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Możliwości eksploatacji, a infrastruktura. Problemy projektowe
i techniczne modernizacji. Eksploatacja Kolei Izerskiej. Początki
Kolei Izerskiej. Nowa Kolej Izerska? Analiza dostępności kolejowej do
największych miejscowości turystycznych w polskich górach. Polski
Holding Lotniczy a pomoc publiczna dla Polskich Linii Lotniczych LOT –
aspekty prawne.

Podstawowe informacje dla Autorów artykułów
„Przegląd Komunikacyjny” publikuje artykuły związane z szeroko rozumianym transportem oraz infrastrukturą transportu. Obejmuje to zagadnienia
techniczne, ekonomiczne i prawne. Akceptowane są także materiały związane z geografią, historią i socjologią transportu.
Artykuły publikowane w „Przeglądzie Komunikacyjnym” dzielimy na: „wnoszące wkład naukowy w dziedzinę transportu i infrastruktury
transportu” i „pozostałe”. Prosimy Autorów o deklarację, do której grupy zaliczyć ich prace.
Materiały do publikacji należy przesyłać w formie elektronicznej na adres redakcji: artykuly@przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl
Pierwszym krokiem jest przesłanie ZGŁOSZENIA PUBLIKACJI (do pobrania ze strony: przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl). W zgłoszeniu należy
podać: imię i nazwisko autora, adres mailowy oraz adres do tradycyjnej korespondencji, miejsce zatrudnienia, zdjęcie (w przypadku większej liczby
autorów konieczne są dane o wszystkich osobach oraz wskazanie autora korespondencyjnego), tytuł artykułu oraz streszczenie i słowa kluczowe (te
informacje także w języku angielskim). Konieczna jest także deklaracja, czy artykuł ma być zaliczony do grupy „wnoszących wkład naukowy...”, czy „pozostałe”. Artykuły mogą być napisane w języku angielskim. Możliwe jest przesłanie od razu całego artykułu (zgłoszenie + artykuł + oświadczenie
Autora, opracowanych według zasad jak niżej).
Na podstawie ZGŁOSZENIA PUBLIKACJI Kolegium Redakcyjne podejmuje decyzję odnośnie zaproszenia Autora do nadesłania artykułu lub sugeruje
przesłanie do innego czasopisma.
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu publikacji prosimy o zastosowanie się do poniższych wymagań dotyczących nadsyłanego materiału:
1. Tekst artykułu powinien być napisany w jednym z ogólnodostępnych programów (na przykład Microsoft Word). Wzory i opisy wzorów powinny być wkomponowane w tekst. Tabele należy zestawić po zakończeniu tekstu. Ilustracje (rysunki, fotografie, wykresy) najlepiej dołączyć jako oddzielne pliki. Można je także
wstawić do pliku z tekstem. Możliwe jest oznaczenie miejsc w tekście, w których
autor sugeruje wstawienie stosownej ilustracji lub tabeli. Obowiązuje odrębna
numeracja ilustracji (bez rozróżniania na rysunki, fotografie itp.) oraz tabel.
2. Całość materiału nie powinna przekraczać 12 stron w formacie Word (zalecane
jest 8 stron). Do limitu stron wlicza się ilustracje załączane w odrębnych plikach
(przy założeniu że 1 ilustracja = ½ strony).
3. Format tekstu powinien być jak najprostszy (nie stosować zróżnicowanych styli,
justowania, dzielenia wyrazów, podwójnych i wielokrotnych spacji itp.). Dopuszczalne jest pogrubienie, podkreślenie i oznaczenie kursywą istotnych części tekstu, a także indeksy górne i dolne. Nie stosować przypisów.
4. Nawiązania do pozycji zewnętrznych - cytaty (dotyczy również podpisów ilustracji i tabel) oznacza się numeracją w nawiasach kwadratowych [...]. Numeracja
odpowiada zestawieniu na końcu artykułu (oznaczonego jako „Materiały źródłowe”). Zestawienie powinno być ułożone alfabetycznie. Nie należy zamieszczać
informacji o materiałach źródłowych w przypisach.
5. Jeżeli Autor wykorzystuje materiały objęte nie swoim prawem autorskim, powinien uzyskać pisemną zgodę właściciela tych praw do publikacji (niezależnie od
podania źródła). Kopie takiej zgody należy przesłać Redakcji.
Po akceptacji ZGŁOSZENIA PUBLIKACJI należy dosłać: artykuł (bez danych
identyfikujących autora) z materiałami dodatkowymi, takimi jak tabele, ilustracje
(wkomponowane w tekst lub w oddzielnych plikach) oraz „Oświadczenie Autora
korespondencyjnego”.
Do przygotowania załączników można wykorzystać pliki (do pobrania ze strony:
przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl):
• „Wzór artykułu” – plik edytora Word, który może być podstawą formatowania własnego artykułu;
• „Oświadczenie Autora korespondencyjnego”.
Dodatkowo można skorzystać z następujących plików:
• "Przyład zgłoszenia artykułu" i „Przykładowy artykuł w wersji nadesłanej przez
Autora” – prosimy o przygotowanie własnego materiału w zbliżonej formie;
• „Przykładowy artykuł w wersji publikowanej w Przeglądzie Komunikacyjnym” – jest to ta sama pozycja jak w pliku wyżej, z tym że już po składzie
i druku, prosimy o porównanie obu wersji.
Uwaga!
Duże rozbieżności pomiędzy nadesłanym materiałem, a powyższymi wymaganiami spowodują odesłanie całości do autorów z prośbą o autokorektę.
W przypadku pytań prosimy o kontakt:

redakcja-PK@sitk.org

Artykuły wnoszące wkład naukowy podlegają rozbudowanym procedurom recenzji merytorycznych zgodnie z wytycznymi MNiSW, co pozwala zaliczyć je, po
opublikowaniu, do dorobku naukowego (z punktacją przyznawaną w toku oceny
czasopism naukowych – aktualnie są to 4 punkty):
1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora
pracy.
3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci
nie znają swoich tożsamości (tzw. "double-blind review process").
4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co
do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma
lub w każdym numerze czasopisma.
7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane;
raz w roku (w ostatnim numerze oraz na stronie internetowej) czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.
Szczegóły powyższych procedur dostępne są na stronie internetowej MNiSW.
Artykuły pozostałe podlegają recenzjom merytorycznym jednego recenzenta
(ewentualnie spoza jednostki). Proces ich publikacji jest szybszy. Autorom nie przysługuje punktacja do dorobku naukowego.
Przygotowany materiał powinien obrazować własny wkład badawczy autora. Redakcja wdrożyła procedurę zapobiegania zjawisku Ghostwriting (z „ghostwriting”
mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia
jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji). Tekst i ilustracje muszą
być oryginalne i niepublikowane w innych miejscach (w tym w internecie). Możliwe jest zamieszczanie artykułów, które ukazały się w materiałach konferencyjnych
i podobnych (na prawach rękopisu) z zaznaczeniem tego faktu i po przystosowaniu do wymogów publikacyjnych „Przeglądu Komunikacyjnego”.
Redakcja nie zwraca nadsyłanych materiałów. Na życzenie możliwa jest autoryzacja
materiału przygotowanego do druku.
Autorzy otrzymują bezpłatnie numer w którym ukazała się ich publikacja.
Korespondencję inną niż artykuły do recenzji prosimy kierować na adres:
listy@przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl

Redakcja pisma oferuje objęcie patronatem medialnym konferencji, debat, seminariów itp.:
http://przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl/patron.html.
Patronat obejmuje:
• ogłaszanie przedmiotowych inicjatyw na łamach pisma,
• zamieszczanie wybranych referatów / wystąpień po dostosowaniu ich do wymogów redakcyjnych,
• publikację informacji końcowych (podsumowania, apele, wnioski),
• kolportaż powyższych informacji do wskazanych adresatów.
Ceny są negocjowane indywidualnie w zależności od zakresu zlecenia. Możliwe są atrakcyjne upusty.

Powyższe informacje oraz więcej szczegółów dostępne są na stronie:

www.przegladkomunikacyjny.sitk.org
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Na okładce: ilustracja z artykułu Przemysława Wiatera
„Początki Kolei Izerskiej“ (s.20)

komunikacyjny
W numerze

Drodzy Czytelnicy!
Niniejszy numer Przeglądu Komunikacyjnego poświęcony jest w przeważającej części Kolei Izerskiej. Nazwą tą określa się połączenie Szklarskiej Poręby z Kořenovem (Republika Czeska) przebiegające przez Karkonosze i Góry Izerskie, a będące w szerszym ujęciu częścią trasy
z Jeleniej Góry do Liberca, czy nawet z Wrocławia do Pragi. Ponad sto lat od uruchomienia tej
linii (łączącej ówcześnie Cesarstwa: Niemiec i Autro- Węgier) oraz kilka lat po jej reaktywacji
nie słabnie zainteresowanie problematyką dotyczącą różnych zagadnień związanych z kolejami górskimi. Takie wielodyscyplinarne zagadnienia prezentujemy w tym numerze.
Przebieg linii na wysokości powyżej 870 m n.p.m. był i jest wyzwaniem inżynieryjnym, także w kontekście rewitalizacji. Taką problematykę poruszają trzy pierwsze artykuły. Artykuł
pierwszy, dodatkowo uwzględnia aspekty eksploatacyjne, podobnie jak pozycja czwarta –
autorstwa specjalisty z PKP PLK. Kolejny artykuł przybliża historię Kolei Izerskiej. Natomiast
następna publikacji jest próbą wyjścia w przyszłość w kontekście propozycji realizacji nowego połączenia przez Góry Izerskie dowiązującej się do unijnych programów „Connecting
Europe”.
Dopełnienie numeru 6 stanowią analizy dostępności kolejowej do największych miejscowości turystycznych w polskich górach – tym razem nie ograniczone do obszaru Sudetów
oraz artykuł w dziale „Prawo w transporcie” dotyczący pomocy publicznej dla Polskich Linii
Lotniczych LOT. Tradycyjnie, w Przeglądzie nie brakuje aktualności transportowych oraz informacji o planowanych kolejnych numerach tematycznych.
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Streszczenie artykułów recenzowanych
Strona

5 Radosław Mazurkiewicz

Kolej Izerska – możliwości eksploatacji a infrastruktura
Od czterech lat podróżni mogą cieszyć się możliwością przejazdu Koleją Izerską na całej długości linii. W ostatnim czasie sporządzane były
różne studia i koncepcje szerszego wykorzystania tej trasy w ruchu pasażerskim. W artykule omówiono kilka czynników infrastrukturalnych
mających wpływ na prędkość i przepustowość linii, a więc w istotnym
stopniu ograniczających możliwość uruchomienia dodatkowych połączeń. Wskazano również możliwości podjęcia zabiegów, dzięki którym
możliwe będzie zwiększenie przepustowości linii.
Słowa kluczowe: Kolej Izerska; Regiotram NISA; linia 311; przepustowość
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9 Sławomir Adamczyk Damian Kosicki

Problemy projektowe modernizacji linii kolejowych
na przykładzie linii nr 311 na odcinku Jelenia Góra –
Szklarska Poręba
Artykuł przedstawia najczęściej spotykane problemy projektowe w
procesie modernizacji linii kolejowych w Polsce, w ostatnich kilku latach. Autorzy wprowadzają klasyfikację problemów projektowych w
oparciu o źródło problemu. Podano przykłady problemów dla modernizacji linii kolejowej nr 311 na odcinku Jelenia Góra – Szklarska
Poręba Górna. Zwrócono uwagę na wpływ obowiązujących przepisów na efektywność modernizacji linii kolejowych. Zauważono także, że ograniczenia kontraktowe mogą prowadzić do konieczności
wprowadzenia niekorzystnych zmian układu torowego.
Słowa kluczowe: Modernizacja linii kolejowych; Problemy projektowe;
Układy torowe
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14 Michał Anioł

Problemy podczas modernizacji wysokogórskiej linii
kolejowej na przykładzie linii nr 311 odcinek Szklarska
Poręba Górna – Piechowice
We wstępie przedstawiono tło problemów z jakimi można spotkać
się podczas modernizacji linii wysokogórskiej na przykładzie linii
kolejowej nr 311. Następnie przedstawiono krótką charakterystykę
omawianego odcinka oraz przedstawiono problemy z jakimi spotkano się przed przystąpieniem do robót oraz problemy występujące
już podczas realizacji. Na zakończenie przedstawiono wnioski.
Słowa kluczowe: Linia wysokogórska; Problem

Strona

18 Roman Witulski

Eksploatacja Kolei Izerskiej
Opracowanie zawiera informacje na temat ilości i rodzaju pociągów,
które uruchamiane były od momentu uruchomienia linii kolejowej nr
311 do roku 1914, w okresie pierwszej wojny światowej, lat międzywojennych, okresu drugiej wojny światowej, aż do lat współczesnych.
Słowa kluczowe: Kolej Izerska; Eksploatacja
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20 Przemysław Wiater

Początki Kolei Izerskiej
Budowa Kolei Izerskiej w trudnym terenie górskim była poważnym zadaniem inwestycyjnym. Otwarcie Kolei Izerskiej miało
istotne znaczenie dla aktywizacji społeczno-gospodarczej zachodnich Karkonoszy i Gór Izerskich. Wpłynęło na zdecydo2
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wane podniesienie ruchu turystycznego w Szklarskiej Porębie
i otworzyło najkrótsze połączenie kolejowe pomiędzy Wrocławiem
a Pragą. Istotne znaczenie dla Szklarskiej Poręby jako ośrodka turystyczno-wypoczynkowego miała lokalizacja siedmiu przystanków i
stacji kolejowych, co uczyniło pociągi kursujące pod Szrenicą pewnym rodzajem komunikacji wewnętrznej. Przystanek kolejowy w Jakuszycach wybudowany został na wysokości 871 m n.p.m. i zarazem
był najwyżej zlokalizowanym tego typu obiektem w Prusach.
Słowa kluczowe: Kolej Izerska; Szklarska Poręba; Transport kolejowy; Turystyka; Góry Izerskie; Karkonosze

Strona

22 Maciej Kruszyna

Nowa Kolej Izerska?
W artykule zaprezentowano koncepcję nowego korytarza kolejowego łączącego Jelenią Górę z Libercem (Republika Czeska). Korytarz
ten traktowany jest jako fragment dłuższej linii: Wrocław – Praga wpisującego się w ideę kluczowych korytarzy europejskich TEN-T. Korytarz nazwano „Nową Koleją Izerską” z racji przebiegu po północnej
stronie tych gór. Autor omawia kontekst proponowanej inwestycji
oraz jej kluczowe parametry.
Słowa kluczowe: Nowe linie kolejowe; Połączenia transgraniczne
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25 Michał Grzegorek

Analiza dostępności kolejowej do największych
miejscowości turystycznych w polskich górach
Artykuł jest próbą analitycznego podejścia do rozkładu jazdy pociągów 2013/2014 obowiązującego od grudnia 2013 roku. Rozkład
analizowany jest pod kątem liczby połączeń, ich przestrzennego rozmieszczenia w Polsce południowej. Za pomocą naukowej metody izochron (metoda kartograficzna) poddano analizie czas przejazdu a tym
samym jego atrakcyjność i konkurencyjność. Artykuł kończą wnioski na
temat możliwości, perspektyw, mocnych i słabych stron rozwoju sieci
komunikacyjnej transportu kolejowego w Polsce południowej pod kątem ich wykorzystania przez turystów udających się do największych
kurortów położonych w Karpatach, Sudetach, Górach Świętokrzyskich.
Słowa kluczowe: Kolej; Góry; Turystyka
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Polski Holding Lotniczy a pomoc publiczna dla Polskich
Linii Lotniczych LOT – aspekty prawne
Plany utworzenia Polskiego Holdingu Lotniczego wpisujące się w strategię tworzenia „narodowych czempionów” stanowią najnowszy, zapowiedziany element wysiłków zmierzających do uzdrowienia sytuacji
narodowego przewoźnika. Polskie Linie Lotnicze LOT znajdują się w
trudniej sytuacji finansowej i w związku z tym otrzymują pomoc publiczną, która umożliwić ma przeprowadzenie restrukturyzacji. Wszelkiego rodzaju wsparcie państwa uzyskać musi zgodę Komisji Europejskiej, która analizując przedłożony plan pomocowy bada jego wpływ
na inter alia konkurencję na rynku czy wymianę handlową między
państwami członkowskimi. Praca prezentuje zagadnienia związane ze
stosowaniem unijnego prawa konkurencji w szczególności subwencyjnego w kontekście budowania holdingu z udziałem beneficjenta
pomocy publicznej. Omówiony zostały kwestie związane z właściwością unijnego systemu kontroli koncentracji, ogólnego prawa konkurencji i wpływu na stosowanie przepisów regulujących pomoc publiczną a zwłaszcza jej kompensacyjnego elementu.
Słowa kluczowe: Pomoc publiczna; Restrukturyzacja; Transport lotniczy
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PKP stawia pierwsze ekodworce.
Będzie hit?
Gazeta Wyborcza, 06.05.2014

Kolejna rewolucja w polskich kolejach. PKP zbuduje Innowacyjne Dworce Systemowe - mają
być ekologiczne i tanie w utrzymaniu. Pierwsze
ekodworce powstaną w Ciechanowie, Mławie,
Nasielsku i Strzelcach Krajeńskich. Kolejarze
planują wdrożyć jeden wspólny wzór budynków, który będą powielać w wielu lokalizacjach.
Przyszłe dworce to budynki parterowe. Różnić
się będą od siebie jedynie detalami. Innowacyjne Dworce Systemowe (IDS) mają pojawić się
w tych miejscowościach, w których istniejące
obecnie kolejowe budynki są za duże i przynoszą straty. Kolejarze planują wyburzenie części
istniejących obiektów i w ich miejsce budowę
nowych, mniejszych. Nowoczesne systemy informacji dla podróżnych, ogrzewana poczekalnia,
ławki na świeżym powietrzu, kawiarnie i lokale
komercyjne, skrytki na bagaż czy monitorowane
miejsca na rowery - to tylko niektóre z rozwiązań,
które pojawią się na nowych dworcach - mówi
Piotr Ciżkowicz, Członek Zarządu PKP S.A. Nowe
dworce mają być tanie w utrzymaniu. Zamontowane na nich zostaną panele słoneczne i pompy
ciepła. Ciekawym rozwiązaniem będzie dynamiczna iluminacja, czyli zintegrowany system,
który sprawi, że dworzec rozświetli się sygnalizując przyjazd pociągu na stację. Rozwiązanie
to nie tylko podniesie poziom bezpieczeństwa,
ale również zmniejszy koszty oświetlenia w nocy
- dodaje Ciżkowicz. W IDSach prócz części niezbędnej do obsługi pasażerów znajdzie się część
komercyjna. Każdy budynek składać ma się
z trzech zasadniczych modułów: dworcowego,
miejskiego i wiaty parkingowej lub rowerowej.
Będą to odrębne obiekty, ale połączone zostaną
wspólnym zadaszeniem. Koszt budowy pierwszych czterech dworców to 13 mln zł. To o ponad 5 mln zł mniej niż gdyby przebudować istniejące już budynki. Koncepcję architektoniczną
dworców przygotowało PKP S.A. Wkrótce spółka
ogłosi przetarg na wybór projektantów, a następnie wykonawców prac. Kolejarze planują, że
otwarcie pierwszych nowych obiektów nastąpi
w połowie przyszłego roku.

Tak przenoszą tor wokół zbiornika
Świnna Poręba
Wadowice Online, 10.05.2014

Prace przy przenoszeniu toru wokół zbiornika
Świnna Poręba wykonywane przez Skanska idą
pełną parą. Stary odcinek linii nr 97 znajdzie się
wkrótce pod wodą. W grudniu otwarte ma zostać nowe torowisko - donosi portal Wadowice
Online. Od marca do czerwca oraz od września
do grudnia linia kolejowa nr 97 na odcinku
Kalwaria Zebrzydowska-Sucha Beskidzka jest
wyłączona z eksploatacji z powodu prac przy
budowie zbiornika Świnna Poręba. Twa budowa
nowego fragmentu linii: część starego odcinka
linii znajdzie się pod wodą i konieczne jest przełożenie 8,5 km trasy między Stryszowem a Suchą
Beskidzką. Prace przy przełożeniu linii idą pełną
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parą: wzdłuż zachodniej części przyszłego zbiornika powstaje nowy tor.. Pociągi będą po nim
poruszać się z prędkością 90 km/h, co skróci podróż o 10-15 minut. Jak informuje Skanska, którą
buduje trasę na zlecenie Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie, przy przełożeniu nowej linii pracuje codziennie 50 osób.

Litwa odpuszcza. Rail Baltica wciąż ma
szansę
ERR News/Baltic Business News/Wspolczesna.pl/lp, Rynek Kolejowy, 18.05.2014

Władze Litwy odstępują od forsowania planu
zmiany przebiegu linii Rail Baltika na terytorium kraju. Jak poinformował litewski minister
transportu i komunikacji Rimantas Sinkevicius,
Litwa zgadza się na późniejsze połączenie stolicy kraju z linią, a tym samym na budowę linii
zgodnie z wcześniejszym przebiegiem. - Władze
Litwy podkreślają, że wciąż zależy im na połączeniu Wilna z transeuropejską linią Rail Baltica,
nie będą jednak domagały się zmian w dotychczasowych planach - powiedziała po spotkaniu
z ministrem transportu i komunikacji Litwy estońska minister Urve Palo. To dobra wiadomość
dla Łotwy i Estonii, które naciskały, aby Litwa
odstąpiła od swoich roszczeń. Niestety, ostatnie miesiące pokazały, że realizacja projektu
łączącego zachód Europy z krajami bałtyckimi,
bardzo łatwo może upaść. Problemy z realizacją
koncepcji projektu pojawiły się pod koniec ubiegłego roku i wywołały reakcję Unii Europejskiej,
która zagroziła, że może przepaść potężne dofinansowanie budowy linii. Władze Litwy zaczęły
domagać się zmiany przebiegu linii - tak aby
podobnie jak w przypadku Łotwy i Estonii - Rail
Baltica biegła przez stolicę kraju lub została w ramach projektu z nią połączona. Deklaracja Litwy
na ten moment oznacza, że na bieżącym etapie
realizacji projektu nie będzie mowy o połączeniu
Wilna z linią. Ten pomysł zostanie zrealizowany
w późniejszym czasie.

Pociągiem z Łodzi do Chin pojadą
gumy do żucia
Agnieszka Magnuszewska, Dziennik Łódzki, 27.05.2014

W najbliższy piątek wyruszy z Olechowa pierwszy pociąg wiozący towary do Chin. Do tej pory
towary tylko importowano. Pociąg ma dotrzeć
do chińskiego Chengdu na 14 czerwca, czyli
na otwarcie Regionalnego Biura Województwa
Łódzkiego i Miasta Łodzi. Termin wyjazdu pociągu kilkakrotnie przekładano ze względu na
negocjacje z zagranicznym producentem papieru, który miał zająć znaczną część kontenerów.
Ostatecznie papier nie będzie jechał pierwszym
pociągiem z Olechowa do Chengdu, podobnie jak łódzkie żyletki. Co je zastąpi?- Jednym
z asortymentów są gumy do życia z Poznania mówi Rafał Bobowski, dyrektor ds. handlowych
w Hatrans Logistics. - Pociąg będzie miał dwadzieścia jeden kontenerów (...).

Holenderskie pociągi będą zasilane
energią wiatrową od 2018
Quintus Vosman, Railway Journal, 16.05.2014

Cała energia na potrzeby trakcyjne kolei holenderskich NS będzie pochodziła z turbin

wiatrowych, zgodnie z zapisami porozumienia podpisanego przez grupę przewoźników
i koncerny energetyczne. Na podstawie umowy, obejmującej okres od 2015 do 2025 roku,
wyłącznie energia wiatrowa będzie zasilała sieć
1,5 kV począwszy od 2018. Obecnie udział tego
źródła wynosi około 50%. Warunki kontraktu zabraniają „ściągania” zielonej energii z obecnego
rynku, co oznacza, że dla zaspokojenia potrzeb
konieczny będzie szybki wzrost liczby farm wiatrowych. Całkowite zużycie energii przez koleje
w Holandii kształtuje się obecnie na poziomie
1,4 TWh rocznie, z czego NS odpowiadają za
około 1,2 TWh. Przewoźnicy starają się obniżać
zużycie m.in. przez wprowadzanie nowego taboru. Przedstawiciele NS twierdzą, że od 2005
udało się obniżyć zużycie energii w przeliczeniu
na pasażerokilometr o około 30%.

Pierwszy pociąg Talgo już w Moskwie
Railway Gazette/lp, Rynek Kolejowy, 09.05.2014

Pierwszy skład Talgo w ramach zamówienia złożonego przez Koleje Rosyjskie RŻD, dotarł już
do Moskwy. Pociąg co prawda czekają jeszcze
testy, ale pod koniec tego roku już powinien
zostać skierowany na obsługę linii kolejowych.
Kontrakt, który Koleje Rosyjskie podpisały z hiszpańskim producentem taboru kolejowego - firmą Patentes Talgo, łącznie obejmuje dostawę
siedmiu składów. Umowę w tej sprawie podpisano jeszcze w 2011 roku. Zgodnie z pierwotnymi
założeniami, cztery spośród zamówionych składów zostaną skierowane do obsługi linii Moskwa
- Kijów. Trzy kolejne będą przystosowane do jazdy po torze o rozstawie szyn zarówno 1520, jak
i 1435 mm. Pociągi ze specjalnym systemem
zmiany rozstawu kół będą skierowane do obsługi linii Moskwa - Mińsk - Warszawa - Berlin. Dzięki
wykorzystaniu nowoczesnego systemu zmiany
rozstawu kół nie będzie konieczności wymiany
wózków w pociągu na granicy pomiędzy Polską
a Białorusią, co ma miejsce w przypadku dziś
kursujących składów międzynarodowych.

Polska i Luksemburg współpracują
w zakresie rozwoju logistyki kolejowej
Rynek Kolejowy, 09.05.2014

Na przeniesieniu części transportu z ciężarówek
na pociągi firmy logistyczne mogą zaoszczędzić
nawet 10 proc. Jak informuje Ambasada Luksemburga w Warszawie, strategicznym partnerem
Polski w tym zakresie chce zostać Luksemburg.
Unia Europejska mocno naciska na zmniejszenie
wolumenu przewozów drogowych na odległościach powyżej 300 km. Do 2030 r. ma on zostać
zredukowany przez kraje o 30 proc., do 2050
o 50 proc. Alternatywą jest transport kolejowy.
Jak pokazuje przykład Turcji, która niedawno
podpisała strategiczną umowę o współpracy
z Luksemburgiem, przerzucenie się na kolej dało
oszczędność na poziomie 10 proc. – W ostatnich
latach Luksemburg sukcesywnie poprawiał swoją pozycję jako międzynarodowe, multimodalne centrum logistyczne. Skupiliśmy się przede
wszystkim na zwiększaniu wartości dodanej.
Dzisiaj Luksemburg i Polska mogą wzajemnie
skorzystać na współpracy w zakresie logistyki –
mówi Etienne Schneider, wicepremier i minister
gospodarki Luksemburga.
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Będzie wspólny bilet aglomeracyjny
dla Łodzi, Pabianic i Zgierza
Marcin Bereszczyński, Dziennik Łódzki, 21.05.2014

Rada Miejska w Łodzi wyraziła zgodę na zawarcie
porozumienia z Pabianicami i Zgierzem w sprawie Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego (WBA).
Z tym biletem będzie można jeździć komunikacją miejską w Łodzi, Zgierzu i Pabianicach, a także wybrać się w podróż koleją korzystając ze
stacji w tych miejscowościach. Wprowadzenie
wspólnego biletu jest związane z rozpoczęciem
przewozów przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną.
Pierwszy kurs pociągów ŁKA odbędzie się 15
czerwca. Chęć przystąpienia do WBA wyraziły
też samorządy Łasku, Sieradza i Zduńskiej Woli.
Niebawem one również zostaną włączone do
WBA. WBA będzie elektroniczny, kodowany
w łódzkim systemie „Migawka”. WBA ma być
ważny przez 30 dni. Normalny bilet kosztować
będzie 180 złotych (...).

Czas skończyć z marnowaniem
potencjału trójmiejskiej SKM
Paweł Rydzyński, Rynek Kolejowy, 10.05.2014

SKM Trójmiasto to przewoźnik o gigantycznym
potencjale. Na razie ten potencjał jest skutecznie
marnowany – ocenia Paweł Rydzyński, dziennikarz „RK”. W piątek opublikowaliśmy na naszych
łamach obszerną polemikę Bartłomieja Buczka,
członka zarządu SKM Trójmiasto, z wywiadem,
jakiego „Rynkowi Kolejowemu” udzielił Hubert
Kołodziejski, przewodniczący Metropolitalnego
Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.
Warto przytoczyć jeszcze raz słowa, które, biorąc
pod uwagę treść polemiki, zainspirowały dyrektora Buczka do napisania listu. Hubert Kołodziejski powiedział tak: Funkcjonowanie SKM w strukturze PKP oraz regulacje prawne determinujące
działalność tego przewoźnika kolejowego nie
pozwalają na pełne i efektywne wykorzystanie
potencjału tej spółki. W rezultacie SKM konkuruje z gdańską, gdyńską oraz wejherowską
komunikacją miejską i tylko w niewielkim zakresie jest z nią zintegrowana. Taka sytuacja obniża
atrakcyjność oferty transportu zbiorowego (…).
W tym kontekście, usamorządowienie SKM jest
szansą na jej pełną integrację z innymi środkami
transportu. Być może diabeł tkwi w szczegółach.
Być może bardziej zasadne było sformułowanie,
iż nie tyle SKM konkuruje z komunikacją miejską,
co komunikacja miejska konkuruje z SKM. Dlatego też, tak jak słowa dyrektora Buczka, ukazujące
atuty SKM i uwarunkowania jej funkcjonowania, są niezwykle ważnym głosem w dyskusji
o transporcie zbiorowym aglomeracji trójmiejskiej, tak samo ważnymi są słowa dyrektora Kołodziejskiego, ukazujące – nie ma co tego owijać
w bawełnę – patologie funkcjonowania tegoż
transportu zbiorowego. Bo tych patologii jest
niestety wiele i trzeba je raz za razem piętnować.
Pisałem o tym wielokrotnie i powtórzę po raz
kolejny. Nie jest normalną sytuacja, w której „trójmiejskie metro”, jakim jest SKM, na terenie Gdyni
wozi powietrze, a równolegle w korku stoją ja-
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dące co minutę trolejbusy i autobusy, których
siatka i oferta jest z niezrozumiałych względów
konkurencyjna, a nie uzupełniająca wobec
SKM. Gdyńscy włodarze z lubością powołują się
na wyniki badań preferencji pasażerów, z których wynika, że mieszkańcy Gdyni najbardziej
cenią sobie „bezpośredniość połączeń”. Zgoda.
Tyle że „bezpośredniość” jest najważniejsza lub
prawie najważniejsza dla mieszkańców chyba
każdej metropolii świata. A mimo tego wszędzie
rozwija się komunikację szynową, natomiast komunikację autobusową konsekwentnie spycha
się do roli transferów „tramwaj/metro/kolej –
osiedle”. Wszędzie na świecie to działa, w Gdyni
jakoś nie chce… O innych mankamentach (brak
pogłębionej synchronizacji rozkładów, brak
prawdziwie wspólnej taryfy) już nie ma co wspominać… Wiele jest czynników składających się
na tę trójmiejską patologię, wielu jest jej winowajców. Nadarzają się dwie dobre okazje, żeby
ten system uzdrowić: otwarcie Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej i właśnie przejęcie całości udziałów w SKM przez samorządy. Tylko czy, biorąc
pod uwagę dotychczasowe doświadczenia (budowa lotniska w Kosakowie, dwa konkurujące ze
sobą związki metropolitalne…), zainteresowane
samorządy solidarnie zrozumieją, że SKM to dobro, którego nie można dłużej marnować? Mam
jednak nadzieję, że mimo wszystko tak będzie
i że oba te głosy (Huberta Kołodziejskiego i Bartłomieja Buczka) nie tylko będą stanowić zalążek ciekawej dyskusji o przyszłości komunikacji
w Trójmieście, ale też, być może, staną się przyczynkiem pozytywnych zmian.

Pierwszy pociąg na II linii metra w czerwcu
wu, Rynek Kolejowy, 09.05.2014

Jak informuje wykonawca, w czerwcu na gotowy odcinek torowiska na II linii wjedzie pierwszy
pociąg metra. Będzie wykorzystywany do testów
urządzeń i systemów sterowania ruchem. Prace na centralnym odcinku II linii mają potrwać
do końca września br. Najbardziej zaawansowane prace toczą się teraz na zachodnim odcinku.
Torowisko z trzecią szyną jest już ułożone i połączone z I linią. – Chcemy wjechać tutaj pociągiem, w stronę Ronda Daszyńskiego, w czerwcu.
Przeprowadzimy tutaj testy wszystkich systemów sterowania i odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. W składzie są urządzenia i systemy,
które muszą współpracować z naszymi systemami na stacjach – mówi Francesco Scaglione,
kierownik kontraktu z firmy AGP Metro. Testy
będą przeprowadzane na odcinku od łącznika
do stacji Rondo Daszyńskiego. Metro Warszawskie wypożyczy na ten cel skład Inspiro, ale jako
pierwszy – w roli „odkurzacza” – wjedzie tutaj pociąg rosyjski. Zgodnie z kontraktem prace mają
się zakończyć 30 września 2014 r. Zanim II linią
pojadą pasażerowie niezbędne będą jeszcze odbiory. – Mamy dwa rodzaje odbiorów. Pierwsze
to wewnętrzne (między wykonawcą a Metrem)
już się rozpoczęły. Niektóre części kontraktu
zostały sprawdzone i przyjęte. Służby państwowe wejdą na teren budowy na koniec realizacji
– mówi Scaglione. Wykonawca zapewnia, że

budowa brakujących tuneli pomiędzy dwoma
częściami stacji Powiśle przebiega bez problemów i niespodzianek. – Mamy harmonogram,
będziemy pracować siedem dni w tygodniu, 24
h na dobę. Powinno się udać, skoncentrujemy
cały nasz wysiłek tutaj, tym bardziej, że prace
przy pozostałych stacjach są już mocno zaawansowane – mówi Francesco Scaglione.

Łódź kupi 22 nowe tramwaje
wu, transport-publiczny.pl, 19.05.2014

MPK w Łodzi ogłosiło przetarg na zakup 22 nowych w całości niskopodłogowych tramwajów.
Pojazdy o długości do 32 m i pojemności min.
200 pasażerów powinny zostać dostarczone
do końca października 2015 r., o ile miasto otrzyma na ten cel dofinansowanie unijne. Dostarczone, wieloczłonowe pojazdy o maksymalnej
szerokości 2,4 m i długości 28-32 m mają mieć
całkowicie niską podłogę. Wejście powinno znajdować się 350 mm nad główką szyny, przy czym
podłoga w strefie wózków może wznosić się
na wysokość 480 mm. Odległość drzwi od krawędzi peronu nie może być większa niż 75 mm.
Natomiast całkowita pojemność pojazdu nie
może być mniejsza niż 200 osób (przy napełnieniu 0,20 m kw/osobę), przy czym liczba miejsc
siedzących powinna wynosić co najmniej 40.
Tramwaje muszą być przystosowane do jazdy
po wszystkich trasach tramwajowych w Łodzi.
Zakłada się ich 30-letnią eksploatację przy średnim rocznym przebiegu 70 tys. km. Dostawca
nie może zaoferować pojazdów prototypowych.
Zamawiający wymaga dostawy tramwajów seryjnych, z homologacją, dlatego też producent
musi wykazać się doświadczeniem z dostaw
co najmniej pięciu sztuk fabrycznie nowych pojazdów. Tramwaje powinny być objęte gwarancją na co najmniej 36 miesięcy, przy czym przy
niektórych elementach wymagana jest nawet
dziesięcioletnia gwarancja.

Tychy: Dwa czteropoziomowe parkingi
gotowe za pół roku. Bezpłatne dla
pasażerów pociągu
Jolanta Pierończyk, Dziennik Zachodni, 3.06.2014

W grudniu mają być gotowe dwa czteropoziomowe parkingi na 350 aut każdy. Będą bezpłatne, ale tylko dla pasażerów pociągu. Jeszcze pół
roku i Tychy będą mieć dwa centra przesiadkowe, na których będzie można zostawić samochód i przesiąść się na pociąg. Te centra przesiadkowe to czteropoziomowe parkingi. Przy
dworcu głównym PKP budowany jest parking
naziemny, przy stacji Tychy Lodowisko - parking
podziemny. Jak nas zapewniła Agnieszka Kijas
z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, na koniec
maja wartość inwestycji osiągnęła ponad 65
proc., czyli blisko 35 mln zł. Całość ma kosztować
około 53 mln zł. Termin oddania parkingów do
użytku wyznaczono na 18 grudnia 2014 (...).
Opracowanie:
Krzysztof Gasz, Igor Gisterek, Maciej Kruszyna
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Kolej Izerska –

możliwości eksploatacji a infrastruktura
Radosław Mazurkiewicz
Od czterech lat podróżni mogą cieszyć się możliwością przejazdu Koleją Izerską na całej długości linii. W ostatnim czasie sporządzane były różne studia i
koncepcje szerszego wykorzystania tej trasy w ruchu pasażerskim. W artykule omówiono kilka czynników infrastrukturalnych mających wpływ na prędkość
i przepustowość linii, a więc w istotnym stopniu ograniczających możliwość uruchomienia dodatkowych połączeń. Wskazano również możliwości podjęcia zabiegów, dzięki którym możliwe będzie zwiększenie przepustowości linii.

dr inż.
Radosław Mazurkiewicz
Instytut Inżynierii Lądowej
Politechnika Wrocławska
e-mail: radoslaw.mazurkiewicz@pwr.edu.pl

Wstęp – rys historyczny Kolei Izerskiej
Pod pojęciem Kolej Izerska rozumie się
kolejowe połączenie Jeleniej Góry w Polsce
z Tanvaldem w Czechach, przebiegające
przez Przełęcz Szklarską, leżącą na głównym
wododziale Sudetów. Określenie to w odniesieniu do wspomnianej linii funkcjonuje
od czasów drugiej wojny światowej. Przed
wojną bowiem mianem Kolei Izerskiej (Isergebirgsbahn) określano linię kolejową Mirsk
– Świeradów Zdrój [8]. Obecnie Kolej Izerska
po stronie polskiej inwentaryzowana jest
według instrukcji Id-12 [6] pod numerem
311 o relacji Jelenia Góra – granica państwa
(Jakuszyce).
Połączenie kolejowe północnej i południowej strony Sudetów Zachodnich w rejonie
Karkonoszy i Gór Izerskich było budowane
odcinkami od roku 1888 i zostało w całości
oddane do eksploatacji w roku 1902. Linia
kolejowa spięła Jelenią Górę (ówczesny pruski Hirschberg) i Tanvald (wówczas austriacki) przez Szklarską Porębę (Schreiberhau)
i Kořenov (Grünthal).
W roku 1923 od strony pruskiej zelektryfikowano całą linię do granicy z Czechosłowacją. Zmiana trakcji odbywała się na stacji
granicznej Kořenov (wówczas Polubný).
Po drugiej wojnie światowej trakcja elektryczna została zdemontowana przez oddziały wojsk radzieckich i wywieziona do
Związku Radzieckiego. Tam trafiła również
większość elektrycznego taboru trakcyjnego. Ponowna elektryfikacja odcinka Jelenia
Góra – Szklarska Poręba Górna zakończyła
się 30. września 1987 roku.
Po zakończeniu wojny ruch pociągów
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przez granicę został wstrzymany. Początkowo eksploatacja linii w ruchu pasażerskim
odbywała się ze względu na zniszczony
most na Bobrze z Jeleniej Góry Zachodniej
do stacji Tkacze (obecnie Harrachov) od
strony polskiej i z Tanvaldu do stacji Polubný
(obecnie Kořenov) od strony czechosłowackiej. W roku 1948 zawieszono ruch pasażerski na odcinku Szklarska Poręba Huta – Tkacze, a w 1957 na odcinku Szklarska Poręba
Górna – Szklarska Poręba Huta.
W roku 1958 w wyniku korekty przebiegu
granicy polsko-czechosłowackiej w rejonie
zachodnich Karkonoszy, stacja Tkacze znalazła się w granicach Czechosłowacji i pod
nazwą Harrachov po remoncie odcinka stała
się stacją końcową dla pociągów kursujących od strony Tanvaldu.
W latach dziewięćdziesiątych XX. wieku,
po przemianach ustrojowych, wzrosło zainteresowanie otwarciem ruchu kolejowego
przez granicę i ponownym rozpoczęciem
eksploatacji Kolei Izerskiej na całej długości.
Oczyszczenie i udrożnienie torowiska oraz
przeprowadzone pojedyncze przejazdy pociągów specjalnych udowodniły, że pomimo blisko sześćdziesięciu lat zawieszenia ruchu linia nadal jest przejezdna i możliwa do
eksploatacji. Duże zainteresowanie wznowieniem przewozów przez granicę wykazywały lokalne samorządy, przede wszystkim
Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze i samorząd miasta Liberec.
W lipcu 2010 roku, po wielu latach przerwy, nastąpiło ponowne uruchomienie regularnego ruchu pasażerskiego przez granicę, tym samym Kolej Izerska jest obecnie
eksploatowana na całej swojej długości.
Stan istniejący linii
Linia nr 311 Jelenia Góra – granica państwa (Jakuszyce) klasyfikowana jest jako
linia kategorii znaczenia miejscowego.
Jest to linia znaczenia państwowego, jednotorowa, zelektryfikowana na odcinku
Jelenia Góra – Szklarska Poręba Górna. Od
Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby Górnej

(km –3,124 ÷ 29,844) linia znajduje się pod
zarządem PKP Polskich Linii Kolejowych,
a na pozostałej długości do granicy państwa zarządcą jest Dolnośląska Służba Dróg
i Kolei – jednostka samorządowa województwa dolnośląskiego. Na odcinku Jelenia Góra – Piechowice linia ma charakter
nizinny, pochylenia podłużne są niewielkie,
jedynie sporadycznie przekraczając 10 ‰,
dominują odcinki proste, zaś promienie łuków kołowych z nielicznymi wyjątkami są
większe od 450 m. Na odcinku Piechowice
– Szklarska Poręba Górna – granica państwa, linia przybiera typowo górski charakter. W planie przeważają łuki kołowe, często
o wartościach promieni mniejszych od 300
m, a niekiedy nawet 200 m, natomiast maksymalne pochylenia podłużne przekraczają
25 ‰. Tak duże pochylenia podłużne były
niemożliwe do uniknięcia, jako że linia kolejowa osiąga na stacji Jakuszyce najwyżej
położony w Polsce punkt dostępny drogą
kolejową (wysokość 886 m). Na odcinku od
km 13.300 do km 37.300, czyli na długości
24 km, linia pokonuje deniwelację prawie
500 metrów, co daje średnie nachylenie
niwelety ponad 20,8 ‰. Po stronie czeskiej
występują jeszcze trudniejsze warunki terenowe, w związku z czym na odcinku Dolní
Polubný – Kořenov pochylenia niwelety
przekraczają 50 ‰. Na najbardziej stromych
odcinkach linii od Tanvaldu do Kořenova
wybudowana została listwa zębata systemu Abta. W przeszłości wykorzystywany
był tabor trakcyjny przystosowany do ruchu po torze z listwą zębatą. Obecnie możliwe jest prowadzenie ruchu adhezyjnego.
W użyciu są pojazdy motorowe radzące sobie z występującymi na linii pochyleniami,
zaś przejazdy pociągów z trakcją zębatą są
organizowane jedynie sporadycznie w celach turystycznych.
Na dzień dzisiejszy cała linia jest zmodernizowana. Po stronie polskiej w latach 2009
– 2010 wykonano rewitalizację nieczynnego
od wielu lat odcinka Szklarska Poręba Górna
– granica państwa – Harrachov, natomiast
w latach 2012 – 2013 wyremontowano od-
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cinek Jelenia Góra – Szklarska Poręba Górna.
Według aktualnych rozkładów jazdy od
strony polskiej na odcinku Jelenia Góra –
Szklarska Poręba Górna eksploatacja w ruchu
pasażerskim prowadzona jest w wielkości
8,5 pary pociągów na dobę. Ruch obsługują
PKP Intercity, Przewozy Regionalne i Koleje
Dolnośląskie. Od strony czeskiej na odcinku Liberec – Tanvald – Kořenov kursuje 14
par pociągów na dobę (w tym 2 pociągi
do Kořenova na krótszych relacjach), uruchamianych przez České Dráhy. Ruch przez
granicę prowadzony jest w relacji Szklarska
Poręba Górna – Kořenov lub rzadziej do Harrachova w liczbie 6 par pociągów na dobę.
Przewozy przez granicę obsługują Przewozy
Regionalne taborem czeskiego prywatnego
przewoźnika GW Train Regio.
Ruch towarowy jest prowadzony w znikomym zakresie, wyłącznie na skrajnych odcinkach podgórskich w rejonie Jeleniej Góry
i Tanvaldu. Ze względu na znaczne pochylenia, szczególnie po stronie czeskiej, linia nie
nadaje się do wykonywania przewozów towarowych przez granicę.
Pewną uciążliwością podróżowania koleją
z Jeleniej Góry do Liberca jest konieczność
wykonania dwóch przesiadek. O ile wszystkie pociągi po stronie czeskiej w Kořenovie
są ze sobą dobrze skomunikowane, o tyle
w Szklarskiej Porębie Górnej zagadnienie
to przedstawia się znacznie gorzej, a czas
oczekiwania na kolejny pociąg może sięgać
nawet godziny.
Propozycje szerszego wykorzystania linii
W ostatnich kilkunastu latach, jeszcze
przed uruchomieniem regularnych połączeń kolejowych przez granicę, opracowywane były różne koncepcje szerszego
wykorzystania linii. Do jednej z najciekawszych zaliczyć można projekt Regiotram
NISA, opisywany między innymi w [1, 4].
Koncepcja zakłada w pierwszym rzędzie
uruchomienie tramwaju dwusystemowego,
łączącego Jablonec, Liberec i Hrádek nad Nisou. Połączenie Tanvald – Harrachov – Jelenia Góra, a więc Kolej Izerska na całej swej
długości, także znalazło się w ramach sieci
planowanych połączeń systemu Regiotram
NISA, jednak przewidywane jest do realizacji
w kolejnych etapach. Jeżeli chodzi o stronę
polską, w pierwotnych studiach zakładano
kursowanie pociągów ekspresowych Jelenia Góra - Liberec - Zittau oraz pociągów
regionalnych Jelenia Góra - Harrachov - Harrachov Mesto, obydwie relacje w odstępach
60-minutowych.
Po stronie polskiej w roku 2005 na zlecenie Starostwa Powiatowego w Jeleniej
Górze zostało sporządzone „Studium Wyko6
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nalności Regiotram na odcinku Harrachov
– Szklarska Poręba – Jelenia Góra – Karpacz”
[12]. Również i w tym opracowaniu wykazywano możliwości intensyfikacji eksploatacji
Kolei Izerskiej.
Ważnym uzasadnieniem celowości zwiększenia wykorzystania linii są wybitne walory
turystyczne Karkonoszy i Gór Izerskich. Tereny te znakomicie nadają się do uprawiania
turystyki pieszej. Jakuszyce są wiodącym
w kraju ośrodkiem narciarstwa biegowego,
rozgrywane są tam wyścigi psich zaprzęgów, a w lecie można korzystać z wielu tras
rowerowych. Po obu stronach granicy znajduje się także kilka ośrodków narciarstwa
zjazdowego. Słabe połączenie komunikacją
zbiorową Kotliny Jeleniogórskiej z Jakuszycami i Harrachovem może stanowić ważny
argument do rozszerzenia oferty przewozów pasażerskich na linii Kolei Izerskiej.
Obecnie głównymi czynnikami zniechęcającymi potencjalnych pasażerów jest słabe skomunikowanie pociągów w miejscach
przesiadek i niekonkurencyjny (stosunkowo
długi) czas jazdy, w porównaniu z transportem samochodowym.
Ograniczenia eksploatacyjne
Specyficzny, górski charakter trasy jest
przyczyną istnienia ograniczeń w zakresie
parametrów eksploatacyjnych i przepustowości linii. W dziedzinie infrastruktury można wymienić następujące najważniejsze
parametry, mające wpływ na wielkość i charakter ruchu:
• wielkości promieni łuków kołowych,
• długości krzywych przejściowych (lub ich
brak),
• wielkości przechyłek,
• stopień złożoności geometrii w planie (np.
łuki koszowe, wstawki proste),
• wielkości pochyleń podłużnych,
• liczba torów szlakowych,
• rozmieszczenie stacji i mijanek (długości
szlaków),
• wyposażenie stacji (np. liczba torów głównych dodatkowych, liczba krawędzi peronowych).
Powyższe czynniki w znacznym stopniu
mogą ograniczać prędkości maksymalne
pociągów i czasy szlakowych następstw pociągów, a więc parametrów mających istotny wpływ na przepustowość linii.
Warto zauważyć, że w czeskiej koncepcji
Regiotram NISA, jak również w Studium [12]
na odcinku Harrachov – Jelenia Góra zakłada się prowadzenie ruchu pasażerskiego
w okresach szczytowych w takcie 30-minutowym (w jednym kierunku). Taka częstotliwość ruchu jest niemożliwa do uzyskania
przy obecnie istniejącej infrastrukturze linii

bez minimalnych choćby inwestycji odtworzeniowych. Poniżej przedstawiony zostanie
wpływ ważniejszych elementów infrastruktury linii na parametry eksploatacyjne i na
możliwość zwiększenia ruchu kolejowego.
Prędkość
Obecnie po linii nr 311 prowadzony jest
ruch pociągów pasażerskich z następującymi prędkościami maksymalnymi [11]:
• 60 km/h – od km -3.124 do km 13.317 –
odcinek Jelenia Góra - Piechowice,
• 55 km/h – od km 13.317 do km 28.300 –
odcinek Piechowice – Szklarska Poręba
Górna,
• 50 km/h – od km 28.300 do km 43.138 –
odcinek Szklarska Poręba Górna – granica
państwa.
Należy pamiętać, iż powyższe prędkości
odnoszą się do niedawno wyremontowanej
linii, na której stan toru jest dobry, a więc nie
występują ograniczenia prędkości związane
z utrzymaniem linii.
Prędkość maksymalna jest ograniczona
warunkami wymagającymi zachowania dopuszczalnych parametrów kinematycznych:

(1)
(2)
(3)
(4)
gdzie:
R – promień łuku kołowego,
h – przechyłka,
Lkp – długość krzywej przejściowej,
Lrp – długość rampy przechyłkowej,
amax – dopuszczalna wartość przyspieszenia
niezrównoważonego, skierowanego
na zewnątrz łuku (pociągi pasażerskie),
at – dopuszczalna wartość przyspieszenia
niezrównoważonego, skierowanego
do środka łuku (pociągi towarowe),
Ψdop – dopuszczalny przyrost niezrównoważonego przyspieszenia bocznego,
vt – prędkość pociągów towarowych,
fdop – dopuszczalna prędkość podnoszenia
się koła na rampie przechyłkowej.
Wzór (1) wyraża warunek nieprzekroczenia dopuszczalnego przyrostu przyspieszenia niezrównoważonego na długości
krzywej przejściowej, wzór (2) – warunek
możliwości doboru przechyłki na łuku tak,
aby nie zostały przekroczone dopuszczalne
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wartości przyspieszeń niezrównoważonych
amax i at , wzór (3) – warunek nieprzekroczenia dopuszczalnej wartości przyspieszenia
niezrównoważonego amax przy zadanym
promieniu łuku i przechyłce, zaś wzór (4) –
warunek nieprzekroczenia dopuszczalnej
prędkości podnoszenia się koła na rampie
przechyłkowej.
Głównymi elementami geometrycznymi
ograniczającymi prędkość maksymalną są
najczęściej zbyt krótkie rampy przechyłkowe
i krzywe przejściowe, zaś w dalszej kolejności zbyt małe promienie łuków. Nie zawsze
istnieje możliwość korekty wymienionych
elementów geometrycznych. Wydłużenie
krzywych przejściowych i ramp przechyłkowych może być ograniczone lokalizacją
obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty)
lub układem torowym (rozjazdy), natomiast
zwiększenie promienia łuku (połączone ze
znacznymi przesunięciami toru w planie) –
niekorzystnym ukształtowaniem terenu.
W pracach [3, 5] wykazano, że przy relatywnie niedużych nakładach inwestycyjnych możliwe jest uzyskanie prędkości:
• 80 km/h – na odcinku Jelenia Góra - Piechowice,
• 60 km/h – na odcinku Piechowice – Szklarska Poręba Górna.
Pozwoliłoby to dla podróży z Jeleniej Góry
do Szklarskiej Poręby uzyskać zysk czasowy
na poziomie 5 minut przy obecnym średnim
czasie jazdy pociągów 48 minut, czyli skrócenie czasu podróży o około 10 %. W przypadku odcinka Jelenia Góra – Piechowice
ustalono, że mogą wystąpić trzy punktowe
ograniczenia prędkości w rejonie mostów,
natomiast dla odcinka Piechowice – Szklarska Poręba Górna - dwa ograniczenia.
Dla porównania, rozkładowe czasy jazdy
autobusów na trasie Jelenia Góra – Szklarska Poręba kształtują się w przedziale 37 ÷
55 minut, a więc na podobnym poziomie,
jak podróż koleją. Zarówno czasy przejazdu
pociągiem, jak i autobusem, są wyraźnie
dłuższe od czasów podróży samochodami
osobowymi (wynoszących zwykle poniżej
30 minut).
Przepustowość
Problem przepustowości Kolei Izerskiej
dotyczy po stronie polskiej głównie odcinka
Jelenia Góra – Szklarska Poręba Górna, gdzie
występuje znacząco większy ruch pociągów,
niż na odcinku Szklarska Poręba Górna – Harrachov. Taki stan rzeczy związany jest z kończeniem i rozpoczynaniem biegu pociągów
na stacji Szklarska Poręba Górna.
Jak stwierdzono powyżej, koncepcja Regiotram NISA zakłada poruszanie się pociągów łączących Czechy z Jelenią Górą w tak-
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cie 60-minutowym (lub częściej). Nakładając
na projektowaną siatkę pociągów Regiotram
NISA polskie pociągi dalekobieżne i część
pociągów regionalnych, wystąpią znaczne
trudności lub nawet brak możliwości skonstruowania rozkładu jazdy ze względu na
wyczerpywanie się przepustowości linii.
Szlakiem krytycznym, decydującym
o przepustowości całej linii, jest szlak Piechowice – Szklarska Poręba Dolna o długości
około 9,5 km. Według aktualnego rozkładu
jazdy pociągi przebywają ten szlak w czasie
około 13 minut. Uwzględniając czas jazdy
w obu kierunkach i konieczne stacyjne odstępy czasu przy krzyżowaniu pociągów,
takt 30-minutowy byłby trudny do wprowadzenia (brak jakichkolwiek rezerw czasowych), możliwy natomiast byłby takt 40- lub
45-minutowy.
Powyższe rozważania dotyczą sytuacji,
w której możliwe jest krzyżowanie się pociągów na stacji Szklarska Poręba Dolna.
Obecnie jednak stacja ta jest eksploatowana jako przystanek osobowy, a tory główne
dodatkowe są nieprzejezdne. Oznacza to
wydłużenie szlaku krytycznego do około 15
kilometrów (odcinek Piechowice – Szklarska
Poręba Górna). Szlak ten jest pokonywany
przez rozkładowe pociągi w czasie około 22
minuty, a więc minimalny realny takt może
wynosić 60 minut. Uwzględniając nocną
przerwę w ruchu pociągów daje to maksymalną liczbę 12 (maksymalnie 16) par pociągów wszystkich rodzajów w ciągu doby. Jak
wcześniej wspomniano, na chwilę obecną
kursuje 8,5 pary poc./dobę, przy czym żaden
z pociągów nie kontynuuje jazdy do Czech.
Zwiększenie przepustowości linii byłoby
możliwe po przeprowadzeniu następujących zabiegów:
• zwiększeniu prędkości pociągów w wyniku wykonania prac poprawiających geometrię linii,
• odtworzeniu torów głównych dodatkowych na stacji Szklarska Poręba Dolna,
• odtworzeniu mijanki w okolicy P.O. Górzyniec,
• zainstalowaniu na linii samoczynnej blokady liniowej,
• rezygnacji ze stałego taktu pociągów
i wprowadzeniu paczkowego lub pakietowego rozkładu jazdy,
• budowy drugiego toru.
Inne ograniczenia
Oprócz wyżej wymienionych problemów
związanych z prędkością i przepustowością,
mogą ponadto pojawić się ograniczenia
związane z:
• koniecznością zmiany trakcji w Szklarskiej
Porębie Górnej,

• kwestią własności linii,
• brakiem czynnych torów głównych dodatkowych w Szklarskiej Porębie Jakuszyce.
Stacją o szczególnym znaczeniu w ciągu
Kolei Izerskiej powinna stać się Szklarska Poręba Jakuszyce ze względu na odbywające
się tam imprezy narciarstwa biegowego,
psich zaprzęgów i znakomite położenie dla
potrzeb uprawiania wielu różnych form turystyki letniej i zimowej. Ponadto stacja ta
ze względu na swoje położenie na linii jest
bardzo istotnym posterunkiem z punktu widzenia przepustowości.
Zmiana trakcji z elektrycznej na spalinową
ma miejsce na stacji Szklarska Poręba Górna.
Obecnie nie kursuje żaden pociąg bezpośredni z Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby
Jakuszyce. Aby było to możliwe ze względu
na trakcję, konieczne byłoby przyjęcie jednego z następujących rozwiązań:
• zmienianie lokomotywy na stacji Szklarska Poręba Górna przy uruchamianiu pociągów wyłącznie w nieekonomicznym
zestawieniu lokomotywa plus skład wagonów,
• prowadzenie pociągów lokomotywą spalinową lub wyprawianie szynobusów spalinowych od stacji Jelenia Góra,
• elektryfikacja odcinka linii od Szklarskiej
Poręby Górnej do granicy (z ewentualnym wydłużeniem trakcji elektrycznej do
Czech).
Jednym z powodów nieuruchamiania
pociągów bezpośrednich z Jeleniej Góry do
Szklarskiej Poręby Jakuszyce jest fakt zarządzania linią przez dwóch różnych zarządców
(PKP PLK i Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei).
Jak dotychczas przeszkody natury biurokratycznej są w tej kwestii nie do pokonania.
Ponadto istotnym czynnikiem osłabiającym konkurencyjność podróży koleją na linii
311 jest lokalizacja dwóch najważniejszych
stacji – Jeleniej Góry i Szklarskiej Poręby Górnej. W obu przypadkach znajdują się one na
uboczu miast i z dala od głównych przystanków autobusowych, które położone są blisko
centrum. Fakt ten może zniechęcać część potencjalnych pasażerów do podróży koleją przy
porównywalnym czasie jazdy autobusem.
Podsumowanie
Ostatnie lata przyniosły bez wątpienia
znaczną poprawę funkcjonowania ruchu pociągów na Kolei Izerskiej. Sukcesem zakończyły się starania o rewitalizację i przywrócenie do ruchu odcinka Szklarska Poręba Górna
– Harrachov, przeprowadzono modernizację
odcinka Jelenia Góra – Szklarska Poręba Górna, przeznaczono do obsługi linii nowoczesny, wygodny i estetyczny tabor. Nastąpiła
poprawa wizerunku kolei w regionie.
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W artykule zasygnalizowano pewne
ograniczenia w zakresie infrastruktury linii
uniemożliwiające zwiększenie przewozów
pasażerskich jeśli chodzi o liczbę pociągów
oraz hamujące wzrost potoków pasażerów.
Ograniczenia te mogą mieć szczególne
znaczenie w sytuacji wdrażania w życie koncepcji Regiotram NISA lub innych projektów
szerszego wykorzystania linii kolejowej.
Poprawa przepustowości linii może być
uzyskana głównie dzięki:
• odtworzeniu lub wybudowaniu mijanek
na linii; szczególne znaczenie ma przywrócenie do ruchu torów głównych dodatkowych na stacji Szklarska Poręba Dolna,
• zwiększeniu prędkości drogowej na szlakach przez korektę geometrii niektórych
łuków kołowych.
Szczególnie istotna dla wielkości przewozów na całej linii jest możliwość dojazdu koleją do Jakuszyc i Harrachova. Rewitalizacja
linii dała wielką szansę kolei na zaoferowanie
dogodnych przewozów, konkurencyjnych
niekiedy nawet wobec podróży samochodami osobowymi. Obecnie do Jakuszyc dociera kilka kursów autobusowych w ciągu
doby, nie zawsze w korzystnych dla pasażerów godzinach, natomiast do Harrachova
nie jest w ogóle uruchomiona z Polski regularna komunikacja autobusowa. W obu miejscowościach okresowo (szczególnie w czasie trwania imprez masowych) występują
znaczne utrudnienia w znalezieniu miejsc
parkingowych dla indywidualnych użytkowników samochodów. W okresie zimowym droga przez Przełęcz Szklarską bywa
nieprzejezdna. Jak dotąd, oferta kolejowa na
odcinku Szklarska Poręba Górna – Harrachov

Problematyka

roli

kolei

jest bardziej dostosowana do potrzeb pasażerów podróżujących ze strony czeskiej, niż
z Polski. Do istotnych działań w celu poprawy tej sytuacji można zaliczyć:
• skomunikowanie pociągów w Szklarskiej Porębie Górnej minimalizujące czas
przesiadek, ewentualnie wprowadzenie
połączeń bezpośrednich z Jeleniej Góry,
względnie z Wrocławia,
• lepsze dopasowanie rozkładów jazdy dla
potrzeb pasażerów odwiedzających Jakuszyce i Harrachov w celach turystyczno
-rekreacyjnych,
• elektryfikację linii,
• ewentualne zwiększenie częstotliwości
kursów w przypadku wzrostu popytu.
Poza tym warto wprowadzić regularne
linie busów w Jeleniej Górze i Szklarskiej
Porębie, obsługujące peryferyjnie położone
stacje kolejowe w tych miejscowościach.
Busy takie powinny kursować na trasach
łączących dworce autobusowy i kolejowy
w Jeleniej Górze oraz stację kolejową Szklarska Poręba Górna i rejon dworca autobusowego/ulicy 1. Maja w Szklarskiej Porębie.
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Problemy projektowe modernizacji
linii kolejowych na przykładzie linii nr 311 na odcinku
Jelenia Góra – Szklarska Poręba

Sławomir Adamczyk Damian Kosicki

Artykuł przedstawia najczęściej spotykane problemy projektowe w procesie modernizacji linii kolejowych w Polsce, w ostatnich kilku latach. Autorzy
wprowadzają klasyfikację problemów projektowych w oparciu o źródło problemu. Podano przykłady problemów dla modernizacji linii kolejowej nr 311
na odcinku Jelenia Góra – Szklarska Poręba Górna. Zwrócono uwagę na wpływ obowiązujących przepisów na efektywność modernizacji linii kolejowych.
Zauważono także, że ograniczenia kontraktowe mogą prowadzić do konieczności wprowadzenia niekorzystnych zmian układu torowego.
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Wstęp
Modernizacja linii kolejowych pod względem technicznym często jest zadaniem
trudniejszym od budowy od podstaw nowej linii. Liczba elementów ograniczających
swobodę projektanta w dążeniu do realizacji
założonych celów modernizacji jest bardzo
duża. W niniejszym artykule, na podstawie
doświadczeń autorów przy realizacji kilku
projektów modernizacyjnych prowadzonych w ostatnich lata na sieci PKP PLK S.A.,
podjęto próbę sklasyfikowania problemów,
z jakimi spotyka się projektant podczas modernizacji linii kolejowej. Podano przykłady
problemów projektowych przy modernizacji linii kolejowej nr 311 na odcinku Jelenia
Góra – Szklarska Poręba Górna.
Klasyfikacja problemów projektowych
Zadania Projektanta w procesie modernizacji linii kolejowych najczęściej obejmują:
• opracowanie dokumentacji projektowej,
• uzyskanie kompletu decyzji administra-
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cyjnych, niezbędnych do prowadzenia
robót,
• prowadzenie nadzoru autorskiego,
• przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
Autorzy zauważają, że choć każdy kontrakt modernizacyjny charakteryzuje się
swoją specyfiką, to jednak w ramach różnych zadań spotyka się podobne problemy, które można zaklasyfikować do jednej
z trzech grup:
• problemy formalno-prawne,
• problemy kontraktowe,
• problemy techniczne.
W pierwszej grupie zawiera się m.in.
szerokie spektrum zagadnień związanych
z administracyjną ścieżką prowadzenia inwestycji (problemy podczas uzyskiwania
decyzji środowiskowej, lokalizacyjnej, pozwolenia na budowę, nieuregulowany stan
prawny nieruchomości). Ten etap inwestycji jest niezwykle istotny i często decyduje
o terminowości realizacji kontraktu. Są to
jednak zagadnienia z pogranicza inżyniersko – prawnego i w dalszej części artykułu
zdecydowano się ich szerzej nie omawiać.
Do pierwszej grupy zaliczono także problemy wynikające z niezgodności pomiędzy
niektórymi zapisami obowiązujących projektanta aktów prawnych, instrukcji i innych
przepisów.
Do problemów drugiej kategorii zaliczono wszystkie zagadnienia wynikające
z warunków kontraktu, postawionych przez
Zamawiającego. W tej grupie najczęstszym
problemem jest niemożność zrealizowania
celów modernizacji, z uwagi na zbyt wąski
zakres robót przewidziany do wykonania
przez Zamawiającego. Na etapie przedprojektowym bardzo trudno jest bowiem rozpoznać w sposób szczegółowy i ostateczny
niezbędny zakres robót do realizacji założonych celów inwestycji.
Wreszcie w trzeciej grupie znajdują się
problemy związane ściśle ze sztuką budowlaną. Podczas modernizacji linii kolejowych

dotyczą one najczęściej: projektowania
układu geometrycznego w planie i profilu,
projektowania wzmocnienia i odwodnienia
podtorza (właściwe rozpoznanie stanu podtorza, przyczyn złego stanu podtorza i podjęcie odpowiednich środków zaradczych),
a także projektowania przebudowy urządzeń towarzyszących (urządzenia srk, sieć
trakcyjna) tam, gdzie ingeruje się w istniejące systemy, bez ich kompleksowej wymiany.
Przykłady problemów formalno-prawnych
Projektant branży linii, stacji i węzłów kolejowych podczas przygotowywania dokumentacji projektowej powinien kierować się
m.in. następującymi dokumentami:
• krajowe akty prawne w randze rozporządzenia,
• unijne akty prawne,
• instrukcje wewnętrzne przedsiębiorstwa
PKP PLK S.A.,
• standardy techniczne obowiązujące na
sieci PKP PLK S.A.
Powyższe dokumenty w niektórych
aspektach różnią się między sobą, a różnice
te mogą mieć istotny wpływ na zakres i koszty robót modernizacyjnych. I tak na przykład
szerokość ławy torowiska dla linii znaczenia
miejscowego powinna wynosić:
• wg rozporządzenia [6]: 0,60 m,
• wg instrukcji Id-1 [8]: 0,25 m,
• wg instrukcji Id-3 [9]: 0,60 m dla podtorza
modernizowanego i 0,35 m dla podtorza
eksploatowanego (dla prędkości vmax ≤ 80
km/h).
Jeżeli w stanie istniejącym szerokość ławy
torowiska jest zbyt mała, to konieczne może
okazać się poszerzenie istniejących nasypów
i przekopów. Powyższe rozwiązanie może
mieć zastosowanie dla linii położonych
w terenach nizinnych, jednak dla linii typowo górskich, jak linia 311, poszerzanie nasypów wysokości nawet kilkunastu metrów,
czy równie głębokich przekopów, wykutych
w gruntach skalistych, byłoby rozwiązaniem
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1. Linia kolejowa nr 311, szlak Piechowice – Szklarska Poręba Górna - brak możliwości poszerzenia
ławy torowiska bez poszerzenia nasypu

nie tylko bardzo trudnym technicznie, ale
wątpliwym ekonomicznie. W niektórych
przekrojach pewną możliwość poszerzenia
ławy torowiska może dać przesunięcie osi
toru, jednak takie rozwiązanie w przypadku
linii 311 również nie mogło być zastosowane
z uwagi na pozostawienie istniejących konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej (rys. 1).
Ponadto w przekrojach przekopowych próba poszerzenia ławy torowiska, połączona
z ukształtowaniem rowu bocznego na rzędnych wynikających z grubości projektowanej
warstwy ochronnej (zazwyczaj: pogłębienie
rowu bocznego) grozi niebezpieczeństwem
utraty stateczności skarpy przekopu. Osta-

tecznie w projekcie wykonawczym [4] przyjęto minimalną szerokość ławy torowiska
równą 0,25 m, zgodną z zapisami instrukcji
Id-1. Przykładowy przekrój poprzeczny na
szlaku Piechowice – Szklarska Poręba Górna,
obrazujący konsekwencje przyjęcia różnych
szerokości ławy torowiska przedstawiono na
rysunku 2.
Odpowiedzią m. in. na powyższy problem
jest projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać
budowle kolejowe i ich usytuowanie [5].
Projekt ten przewiduje, że ustawodawca
w ogóle nie będzie określał przekrojów nor-

2. Przykładowe przekroje poprzeczne linii nr 311 na szlaku Piechowice – Szklarska Poręba Górna,
wraz z konsekwencjami przyjęcia różnych szerokości ławy torowiska. Kolorem czerwonym zaznaczono zakres robót modernizacyjnych
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malnych linii kolejowej, ponieważ „wymagania co do przekroju toru powinny wynikać
zawsze z warunków terenowych” [5].
Uchwalenie powyższego projektu rozporządzenia rozwiąże również problemy związane z niezgodnością przepisów polskich
z przepisami europejskimi, a także może
wpłynąć realnie na efektywność modernizacji linii kolejowych. Na przykład przepisy polskie [6,8] dopuszczają maksymalną prędkość
podnoszenia koła na rampie przechyłkowej
równą 35 mm/s, podczas gdy Techniczna
Specyfikacja Interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” dla systemu kolei konwencjonalnych [1], a także norma europejska [2] dopuszczają wartość aż dwukrotnie
większą (70 mm/s). Projekt rozporządzenia
[5] przewiduje ostrożnie wprowadzenie
wartości dopuszczalnej równej 50 mm/s.
Podobnie inne wartości parametrów dopuszczalnych zostały przyjęte z pewnym
marginesem bezpieczeństwa w stosunku
do zapisów normy europejskiej [2].
Dla modernizowanego odcinka linii nr
311 przeprowadzono obliczenia maksymalnej prędkości w zależności od przyjętych
dopuszczalnych wartości parametrów kinematycznych i dopuszczalnego pochylenia
rampy przechyłkowej (wartości przyjęte wg
[2], [5] oraz [6]). Warto zwrócić uwagę, że dla
niskich prędkości (vmax ≤ 50 km/h) obliczenia
wg wszystkich trzech aktów prawnych dają
niemal identyczne wyniki, ponieważ o prędkości maksymalnej decyduje wartość przechyłki ograniczona dopuszczalnym pochyleniem rampy przechyłkowej (projekt zmiany
rozporządzenia [5] daje nawet gorsze wyniki
w stosunku do aktualnie obowiązujących
przepisów [6], wskutek obniżenia dopuszczalnej wartości pochylenia rampy przechyłkowej
z 2,5‰ do 2,0‰, niezależnie od prędkości).
Warto zwrócić uwagę, że dla vmax > 50
km/h dopiero zastosowanie dokładnie wartości z normy europejskiej [2] pozwoliłoby
uzyskać zwiększenie prędkości maksymalnej
w stosunku do obowiązujących przepisów
w każdym analizowanym przedziale. Wskutek przyjętego marginesu bezpieczeństwa
w [5], nie zawsze zmiana przepisów umożliwi zwiększenie prędkości.
Linia kolejowa nr 311 charakteryzuje
się znacznymi pochyleniami podłużnymi.
Na odcinku pomiędzy stacją Piechowice
a Szklarską Porębą Górną dla pokonania
różnicy rzędnych około 315 m zastosowane zostały rozwinięcia trasy w serpentynę
i w dolinach bocznych, dające współczynnik
rozwinięcia trasy równy około 2,8 (rys. 4).
Oznacza to, że linia kolejowa na tym odcinku jest niemal trzykrotnie dłuższa, niż gdyby łączyła linią prostą oba punkty. Pomimo
tego maksymalne pochylenia miarodajne
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sięgają 28‰, co znacznie przekracza wartość dopuszczalną dla linii znaczenia miejscowego, równą 20‰ [6]. Dostosowanie
profilu podłużnego do wymagań obowiązujących przepisów w ramach modernizacji
było oczywiście niemożliwe, oznaczałoby
to konieczność budowy praktycznie nowej
linii kolejowej. Należy wyróżnić zrozumienie
tego problemu w Technicznej Specyfikacji
Interoperacyjności [1], która nie podaje żadnych wartości pochyleń maksymalnych dla
linii modernizowanych, „gdyż pochylenia
wymuszone są oryginalną konstrukcją rozpatrywanej linii” [1].
Przykłady problemów kontraktowych
Charakterystycznym problemem wynikającym z warunków kontraktu jest brak
możliwości dostosowania stanu istniejącego do obowiązujących przepisów ze względów na ograniczony zakres robót zleconych
w kontrakcie. Najczęściej występujące na
modernizowanych liniach kolejowych niezgodności stanu istniejącego z aktualnie
obowiązującymi przepisami przedstawiono
w tabeli 1. Podano również niezbędny do
wykonania zakres robót dodatkowych dla
spełnienia wymagań przepisów, bez zmiany
układu geometrycznego linii kolejowej.
Jeżeli nie ma możliwości zwiększenia zakresu inwestycji o roboty wymienione w kolumnie 2, to niezbędne jest takie zaprojektowanie układu geometrycznego w planie
i profilu, aby spełnić wymagania istniejących
przepisów. Na przykład jeżeli ścianka peronowa nie podlegająca wymianie znajduje się
w obrysie skrajni budowli, to konieczne jest
odsunięcie osi toru. W skrajnie niekorzystnym
przypadku, jeżeli peron zlokalizowany jest na
prostej, wiąże się to z koniecznością zaprojektowania układu dwóch łuków odwrotnych z każdej strony peronu. Należy zwrócić
w tym miejscu uwagę, że to układ torowy
jest elementem nadrzędnym, a obiekty takie
jak perony, słupy sieci trakcyjnej, czy sygnalizatory są elementami podrzędnymi, pełniącymi niejako funkcję służebną w stosunku do
układu torowego. Dlatego też dostosowywanie elementu nadrzędnego do obiektów
podrzędnych powinno być stosowane tylko
w wyjątkowych przypadkach i tylko jako rozwiązanie tymczasowe, do momentu przebudowy elementów towarzyszących.
Przykłady problemów technicznych
Częstymi problemami technicznymi, z jakimi spotyka się projektant podczas modernizacji linii kolejowych, są zagadnienia związane z podtorzem kolejowym. Właściwe
rozpoznanie stanu podtorza i konieczności

6 /2014

3. Wartości dopuszczalne parametrów kinematycznych i pochylenia rampy przechyłkowej a
prędkość maksymalna na linii 311. Kolorem niebieskim (1) zaznaczono wyniki obliczeń dla rozporządzenia [6], kolorem zielonym (2) – z uwzględnieniem projektu zmiany rozporządzenia [5], a
kolorem czerwonym (3) – wg normy europejskiej [2], za wyjątkiem dopuszczalnego niezrównoważonego przyspieszenia bocznego, którego wartość przyjęto jak w [5]

4. Rozwinięcia trasy kolejowej na odcinku Piechowice – Szklarska Poręba Górna
Tabela 1. Przykłady problemów kontraktowych
Niezgodność stanu istniejącego
z obowiązującymi przepisami
Odległość od osi toru szlakowego
lub głównego zasadniczego do
przytorowej krawędzi słupa sieci
trakcyjnej lub sygnalizatora mniejsza
niż 2,50 m [6].

Zakres robót dodatkowych,
niezbędnych dla spełnienia
wymagań przepisów, bez
zmiany układu geometrycznego
linii kolejowej
Wymiana konstrukcji wsporczych
sieci trakcyjnej i/lub sygnalizatorów.
W przypadku małych międzytorzy
konieczność budowy bramek
trakcyjnych lub semaforowych.

Brak skrajni na/w istniejących
obiektach inżynieryjnych.

Konieczność przebudowy obiektu.

Niewłaściwa wysokość i odległość
istniejącej krawędzi peronowej od
osi toru.

Konieczność przebudowy ścianki
peronowej.

Brak odpowiedniego pochylenia
podłużnego drogi na dojeździe do
przejazdu kolejowego i/lub w obrębie
przejazdu (dotyczy linii dwutorowych).

Konieczność przebudowy układu
drogowego.

Komentarz

Problem występuje najczęściej na dużych stacjach, na
analizowanym odcinku linii występował sporadycznie.
Zdaniem autorów przepisy powinny dopuszczać
pozostawienie niewymienianych słupów sieci trakcyjnej
i semaforów, o ile nie znajdują się one bliżej toru niż
2,20 m + ew. poszerzenie skrajni, a korekta układu
geometrycznego nie pogarsza stanu istniejącego.
Problem wystąpił w tunelu przed p.o. Szklarska Poręba
Dolna, zlokalizowanym na łuku o promieniu ok. 230 m.
Ze względu na duże trudności ewentualnej przebudowy
obiektu, zachowanie skrajni uzyskano poprzez dobór
odpowiedniej wartości przechyłki (rys. 5).
Problem wystąpił na p.o. Górzyniec. Ponieważ przystanek
osobowy zlokalizowany jest na długości łuku, odpowiedni
dobór jego promienia, długości krzywej przejściowej
i stycznej pozwolił na zachowanie skrajni budowli do
istniejącej krawędzi peronowej.
Ponieważ zakres robót drogowych na przejazdach był
ograniczony, minimalizowano podniesienia niwelety toru
w ich obrębie.
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5. Tunel na szlaku Piechowice – Szklarska Poręba Górna. Przyjęta pierwotnie na podstawie obliczeń kinematycznych przechyłka równa 110 mm, z powodu problemów skrajniowych została
ograniczona do 90 mm, co nie spowodowało jednak zmniejszenia prędkości maksymalnej

jego ewentualnego wzmocnienia jest decydujące dla trwałości zmodernizowanej budowli. W przypadku linii nr 311 badania geotechniczne wykazały dobry stan podtorza.
Zaprojektowana na niektórych odcinkach
warstwa ochronna nie wynikała z niewystarczających parametrów wytrzymałościowych
gruntu, ale z występowania w podłożu
gruntów wysadzinowych powyżej granicy
przemarzania. Dobre parametry podtorza
były jednak rezultatem płytko zalegających

6. Bramka semaforowa posadowiona na płycie żelbetowej na stacji Szklarska
Poręba Górna. Źródło: [4]

warstw gruntów skalistych, co z kolei spowodowało problem z posadowieniem fundamentu projektowanego semafora na stacji Szklarska Poręba Górna.
Dla modernizacji peronu nr 2 na tej stacji
niezbędne okazało się poszerzenie międzytorza nr 1 i 3, co w konsekwencji doprowadziło do konieczności likwidacji semafora
znajdującego się na kolejnym międzytorzu
(3 i 5) i umieszczenia go na bramce semaforowej. Grunty skaliste w podtorzu stały się

7. Różne sposoby wykonania w torze prowadnicy – na zdjęciu z lewej strony mocowanie prowadnicy ułożonej „na płask” do gajcówek na linii 311, w środku i z prawej rozwiązania częściej
spotykane: prowadnica z szyny staroużytecznej, mocowana do podkładki żebrowej

12

pr zegląd komunik ac yjny

przeszkodą dla zaprojektowania głębokiego
fundamentu, standardowego dla tego typu
konstrukcji. Zdecydowano się wykonać niestandardowe rozwiązanie posadowienia
bramki na płycie żelbetowej, częściowo zlokalizowanej pod torem, z wykonaniem przytwierdzenia szyn do płyty (rys. 6).
Linia kolejowa nr 311 na odcinku Jelenia
Góra – Szklarska Poręba Górna charakteryzuje się dużym udziałem łuków poziomych
o małych promieniach. Długość toru w łukach o promieniach mniejszych niż 300 m
stanowi aż 21% całkowitej długości odcinka [7]. W łukach o tak małych promieniach
stosuje się prowadnicę, której zadaniem
jest ograniczenie zużycia główki szyny zewnętrznej, ochrona przed wykolejeniem,
oraz zwiększenie stabilności toru [3]. Z uwagi na dostępność materiałów najprostszym
rozwiązaniem wykonania prowadnicy (i często spotykanym) jest zastosowanie szyny
staroużytecznej mocowanej do podkładki
żebrowej. Na linii 311, przed modernizacją,
zastosowane było jednak inne rozwiązanie
(rys. 7): prowadnica ułożona „na płask” na
specjalnej podkładce, nazywanej potocznie
„gajcówką” (od Jerzego Gajcy, autora wzoru
użytkowego). Taka konstrukcja charakteryzuje się istotną zaletą w stosunku do rozwiązań wcześniej wymienionych: w przestrzeni
pomiędzy prowadnicą a szyną nie gromadzi
się śnieg, który następnie mógłby prowadzić
do oblodzenia żłobka prowadnicy i stwarzać
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nawet zagrożenie wykolejenia. Biorąc pod
uwagę względy bezpieczeństwa, a także
łatwiejsze zimowe utrzymanie linii, na etapie projektu budowlanego i wykonawczego zdecydowano się zmienić rozwiązanie
proponowane w Studium Wykonalności
[2]. Zamiast standardowego rozwiązania
mocowania prowadnicy na podkładce żebrowej zaprojektowano prowadnicę wykonaną z szyny S42 mocowanej do „gajcówek”.
Ponieważ podkładki typu „gajcówki” nie są
oferowane przez producentów nawierzchni
kolejowej, wykorzystano materiał z demontażu. Takie rozwiązanie było źródłem problemów na etapie wykonawstwa (m. in. trudności z pozyskaniem szyny S42), ale zdaniem
autorów będzie ono korzystniejsze dla zarządcy infrastruktury na etapie eksploatacji.
Podsumowanie
• Problemy projektowe spotykane przy modernizacjach linii kolejowych autorzy klasyfikują do jednej z trzech grup: problemy formalno-prawne, kontraktowe i techniczne.
• Wśród problemów formalno-prawnych
bardzo istotny jest problem sprzeczności
niektórych zapisów poszczególnych aktów
prawnych, których powinien przestrzegać
projektant. Ponadto modernizacja linii górskich, takich jak linia 311, wymaga indywidualnego podejścia projektowego, będącego pewnym kompromisem pomiędzy
wymaganiami obowiązujących przepisów
a rachunkiem ekonomicznym. Zdaniem

autorów dla linii modernizowanych i rewitalizowanych przepisy powinny dawać
projektantowi, pełniącemu samodzielną funkcję techniczną w budownictwie,
większą swobodę działania. Częściową realizacją tego postulatu jest projekt zmiany
rozporządzenia [5].
• Ograniczony zakres robót, przewidzianych
do realizacji w ramach kontraktu, często
skutkuje koniecznością dostosowania elementu nadrzędnego, jakim jest układ torowy, do niewymienianych elementów towarzyszących. Takie rozwiązanie powinno być
stosowane tylko wyjątkowo i tymczasowo.
• Spośród problemów zaliczanych do grupy technicznych podczas modernizacji linii 311 pojawił się m.in. problem sposobu
wykonania prowadnic. Względy użytkowe
zdecydowały o odtworzeniu istniejącego sposobu mocowania prowadnicy na
„gajcówkach”, zamiast łatwiejszego w wykonawstwie rozwiązania z mocowaniem
prowadnicy do podkładki żebrowej. 

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]
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W

najbliższych numerach Przeglądu Komunikacyjnego planujemy wyeksponować tematykę kolejową,
organizację transportu w miastach i aglomeracjach oraz zagadnienia geotechniczno-nawierzchniowe.

Zapraszamy do nadsyłania artykułów powiązanych tematycznie z:
• różnego typu kolejami (w tym wiszącymi),
• projektowaniem nasypów, nawierzchni drogowych i kolejowych, podtorzy i podbudów;
• dostępnością w transporcie kolejowym;
• systemowym sterowaniem ruchem (ITS);
• koleją w aglomeracjach.
Artykuły w wyróżnionej wyżej tematyce będą miały pierwszeństwo publikacji (zgodnie z zasadą kompilacji
numerów tematycznych) po przejściu przez procedury recenzji.
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Problemy podczas modernizacji

wysokogórskiej linii kolejowej na przykładzie linii nr 311
odcinek Szklarska Poręba Górna – Piechowice
Michał Anioł
We wstępie przedstawiono tło problemów z jakimi można spotkać się podczas modernizacji linii wysokogórskiej na przykładzie linii kolejowej nr 311.
Następnie przedstawiono krótką charakterystykę omawianego odcinka oraz przedstawiono problemy z jakimi spotkano się przed przystąpieniem do robót
oraz problemy występujące już podczas realizacji. Na zakończenie przedstawiono wnioski.

Charakterystyka omawianego odcinka

mgr inż.
Michał Anioł
SUDOP Polska Sp. z o.o.
aniolmichal@o2.pl

Wstęp
Roboty torowe na liniach kolejowych
poprowadzonych w terenie górzystym są
wielkim wyzwaniem. W takich warunkach
terenowych spotkać się można z wieloma
sytuacjami, które nie występują podczas
robót na liniach kolejowych położonych
na terenach płaskich. Aby budowa zakończyła się dodatnim wynikiem finansowym, należy zastanowić się jeszcze przed
przystąpieniem do realizacji robót nad
ewentualnymi problemami, jakie mogą
powstać podczas robót i wyeliminować
możliwe sytuacje, których błąd może skutkować dużymi stratami finansowymi. Dlatego warto zastanowić się wcześniej nad
potencjalnymi problemami, gdyż dobre
zaplanowanie budowy przyczyni się do
pozytywnego wyniku finansowego oraz
w znacznym stopniu usprawni sam proces
budowy. Przy każdej budowie pamiętać
należy także o ochronie środowiska, gdyż
prace prowadzone niezgodnie z Decyzją
Środowiskową mogą skutkować wysokimi
karami finansowymi a straty w środowisku naturalnym mogą być nieodwracalne.
W wielu przypadkach linie kolejowe położone w terenie górzystym przebiegają
przez tereny objęte ochroną. Taka sytuacja
występuje także w przypadku linii 311,
gdzie obszar robót leży na terenie objętym
programem „Natura 2000”. Z uwagi na ten
fakt, cała budowa prowadzona była pod
nadzorem chiropterologa, ornitologa, botanika i entomologa.
14
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Remontowany odcinek leży na linii kolejowej nr 311 Jelenia Góra – Szklarska Poręba.
Kompleksowej naprawie głównej w celu odtworzenia pierwotnych parametrów techniczno – eksploatacyjnych poddany został
odcinek od km 16, 100 do km 27,150.
Linia kolejowa nr 311 jest linią jednotorową, zelektryfikowaną, o znaczeniu państwowym, położona w całości na terenie województwa dolnośląskiego.
Ilość obiektów inżynieryjnych występujących na remontowanym odcinku oraz dane
techniczne:
• długość remontowanego odcinka 11,050km
• różnica wysokości pomiędzy początkiem
a końcem robót – 234,19m
• średni spadek linii– 21,19‰
• maksymalny spadek – 26‰
• przepusty – 25 sztuk
• wiadukty – 6 sztuk
• mosty – 3 sztuki
• tunel o długości 146m
• ściany oporowe – 2654mb
• przejazdy w poziomie szyn – 5 sztuk
• najwyższy nasyp – 14m

• długość odcinków prostych – 4174m co
stanowi 38%
• długość odcinków z prowadnicą (łuki
o R≤300m) – 3992m co stanowi 36%
• najmniejszy promień łuku – R=182m
Na ilustracji nr 1 przedstawiono graficznie lokalizację obiektów występujących na
omawianym odcinku linii nr 311 oraz pokazano możliwe wjazdy dla samochodów
ciężarowych.
Przed przystąpieniem do robót
Wartość materiału stanowi ok. 80% wartości kontraktu, dlatego jeszcze przed ich
zamówieniem i dostawą należy zastanowić
się, gdzie będą składowane oraz w jaki sposób będą dostarczane z placu składowego
w miejsce wbudowania. Górski charakter
linii wyklucza pewne rodzaje transportu
z powodu np. krętych dróg o dużych pochyleniach. Na początku modernizacji linii
kolejowej w takich warunkach terenowych,
ważnym jest, aby dostarczyć na budowę
szyny przed przystąpieniem do demontażu starego toru oraz dokonać rozładunku
w kilku miejscach tak, aby w późniejszym
czasie dysponować frontem robót w kilku

6 /2014

Kolej Izerska
miejscach jednocześnie. W tym przypadku
dodatkowo sytuację komplikował fakt, że na
końcu szlaku za stacją Szklarska Poręba Górna oraz przystankiem osobowym Jakuszyce
znajduje się granica Państwa (km 43,138),
przez co przewiezienie szyn przez Republikę
Czeską byłoby bardzo wymagającym oraz
nieekonomicznym zadaniem. Drogą kołową
transport szyn długości 30m był niemożliwy z tego względu, że istniałaby potrzeba
dostarczenia szyn transportem nienormatywnym a drogi kołowe w rejonie Szklarskiej
Poręby są zbyt wąskie i posiadają zbyt ciasne
zakręty, aby taki transport mógł dojechać
na miejsce rozładunku. Aby przyspieszyć
prace warto także zastanowić się, co dostawca może zrobić za nas jeszcze przed
dostarczeniem materiałów. Jednym z takich
przykładów było zamówienie szyn otworowanych już w fabryce. Na budowę linii 311
dostarczono szyny otworowane tylko z jednej strony, gdyż 62% linii przebiega w łukach
i dlatego w szynie należało wykonywać
skróty poprzez obcięcie końca wewnętrznej szyny. Jednak otworowanie szyn z jednej strony wiąże się z tym, że szyny mogą
być dostarczone otworami nie z tej strony,
z której było zakładane. Niestety przewoźnik
nie był w stanie zagwarantować, po której
stronie będą otwory w przywiezionym składzie szyn, gdyż podczas dostawy, transport
kilkukrotnie zmieniał kierunek jazdy. W takiej
sytuacji albo trzeba montować tor w kierunku przeciwnym do zamierzonego, albo należy obrócić szyny. Obrót szyn w pewnych
warunkach może być niemożliwy i dlatego
warto zastanowić się głębiej nad tym problemem, gdyż w sytuacji montażu rozjazdów dla kolei dużych prędkości, gdy jedna
część rozjazdu będzie miała kilkadziesiąt
metrów, obrót części rozjazdowych nie będzie możliwy ze względów technicznych
a także z obaw o deformację i uszkodzenia
długich elementów stalowych.
Na szlak zostały zamówione i dostarczone
wyłącznie drewniane podkłady różnych typów. Przed dostawą obliczono ile potrzeba
zamówić podkładów twardych a ile miękkich.
Podkłady twarde podzielono dodatkowo na:
• bez poszerzenia
• z poszerzeniem +10mm
• z poszerzeniem +15mm
Aby przyspieszyć prace, podkłady miękkie
oraz 70% podkładów twardych zamówiono
dwustronnie zbrojonych, aby nie zbroić ich
na budowie. Resztę podkładów twardych
zamówiono jednostronnie zbrojonych dla
przytwierdzenia typu „gajcówka” (ilustracja nr 2) oraz na przejście z szerokości nominalnej do zwiększonej w łuku. Wszystkie
podkłady były dostarczane na plac składowy
w Piechowicach a stamtąd dowożone na
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szlak przy pomocy samochodu ciężarowego
z systemem HDS.
Realizacja robót
Przed przystąpieniem do demontażu toru
w pierwszej kolejności dokonano pomiaru
geodezyjnego istniejących elementów zagospodarowania terenu (w oparciu o wcześniej założoną osnowę realizacyjną). Dokonano pomiaru:
• toru (pomiar każdej szyny co 5m, początki
i końce rozjazdów)
• obiektów stałych: mostów, przepustów,
tuneli, przejazdów drogowych itp.

• innych elementy stałych, których położenie mogłoby kolidować z projektowaną
geometrią osi toru
Pomiaru dokonano w celu kontroli zaproponowanej geometrii osi toru w planie i profilu a także sprawdzenia czy pomierzone
stałe elementy nie będą wchodziły w wymagane skrajnie poziomą i pionową. Ze względu na teren górski gęsto porośnięty lasami
trudno było wybrać dogodne miejsca do
założenia punktów podstawowej osnowy
realizacyjnej gdyż zadrzewienia utrudniały
obserwację satelitów GPS a ze względu na
spore przewyższenia utrudnione było wykonanie niwelacji precyzyjnej (określenie rzęd-
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nych wysokościowych Kolejowej Osnowy
Specjalnej).
Demontaż toru był zaplanowany tak, aby
materiały z rozbiórki transportować ze szlaku na jak najkrótszym dystansie. Początkowa
część modernizowanego odcinka przebiega w terenach leśnych oraz na wysokich
nasypach i na tym odcinku droga ze zdemontowanymi materiałami była najdłuższa.
Najdłuższy odcinek ze zdemontowanymi
materiałami należało pokonać od mostu stalowego w km 19,780 do stacji Szklarska Poręba Średnia w km 22,900 czyli ok. 3120m gdyż
odcinek ten w całości leży na terenie leśnym.
W niektórych przypadkach materiały były
przewożone do miejsca składowania znajdującego się trochę dalej niż zaplanowano,
z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych (demontaż toru zaczął się na początku grudnia). Fakt, że znaczna część trasy
przebiega w łukach o bardzo małych promieniach (poszerzenie toru do +15mm) powodował, że wózki jezdne koparek dwudrogowych
używanych do tych robót często wypadały
z szyn. Czynniki te zmniejszały dzienną wydajność do ok. 120m bieżących demontażu toru
wraz z segregacją materiałów. Na ilustracji nr 3
pokazano odśnieżanie toru przed przystąpieniem do odkręcania śrub.
Warstwa ochronna została zaprojektowana tylko tam, gdzie na podstawie badań
geologicznych stwierdzono występowanie
w podtorzu gruntów wysadzinowych. Było
to ok. 42% omawianego odcinka. Warstwę
ochronną zaprojektowano z niesortu kamiennego o frakcji 0/31,5mm i o grubości
16

pr zegląd komunik ac yjny

30cm. Z uwagi na to, że nie ma drugiego
toru, materiał na warstwę ochronną oraz
na półwarstwę tłucznia, dostarczany był na
place składowe w Piechowicach, Szklarskiej
Porębie Dolnej i Szklarskiej Porębie Średniej
a następnie samochodami czteroosiowymi
na szlak. W tunelu przy robotach ziemnych
cały materiał musiał być wypychany i dopiero poza tunelem ładowany na samochody
i wywożony z placu budowy, gdyż z powodu ograniczonej przestrzeni koparka nie
mogła się obrócić oraz załadować materiału
na samochód. Z uwagi na specyfikę terenu,
wjazdów na szlak było niewiele, bo zaledwie
sześć. Najgorzej sytuacja przedstawiała się od
Górzyńca do mostu stalowego gdzie wjazd
znajdował się w km 17,258 oraz na przejeździe za tunelem w km 22,635 do mostu stalowego. W nielicznych miejscach gdzie było
to możliwe, samochody mijały się, co eliminowało konieczność oczekiwania na kolejny
samochód, lecz takich miejsc było niewiele.
Przed przystąpieniem do montażu toru, należało przygotować warstwę ochronną od
mostu stalowego do przejazdu w Górzyńcu, gdyż dopiero tam był zjazd ze szlaku.
Modernizowanych było pięć przejazdów
w poziomie szyn. Trzy z nich były zlokalizowane w dolnej części omawianego odcinka,
lecz w praktyce tylko dwa nadawały się do
wjazdu dla pojazdów ciężarowych, gdyż
jeden dojazd charakteryzował się bardzo
małą szerokością i dużym spadkiem. Należy wziąć pod uwagę, iż w okresie zimowym
każdy z dojazdów był znacznie utrudniony.
Dodatkowo utworzone zostały dwa wjazdy,

co w sumie daje średnio 1 wjazd co 1,85km.
Z powodu „gajcówek” do zasypania toru
tłuczniem niemożliwe było użycie wagonów typu Facc 411V („Hopper-Dozator”) a jedynie wagonów typu Flls 203Vb
(„Szutrówka”), gdyż wysokość „gajcówki”
nie pozwalała na otwarcie dolnej klapy, co
uniemożliwiałoby skuteczne ich użycie a co
za tym idzie szybkie zasypanie toru dla późniejszego podbicia. W miejscu gdzie zabudowane zostały „gajcówki” do podbicia toru
należało użyć podbijarkę do rozjazdów, ponieważ „gajcówki” uniemożliwiały swobodny
uchwyt i podniesienie szyny. Zdecydowano,
że montaż toru będzie prowadzony tylko za
pomocą koparki dwudrogowej oraz samojezdnego podnośnika szyn. Zrezygnowano
z żurawia portalowego PTH 350 z kilku powodów. Głównym z nich był fakt, że duża
część modernizowanego odcinka przebiega w wysokich nasypach lub w przekopach
gdzie znajdują się mury oporowe lub pionowe ściany skalne. W chwili, gdy suwnice
podnoszą 30 metrowe przęsło i transportują
je, jest ono szytwne. Dopiero po położeniu
na gruncie przedniej części, można przęsło ułożyć w łuku. Fakt ten stwarza wielkie
niebezpieczeństwo podczas montażu toru
w łukach na wysokich nasypach a także
ogranicza możliwość przemieszczania przęsła w wąwozach. Generowałoby to bardzo
wysokie koszty wynajmu sprzętu oraz stwarzałoby wysokie ryzyko wypadku.
Przytwierdzenie typu „gajcówki” wykorzystane jest na tej linii z uwagi na lód zalegający pomiędzy szynami w okresie zimo-
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uzyskać właściwego parametru gdyż główka szyny S49 jest za duża i nie było możliwości odsunięcia jej bardziej. W takim wypadku
zdecydowano się na szyny S42, które mają
wymiary główki szyny mniejsze niż szyna
S49.Po przeprowadzeniu analizy finansowej
zdecydowano się dostarczyć szyny o długości 15m transportem samochodowym, pospawać je na miejscu a następnie zabudować
w określonych lokalizacjach. Wszystkie szyny
spawano w Szklarskiej Porębie Dolnej, skąd
dowożono je na szlak i montowano. Było
niemożliwym przywiezienie szyn o długości 30m transportem drogowym z przyczyn
wspomnianych wcześniej.
Kluczowym etapem dla ukończenia realizacji był most stalowy w km 19,780. W jego
miejsce zaprojektowano całkowicie nową
konstrukcję stalową o długości przęsła 27m.
W momencie demontażu obiektu, wszystkie maszyny, czyli lokomotywa, wagony,
podbijarka i profilarka (co daje długość
wszystkich maszyn ok. 114m) musiały zostać „zablokowane” za mostem aż do jego
ukończenia. Dodatkowo nad obiektem na
czas demontażu oraz montażu nowego
mostu, zdemontowano sieć trakcyjną, tak,
aby nie przeszkadzała ona przy pracach
wymagających użycia dźwigu. Konstrukcja mostu jest bezpodsypkowa na mostownicach. Każdą mostownicę należało
indywidualnie dopasować oraz w miejscu
przylegania przyciąć od spodu. Problem polegał na tym, że obiekt ten dodatkowo leży
w łuku z przechyłką a wysokość „gajcówek”
różni się od siebie nawet o kilka milimetrów,
dlatego na początku do każdej mostownicy
została przypisana „gajcówka” i po każdym
przycięciu geodeta sprawdzał wysokość
tak, aby główka szyny znajdowała się na odpowiedniej wysokości.
Na ilustracji nr 4 przedstawiono most
przed demontażem. Na ilustracji nr 5 przedstawiono most w trakcie montażu a na ilustracji nr 6 gotową konstrukcję bez zamontowanej prowadnicy.
wym. W przytwierdzeniu tym stopki szyny
i prowadnicy nie przylegają do siebie. „Gajcówka”, która montowana jest na co trzecim podkładzie powoduje to, że pomiędzy
dwoma szynami jest przestrzeń, dzięki czemu śnieg oraz lód nie zalegają pomiędzy
dwoma szynami, jak dzieje się w klasycznym
przypadku gdzie szyna z prowadnicą stykają się stopkami. Dzięki temu rozwiązaniu
służbom utrzymaniowym znacznie łatwiej
jest odśnieżyć tor w okresie zimowym. Stara prowadnica zastosowana na omawianym
odcinku szlaku była wykonana z szyn typu 8
oraz z kształtowników. Ich zużycie dyskwalifikowało je do ponownego montażu, dlatego w pierwszej kolejności planowano użyć
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szyny typu S49 pochodzące z demontażu
toru. Jednak były obawy, że nie zachowa się
wymiaru skrajni 55mm nad główką szyny
gdyż stopka szyny S49 jest większa niż stopka szyny typu 8. Po wykonaniu próbnego
montażu okazało się jednak, że szyna S49 zachowuje ten parametr, ale nie spełnia innego, a mianowicie szerokości żłobka pomiędzy powierzchnią prowadzącą prowadnicy
a powierzchnią boczną główki szyny toku
wewnętrznego, który powinien wynosić
60mm (+5mm, -3mm). W momencie gdyby
parametr ten był większy niż 65mm jednym
z rozwiązań mogłoby być obcięcie stopki, lecz w tym przypadku, szerokość żłobka
wynosiła mniej niż 57mm. Nie można było

Podsumowanie
Niektórych sytuacji podczas budowy
nie da się przewidzieć. Teren górski dodatkowo utrudnia realizację projektu, lecz te
sytuacje, które stwarzają taką możliwość,
należy wnikliwie przeanalizować. Jeszcze
przed przystąpieniem do realizacji robót
na etapie przygotowywania budowy należy zastanowić się nad niektórymi rozwiązaniami i wyeliminować te mniej korzystne
tak, aby proces budowy przebiegał bez
niespodzianek oraz przyniósł wymierne
korzyści nie tylko dla Zamawiającego, ale
także dla Wykonawcy. 
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Eksploatacja Kolei Izerskiej
Roman Witulski

Opracowanie zawiera informacje na temat ilości i rodzaju pociągów, które uruchamiane były od momentu uruchomienia linii kolejowej nr 311 do roku
1914, w okresie pierwszej wojny światowej, lat międzywojennych, okresu drugiej wojny światowej, aż do lat współczesnych.

mgr
Roman Witulski
PKP PLK SA
dyrektor Zakładu Linii
Kolejowych w Wałbrzychu
witulskiroman@gmail.com

Wstęp
Eksploatacja linii kolejowej zależna jest
przede wszystkim od jej możliwości technicznych tj. położenia w planie i profilu (łuki i proste oraz spadki i wzniesienia), rodzaju zastosowanej nawierzchni oraz od rodzaju taboru
i sposobu zasilania pojazdów trakcyjnych.
Współcześnie podstawowymi miernikami
pracy eksploatacyjnej (przewozowej) są:
Pociągokilometr [1] – jednostka miary pracy eksploatacyjnej linii kolejowej,
odpowiadająca przemieszczeniu się jednego pociągu na dystansie jednego kilometra;
Pasażerokilometr [2] (stosowana w transporcie pasażerskim zazwyczaj publicznym
i regularnym - jednostka miary pracy przewozowej wykonanej przez środki transportu pasażerskiego w określonym czasie, np.
doby, miesiąca, roku, wybranego kursu itp.)
Tonokilometr [2] (stosowana w transporcie towarowym jednostka miary pracy przewozowej wykonanej przez środek transportu towarowego, określająca przewiezienie jednej tony
towarów na odległość jednego kilometra).
Z punktu widzenia klienta - kolei najważniejszym miernikiem jest czas przejazdu. Zależy
on również od obciążenia przewozami – ilości
pociągów (niezbędny czas oczekiwania mijanki na linii jednotorowej) i ich masy (ciężaru).
Operowanie miernikami: pasażerokilometr i tonokilometr w odniesieniu do Kolei
Izerskiej, zwłaszcza do początku jej istnienia
– wydaje się nieuprawnione – ponieważ niektóre dane można ustalić tylko orientacyjnie.
Bardziej przydatny jest tu pociągokilometr.
Znamy ilość pociągów w dobie w poszczególnych rozkładach jazdy i długość linii.
Przewozy pasażerskie
W początkowym okresie [3] odcinki Jelenia Góra (Hirschberg) – Piechowice (Peters18
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dorf ) i Piechowice – Szklarska Poręba (Schreiberhau) były obsługiwane oddzielnie.
W 1904 roku średni czas przejazdu pomiędzy Jelenią Górą a Szklarską Porębą wynosił
92 minuty. W kierunku odwrotnym – 80 minut. W ciągu następnych 10 lat po wprowadzeniu lepszych lokomotyw czas przejazdu
w obu kierunkach zrównał się i wynosił poniżej 80 minut.
Po wybuchu I wojny światowej [3] liczbę par
pociągów zmniejszono z, 14 do 4 – co pozwoliło na skrócenie czasu przejazdu do 45 minut.
W pierwszych latach można wyróżnić dwa
rodzaje pociągów – lokalne Jelenia Góra
– Szklarska Poręba Huta (Josephinehűtte)
oraz Jelenia Góra – Korenov (Grűnthal), skomunikowane z pociągami do Reichenbach.
Pociągi do Korenova składały się z 3 do 5 wagonów pasażerskich i jednego bagażowego.
Pozostałe wagony odczepiano w Szklarskiej
Porębie Hucie. Dzięki elektryfikacji linii czas
przejazdu skrócił się do 77 minut.
Od wprowadzenia wagonów elektrycznych serii eIT 1011 – 1021n (późniejsze ET 89
w roku 1927) – ze Szklarskiej Poręby Huta do
Korenova (Polaun) jazdę kontynuował pojedynczy wagon. Również wtedy pojawiło się
przyspieszone połączenie z Wrocławia i pospieszne z Berlina (z czasem jazdy z Jeleniej
Góry 48 minut)
Okres powojenny nie sprzyjał turystyce
i dopiero w roku 1930 ilość pociągów powróciła do stanu z roku 1914 r. [3]
Szklarska Porębą zyskuje też więcej połączeń bezpośrednich z Berlinem i Wrocławiem. W roku 1934 uruchomiono szybkie
pociągi w relacji Wrocław – Jelenia Góra –
Szklarska Poręba Górna / Karpacz (Krummhűbel). Pociągi te obsługiwały nowe zespoły
trakcyjne, dla których podniesiono prędkość,
a czas jazdy dla nich pomiędzy Jelenią Góra
a Szklarską Porębą Górną - wynosił 35 minut.
W latach trzydziestych z Szklarskiej Poręby
można było wygodnie dostać się do Pragi
z przesiadką w Korenovie.
Po aneksji Czechosłowacji i w latach II
wojny światowej dwie trzecie pociągów
z Jeleniej Góry docierało do Korenova a trzy
jechały bezpośrednio do Reichenbachu.
Większość podróżnych wysiadła wówczas
w Szklarskiej Porębie (Górnej i Hucie) a pociągi były skracane (odczepiano część wagonów lub jeden wagon silnikowy).

Po zakończeniu wojny [3] ruch pociągów
był realizowany przez kadrę niemiecką pod
nadzorem wojskowym przy wykorzystaniu
przejętego taboru. Po przejęciu zarządu
przez PKP – przy braku taboru elektrycznego
i demontażu sieci - ruch pociągów kontynuowano trakcją a parową.
W okresie październik 1945 – październik
1946, przez Szklarską Porębę (Pisarzewiec)
kursowały nie regularnie (okresowe braki
węgla do parowozów) dwie pary pociągów.
Przy czym czas jazdy znacznie się wydłużył
w porównaniu do okresu przedwojennego.
Do 4 października 1954 r., kiedy odbudowano most na Bobrze w Jeleniej Górze
– ilość pociągów z Jeleniej Góry Zachodniej wahała się od 3 do 5 par w relacjach do
Jóźwina (Szklarska Poręba Huta) lub Tkacz
zależnie od pory roku (wyrąb lasu). Pasażerowie byli legitymowani na stacji Jakuszyce
(Jakuszec).
Dla obsługi parowozów w Piechowicach
urządzono pomocniczą parowozownię.
Po wznowieniu ruchu [3] z dworca głównego w Jeleniej Górze zwiększyła się liczba
pociągów, ale tylko część z nich dociera do
Szklarskiej Poręby Huty. W tym czasie dochodzi bezpośrednie połączenie z Warszawy
z wagonem sypialnym.
Od stycznia 1957 roku wszystkie pociągi
kończą bieg w Szklarskiej Porębie Górnej.
Czas jazdy wynosił 77 minut w drodze powrotnej do Jeleniej Góry 62 minuty.
Ciekawym epizodem było kursowanie
w okresie czerwiec październik 1961 dwóch
par pociągów (w tym jeden z Warszawy) do
Jakuszyc.
Od roku 1964 pociąg z Warszawy zostaje
przekwalifikowany na pospieszny z czasem
jazdy 62 minuty – powrót 45 minut. W roku
1974 pojawia się pośpieszny pociąg z Gdyni.
W tym samym roku do Szklarskiej Poręby dociera grupa wagonów z Drezna – z pociągu
Kraków – Frankfurt/M – Paryż.
W drugiej połowie lat 70 czas jazdy skrócił
się do 70 minut a w drodze powrotnej o 5
min krócej w wyniku wprowadzenia trakcji
spalinowej. [3]
Po ponownej elektryfikacji w roku 1987
liczba pociągów na linii 311 wzrosła do 16
par. Pociągi z Gdyni i Warszawy zatrzymywały się praktycznie na wszystkich stacjach.
Czas jazdy wynosił nieco ponad 50 minut.
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Było to wynikiem częściowej modernizacji
nawierzchni i zastosowania elektrycznych
zespołów trakcyjnych serii EN 71.
W kolejnych latach liczba pociągów
zmniejszała się, aż do 11 w roku 1992. W roku
1992 zainaugurowano weekendowy pociąg
„Szrenica” z Wrocławia, który w roku 1996 pokonywał całą trasę w 2 godziny 47 minut. [3]
Od połowy lat dziewięćdziesiątych następuje stopniowe wydłużanie czasu jazdy aż
do 90 minut - z powodu pogarszającego się
stanu nawierzchni. Stąd następuje spadek
ilości pociągów. Tragiczną w skutkach decyzją było zamknięcie w roku 2000 stacji (mijanki) Szklarska Poręba Dolna, co uniemożliwiło krzyżowanie pociągów na powstałym
w ten sposób siedemnastokilometrowym
szlaku Piechowice – Szklarska Poręba Górna
i znakomicie ograniczyło przepustowość linii.
W kolejnych latach następują dalsze ograniczenia prędkości i spadek przewozów –
mimo drastycznych prób ratowania sytuacji
– polegających na rozszerzeniu oferty, np.
pociągi w relacji z Bydgoszczy, Poznania czy
Szczecina. Podejmowano też próby ratowania połączeń poprzez zastosowanie lokomotyw EM 10, przystosowanych do pokonywania długich wzniesień z małą prędkością.
Po ponownym uruchomieniu pociągów
pomiędzy Szklarską Porębą Górną i Jakuszycami i dalej do Korenova w dniu 2 lipca 2010
roku – czas jazdy na niemodernizowanym
odcinku nie zmienił się.
Oferta przewozowa została uzupełniona
o relacje do Czech.
W roku 2012/13 zmodernizowano (wymieniono nawierzchnię) na najbardziej zdegradowanych odcinku pomiędzy Piechowicami i Szklarska Porębą Górną. Czas jazdy
wynosi średnio 50 minut.

Przewozy towarowe
Po otwarciu linii przewozy towarowe stanowiła jedynie drobnica i zwierzęta. Podstawą
„towarowej” eksploatacji w okresie międzywojennym był węgiel przewożony z zagłębia
wałbrzyskiego do Czechosłowacji. W roku
1929 nawet do 1400 ton dziennie [3]. W tym
czasie dla odbiorców w Szklarskiej porębie
dowożono przede wszystkim węgiel, żywność i drobnica. W kierunku odwrotnym –
drewno. Żywność i drobnicę wożono również
w wagonach bagażowych lub towarowych
doczepianych do pociągów pasażerskich.
Po wojnie dominowały przesyłki masowe.
Ze Szklarskiej Poręby wywożono gównie kamień kwarcowy nadawany w Jakuszycach
oraz bloki kamienne a później mączki dolomitowe z bocznicy (ładowni) „Czerwony
Potok”. W żargonie kolejowym pociągi te
nazywane były „kamykami”. Z reguły był to
bezpośredni „próżny” pociąg z Jeleniej Góry.
Wracał w stanie ładownym z bruttem średnio 700 ton. Do ładowni docierał też czasem
pociąg zbiorowy pracujący na większości
stacji pośrednich. Pociąg ten ze Szklarskiej
Poręby zabierał wyrobny szklane (z Huty
a później ze Szklarskiej Poręby Górnej) i dłużycę.
Średnia ilość w dobie to dwie pary
pociągów - ze znacznym ograniczeniem
w zimie, kiedy urobku w kamieniołomach
w zasadzie nie pozyskiwano.
Ostatnie wagony na Czerwonym potoku
załadowano 10 września 1999 roku. Natomiast w Jakuszycach 2 grudnia 1998 roku [3].
Stacje pośrednie i Szklarską Porębę w okresie powojennym zaopatrywano głownie
w węgiel do lokalnych kotłowni i zakładów,
aż do roku 2000.

Z Piechowic wywożono maszyny i papier.
Z Cieplic maszyny papiernicze.
Osobnym rozdziałem od lat sześćdziesiątych aż do połowy lat dziewięćdziesiątych
była komunikacja towarowa pomiędzy Jelenią Górą a Jelenią Górą Zachodnią. W obrębie
tej ostatniej umiejscowiono wiele branżowych hurtowni przystosowanych do przyjmowania towarów koleją i dalszej dystrybucji samochodami. Przy stacji umiejscowiona
była też „Celwiskoza” z kilkunastokilometrową
bocznicą i ciepłownią ogrzewającą sporą
część miasta. Stąd do Jeleniej Góry Zachodniej ciążyły całopociągowe przesyłki miału
węglowego a w drodze powrotnej - żużla.
Na stacji tej w tym okresie umiejscowiona była całodobowo drużyna manewrowa
z własną lokomotywą obsługującą tory ogólne i bocznice stacyjne oraz wahadłowo pociągi zdawcze Jeleniej Góry. Średnio 3 pary
w dobie a w niektórych okresach dodatkowo
jeszcze do 3 pary. W niektórych rozkładach
jazdy, głównie w latach osiemdziesiątych i na
początku dziewięćdziesiątych drużyna ta obsługiwała na zasadzie pociągu zdawczego stacje i bocznice aż do Piechowic. 
Materiały źródłowe
[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej, § 2 Dz. U. z 2009 r.
Nr 35, poz. 274.
[2] Europejska Komisja Gospodarcza, Eurostat, Międzynarodowe Forum Transportu: Ilustrowany słownik statystyk
transportu.
[3] Dominik Kara Kolej w Szklarskiej Porębie, Libra 2010 str. 50 – 61.

Z

apraszamy Czytelników do podzielenia się opiniami na temat planów transportowych (w tym
przesyłanie komentarzy i uwag do artykułów opublikowanych w numerze 4/2014). Postaramy
się opublikować każdy głos.
Krótsze wystąpienia (w formie listów) prosimy kierować na skrzynkę: redakcja-PK@sitk.org
Dłuższe analizy (w formie artykułów) należy przysyłać na: artykuly@przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl
Redakcja PK
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Początki Kolei Izerskiej
Przemysław Wiater

Budowa Kolei Izerskiej w trudnym terenie górskim była poważnym zadaniem inwestycyjnym. Otwarcie Kolei Izerskiej miało istotne znaczenie dla aktywizacji społeczno-gospodarczej zachodnich Karkonoszy i Gór Izerskich. Wpłynęło na zdecydowane podniesienie ruchu turystycznego w Szklarskiej Porębie
i otworzyło najkrótsze połączenie kolejowe pomiędzy Wrocławiem a Pragą. Istotne znaczenie dla Szklarskiej Poręby jako ośrodka turystyczno-wypoczynkowego miała lokalizacja siedmiu przystanków i stacji kolejowych, co uczyniło pociągi kursujące pod Szrenicą pewnym rodzajem komunikacji wewnętrznej.
Przystanek kolejowy w Jakuszycach wybudowany został na wysokości 871 m n.p.m. i zarazem był najwyżej zlokalizowanym tego typu obiektem w Prusach.

dr
Przemysław Wiater
Muzeum Karkonoskie
w Jeleniej Górze
przemek.wiater@wp.pl

Początki Kolei Izerskiej
Szklarska Poręba (dawniej Schreiberhau)
to miejscowość mająca dziś charakter turystyczno-wypoczynkowy, położona u podnóża Karkonoszy w dolinie rzeki Kamiennej.
Od południa otoczona jest masywami Szrenicy i Łabskiego Szczytu, a od północnego
-zachodu niższym pasmem Gór Izerskich
z dominującym wzniesieniem Wysokiego
Kamienia. Leży na najkrótszym szlaku łączącym Pragę z Wrocławiem, prawie w połowie
drogi pomiędzy tymi dwoma miastami. Nie
bez znaczenia dla historii Szklarskiej Poręby
była też niezbyt duża odległość od Saksonii
czy Berlina.
Pod koniec XIX wieku Szklarska Poręba,
największy ośrodek hutniczy i turystyczno
-wypoczynkowy w Sudetach, nie posiadała
powszechnie dostępnego środka komunikacji publicznej oraz odpowiedniego połączenia z resztą Niemiec. Wpływ na to miał
fakt, że peryferyjnie położona Jelenia Góra
dość późno w stosunku do innych miejsco-
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wości śląskich uzyskała połączenie kolejowe
z Wrocławiem, przez co również i w Karkonosze kolej dotarła stosunkowo ze znacznym opóźnieniem.
Pierwszy odcinek „Kolei Górnośląskiej” pomiędzy Wrocławiem a Oławą oddany został
do użytku 22 maja 1842 r. W krótkim czasie,
gdyż już 29 października 1843 r. otwarto
połączenie kolejowe Wrocławia ze Świebodzicami, jednakże na przeszkodzie w dalszej
rozbudowie sieci kolejowej ku Karkonoszom
stanęły trudności terenowe i finansowe.
Niewiele pomogły interwencje i działania
podejmowane przez władze lokalne. Dopiero 20 sierpnia 1866 r. oddano do eksploatacji odcinek łączący Jelenią Górę poprzez
Rybnicę i Gryfów Śląski ze Zgorzelcem, a 14
lipca 1867 r. fragment linii do Wałbrzycha,
dzięki czemu można było wreszcie dotrzeć
koleją do Wrocławia i Berlina. Odcinki te były
fragmentami realizowanego w tym czasie
projektu nowego połączenia biegnącego
u podnóża Sudetów równolegle do granicy
państwa, pomiędzy ośrodkami przemysłowymi Saksonii i Górnego Śląska. Inwestycja
ta związana była zapewne również z toczącą się latem 1866 r. zwycięską wojną Prus
z Austrią. Posiadanie sprawnie działającego
pod względem komunikacyjnym zaplecza
było istotnym czynnikiem niezbędnym dla
szybkiego przemieszczania się wojsk i ich
zaopatrzenia.
Władze Jeleniej Góry zdawały sobie
sprawę ze znaczenia, jakie dla aktywizacji
i dalszego rozwoju gospodarczego regio-

nu mają dobre połączenia komunikacyjne.
Już w 1882 r. oddano do użytku lokalną,
prywatną, będącą w posiadaniu rodziny
Schaffgotschów, linię kolejową łączącą Jelenią Górę z Kowarami. W 1895 r. przedłużono ją do Karpacza, zapewniając turystom
możliwość szybkiego i wygodnego dojazdu do podnóży Śnieżki. Linia ta miała duże
znaczenie przy transporcie pozyskiwanego
w karkonoskich lasach drewna. W 1905 r.
z Kowar zbudowano odgałęzienie tej linii,
które po pokonaniu dużych trudności terenowych i wydrążeniu nieczynnego już dziś
tunelu pod Przełęczą Kowarską, dotarło do
Kamiennej Góry.
W podobny sposób, etapami, poprowadzono kolej do uzdrowiska w Cieplicach Śląskich (1891) i do Piechowic (1892).
Mieszkańcy Kotliny Jeleniogórskiej nazywali
ją „musikalische Bahn” - „muzykalną koleją”, z powodu dzwonka sygnalizacyjnego
i gwizdka, którymi maszynista często się
posługiwał w okolicach stacji kolejowych
i licznych przejazdów drogowych. Odcinek
ten przedłużony został poprzez Szklarską
Porębę aż do ówczesnej granicy z Monarchią Austro - Węgierską, co nastąpiło w 1902
r. W tym miejscu doszło do połączenia z linią kolejową Harrachov - Tanvald - Liberec,
dzięki czemu tędy właśnie Wrocław uzyskał
najkrótsze połączenie kolejowe z Pragą.
Do budowy tego odcinka zaangażowano
poważne środki, gdyż należało pokonać
znaczne różnice wzniesień na trasie poprowadzonej w trudnym, górskim terenie.
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W tym celu wykonany został między innymi
bardzo wysoki jak na owe czasy, sztucznie
wybudowany nasyp ziemny pomiędzy dla
odcinka torów pomiędzy Piechowicami
a Górzyńcem, czy tunel prowadzący pod
Zbójeckimi Skałami.
W 1902 r. odcinek linii kolejowej z Piechowic został przedłużony przez Szklarską Porębę aż do ówczesnej granicy z Monarchią
Austro-Węgierską. W tym miejscu doszło do
połączenia z linią kolejową Harrachov – Horní Polubný – Tanvald, realizowaną na podstawie prusko-austriackiego porozumienia
o budowie wspólnej kolei, podpisanego
w 1898 r., dzięki czemu tędy właśnie Wrocław uzyskał najkrótsze połączenie z Pragą.
Oprócz przewozów pasażerskich istotne
nadzieje pokładano też w przewozach towarowych, szczególnie węgla kamiennego
z okręgu wałbrzyskiego do okręgu libereckiego w Czechach, drewna, kruszywa i granitu z kopalń w Górach Izerskich oraz wyrobów z huty szkła „Józefiny” w Szklarskiej
Porębie oraz hut z Harrachova i Desnej.
Otwarcie nowej linii poprzedziły długotrwałe, parokrotnie przerywane prace geodezyjno-projektowe, prowadzone
w trudnym terenie już od 1884 r. Koncepcyjnie wyznaczone zostały początkowo trzy,
następnie dwa warianty nowej linii kolejowej: krótszy i bardziej stromy oraz znacznie dłuższy, choć łagodniejszy. Ostatecznie
zdecydowano się na wybór rozwiązania pośredniego. Do budowy odcinka kolejowego
Piechowice – Szklarska Poręba – granica
państwa zaangażowano poważne środki,
gdyż należało pokonać znaczne różnice
wzniesień i nadzwyczajne trudności terenowe. W 1896 r. wykonany został bardzo wysoki jak na owe czasy, sztucznie wybudowany
nasyp ziemny przeznaczony dla odcinka
torów pomiędzy Piechowicami a Górzyńcem oraz tunel prowadzący pod Zbójeckimi Skałami, aby otworzyć trasę do Szklarskiej Poręby Dolnej. Wielkie prace ziemne
wykonane zostały w okolicach Jakuszyc,
gdzie wykopane zostały izerskie torfowiska
tak, aby budowniczowie mogli posadowić
tory na stałym, twardym gruncie. Przy pracach ziemnych wykonywanych najczęściej
bez pomocy maszyn zatrudniono jako pracowników sezonowych licznych Czechów,
Chorwatów i Polaków, tak że Szklarska Poręba nabrała jak zanotowano „międzynarodowego charakteru”.
Istotne znaczenie dla Szklarskiej Poręby
jako ośrodka turystyczno-wypoczynkowego miała lokalizacja aż siedmiu przystanków
i stacji kolejowych (Szklarska Poręba Dolna,
Średnia, Górna, Huta, Jakuszyce-Orle, Nowy
Świat, Tkacze), co czyniło pociągi kursujące
pod Szrenicą pewnym rodzajem komu-
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nikacji wewnętrznej. Przystanek kolejowy
w Jakuszycach wybudowany został na wysokości 871 m n.p.m., a więc był położony
o 31 metrów wyżej od dworca kolejowego
w Zakopanem i zarazem był najwyżej zlokalizowanym tego typu obiektem w Prusach.
Linia kolejowa do Szklarskiej Poręby została uroczyście otwarta 25.06.1902 r. Następnie 1.07.1902 linię doprowadzono do
stacji Tkacze [dziś Mytiny], a 1.10. tego roku
nastąpiło połączenie z linią po południowej
stronie gór. Znacznym osiągnięciem w dziejach techniki kolejowej było wydrążenie
w granitowej skale tunelu Polubný o długości 940 metrów, a odcinek pomiędzy Dolni
Polubný a Korenovem jest jedyną do dziś
funkcjonującą koleją zębatą w Czechach.
Nowy odcinek nazwany został Zackenbahn
[od nazwy rzeki Kamiennej], dziś określany
jako Kolej Izerska.
Opis otwarcia nowej linii kolejowej ze
Szklarskiej Poręby do Polubnego zamieściło
regionalne czasopismo karkonoskie „Wanderer im Riesengebirge”:
W pierwszej podróży między innymi udział
wzięli minister kolei pan Budde, prezydent
kolei z Wrocławia, starosta powiatowy z Jeleniej Góry oraz pięciu budowniczych tej linii,
a także trzech przedsiębiorców z Jeleniej Góry,
Piechowic i Wrocławia. Zaszczycili również
swoją obecnością przedstawiciele miejscowej
szlachty ks. Pless i hr. Schaffghotsch.
Wszyscy goście zostali podjęci śniadaniem
w Jeleniej Górze, a następnie w kolejności
według szlachetnego urodzenia zaproszono
wszystkich do wagonów, prosząc o zajęcie
miejsc po lewej stronie, skąd obiecywano najpiękniejsze widoki.
Pociąg ruszył w kierunku Piechowic i dalej
z szybkością prawie 25 kilometrów na godzinę, zatrzymał się w Szklarskiej Porębie
Dolnej. Tu goście wysiedli i obejrzeli 145- metrowej długości tunel, wykonując przy tym
liczne zdjęcia.
Następny postój był już na wiadukcie izerskim
(wiadukt nad rzeką Izerą – przyp. P.W.), gdzie podziwiano połączenie techniki z otaczającą go
przyrodą. Wiadukt wznosi się 25 metrów nad
doliną Izery i ma 111 metrów długości.
Dalej pociąg odjechał do Polubnego przez
Grunthal – „Zieleniec”, gdzie gości spotkała
miła niespodzianka! Przygotowano przyjęcie z suto zastawionym stołem, przy którym
mowę powitalną wygłosił dyrektor kolei z Pragi, zaś wszyscy jego współpracownicy ubrani
byli w galowe mundury. Przy wspólnych toastach wyrażano nadzieję, że już wkrótce zostanie udostępniona komunikacja pasażerska
dla dobra odwiedzających góry po obu stronach granicy.
Po powrocie do Szklarskiej Poręby w hali
dworca przygotowany był lekki posiłek, po

czym wszyscy odbyli wycieczkę do wodospadu.
Po zakończeniu I wojny światowej podjęto wcześniej planowane prace nad elektryfikacją linii kolejowej z Jeleniej Góry do
Szklarskiej Poręby. Prace te miały charakter
pionierskiego zastosowania trakcji elektrycznej w trudnym terenie górskim i obserwowane były przez specjalistów z zakresu
kolejnictwa ze szczególną uwagą. Początki
elektryfikacji tego górskiego odcinka rozpoczęte zostały już w 1911 r., lecz przerwał
je wybuch I wojny światowej. Elektryfikację
odcinka do Szklarskiej Poręby poprzedziło
wprowadzenie połączenia elektrycznego
na odcinku Szczawienko – Wałbrzych – Marciszów – Jelenia Góra w 1920 r. 24.06.1922 r.
przybył na stację w Szklarskiej Porębie Górnej uroczyście witany pierwszy pociąg pasażerski o napędzie elektrycznym. Następnie od 1.10.1922 r. zelektryfikowana została
linia kolejowa do granicy państwa.
Wydarzenie to znacznie zwiększyło dopływ wczasowiczów i turystów pod Szrenicę. Ze względu na malowniczy przebieg
linii kolejowej w licznych wydawnictwach
turystycznych zachęcano podróżnych, aby
zasiadali na miejscach po lewej stronie wagonów, dzięki czemu podczas jazdy mieli
możliwość oglądania wspaniałej panoramy
Karkonoszy. Niewątpliwie Kolej Izerska należała do najważniejszych i najbardziej popularnych na terenach pogranicza śląsko-saksońskiego. 
Materiały źródłowe
S. Bufe, „Eisenbahn in Schlesien”, Düsseldorf
1971
K. Fuchs,”Industrie Schlesiens”, München
1968
G. Lange, „Die Glasindustrie im Hirschberger
Tale“, Leipzig 1881
H. Rohkam, „Vom Glasmacherdorf bis heilklimatischen Kurort“, Breslau 1939
F. Tichy, „Schreiberhau/Szklarska Poręba. Ein
Fremdenverkehrsort zwischen Riesenund Isergebirge“, Erlangen 1999
P. Wiater, „Z dziejów Szpitala Kolejowego
w Szklarskiej Porębie Dolnej” [w:] „Rocznik Jeleniogórski”, Jelenia Góra 2001, s.
115-123
P. Wiater, „Początki komunikacji publicznej
w Kotlinie Jeleniogórskiej” [w:] „Rocznik
Jeleniogórski”, Jelenia Góra 1997, s. 39-48
P. Wiater, „Szklarska Poręba pod koniec XIX
w.”, [w:] Prace naukowe, Liberec 1996, s.
125-130
M. Wikorejczyk, „Wędrówki ze Szklarskiej Poręby”, Szklarska Poręba 1992
W. Winkler, Schreiberhau, seine Geschichte,
Natur ..., Schreiberhau, 1903
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Nowa Kolej Izerska?
Maciej Kruszyna

W artykule zaprezentowano koncepcję nowego korytarza kolejowego łączącego Jelenią Górę z Libercem (Republika Czeska). Korytarz ten traktowany jest
jako fragment dłuższej linii: Wrocław – Praga wpisującego się w ideę kluczowych korytarzy europejskich TEN-T. Korytarz nazwano „Nową Koleją Izerską” z
racji przebiegu po północnej stronie tych gór. Autor omawia kontekst proponowanej inwestycji oraz jej kluczowe parametry.

dr inż.
Maciej Kruszyna
Katedra Dróg i Lotnisk,
Politechnika Wrocławska
maciej.kruszyna@pwr.edu.pl

Idea usprawnienia połączeń kolejowych
w relacji Dolny Śląsk – Republika Czeska jest
cały czas aktualna. Ilustrują to koncepcje
i dokumenty różnych szczebli (europejskie,
krajowe, lokalne). Jednak, jak dotąd, żadna
z koncepcji nie stała się jeszcze podstawą
do prac projektowych (czy nawet szerszych
studiów). W niniejszym artykule zarysowane zostaną uwarunkowania do planowania
nowego połączenia, które można ochrzcić
jako „Nowa Kolej Izerska”.

Wprowadzenie
Kontekst europejski
Dzisiejsza Kolej Izerska umożliwia połączenie Jeleniej Góry z Libercem, a w szerszym kontekście jest częścią trasy: Wrocław
– Praga. Nie jest to jedyne możliwe skomunikowanie tych miast. W ostatnich latach,
pociągi bezpośrednie nie łączyły powyższych miast przez Szklarską Porębę, a raczej
prowadzono je korytarzem przez Międzylesie lub Lubawkę. Decydowały zapewne
parametry techniczne linii przekładające
się na czas podróży. Czas ten zresztą nigdy
nie był rewelacyjnie krótki, co zniechęcało
do przejazdu koleją.

Komisja Europejska wyznaczyła kluczowe korytarze transportowe (sieć TEN-T) [5].
Duże znaczenie nadano szybkim kolejom
wyróżniając linie istniejące i planowane
oraz różnicując połączenia stosownie do
zakładanych prędkości. Na rysunku 1 pokazano fragment Europy dotyczący Polski
i Republiki Czeskiej w kontekście tras łączących stolice, a także inne ważniejsze miasta.
Mimo iż zaznaczono niedookreślone obecnie w sensie terminu realizacji linie szybkiej kolei w Polsce (tak zwany Y, Warszawa

– Wrocław / Poznań) oraz jego potencjalną kontynuację pomiędzy Wrocławiem
i Pragą, to w praktyce największe szanse
realizacji ma połączenie Warszawy z Pragą
poprzez Górny Śląsk. Jest to co prawda trasa dłuższa, ale w większości już istniejąca
(i to o dobrych parametrach). Przebieg pociągów łączących obie stolice przez gęsto
zaludnione obszary (GOP, Ostravsko) daje
dodatkowe atuty dla takiego korytarza.
Niestety, powyższe uwarunkowania utrudniają łączenie Dolnego Śląska z Czechami.
Pojawia się także pytanie, czy dla dystansu
Praga – Wrocław konieczna jest linia o bardzo dużej prędkości? Czy sensowne jest
łączenie tych miast linią bez stacji pośrednich? Wydaje się, że o ile bezdyskusyjna jest
potrzeba usprawnienia połączeń kolejowych w przedmiotowej relacji, to otwarta
pozostaje kwestia przebiegu takiego połączenia. Rekomendowana jest szybka linia,
ale na poziomie prędkości 120 – 160 km/h,
raczej o charakterze międzyregionalnym
i z możliwością obsługi również mniejszych
ośrodków lokalnych.
W kontekście powyższego, należy poszukiwać korytarza wykorzystującego w dużej
mierze istniejące linie i w miarę możliwości „zahaczającego” o lokalne aglomeracje.
Przejście przez kotlinę Kłodzką wydaje się
nie spełniać drugiego z powyższych postulatów. Bardziej atrakcyjny z uwagi na
„obszar oddziaływania” jest przebieg przez
Wałbrzych, Jelenią Górę oraz Liberec. Idea
usprawnienia połączenia na odcinku Wrocław – Jelenia Góra była już prezentowana
niejednokrotnie (np. [3]). Aktualnie prowadzone prace być może mają mniejszy od
opisywanego, rozmach, ale przyczyniają
się do podniesienia prędkości eksploatacyjnej na linii łączącej te miasta. Podobnie,
w Republice Czeskiej rozważa się modernizację połączenia Praga – Liberec (np. [1]).
Pozostaje odcinek „transgraniczny”: Liberec
– Jelenia Góra. Traktując ten odcinek jako
fragment dłuższego połączenia należy zadbać o stosowne jego parametry. Ideę tak
zarysowanego połączenia pokazano na rysunku 2 jako uzupełnienie głównych korytarzy kolejowych Dolnego Śląska.

1. Planowane kluczowe połączenia kolejowe w centrum Europy [5]
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2. Korytarze kolejowe na Dolnym Śląsku [2]

Koncepcja nowej trasy i jej podstawowe
parametry
Proponowana trasa (rys. 3) przebiegałaby
po północnych krawędziach gór Izerskich
z ominięciem najcenniejszych przyrodniczo terenów oraz z minimalizacją trudnych
prac ziemnych. Zakłada się wykorzystanie
w dużym stopniu istniejących korytarzy
transportowych, a nawet odcinków linii.
Szczególnie dotyczy to odcinków: Jelenia
Góra – Rębiszów (na trasie do Lubania –
most nad Bobrem!) oraz Liberec – Frydlant.
Zaznaczyć należy, że niniejsza koncepcja
zarysowuje jedynie studium korytarzowe.
Ostateczne decyzje odnośnie wykorzystania istniejących tras wymagają dokładniejszych analiz.
Należy rozważyć zasadność realizacji stacji
pośrednich na proponowanym odcinku. Być
może dla niektórych pociągów (o bardziej
lokalnym charakterze) zatrzymania pomiędzy Jelenią Górą a Libercem byłyby zasadne.
Zaznaczono dwie potencjalne lokalizacje:
w okolicy miasta Frydlant oraz pomiędzy
Mirskiem i Świeradowem Zdrój. Ta druga lokalizacja pozwoliłaby reaktywować połączenia kolejowe do powyższych miast (na przykład jako linie wahadłowe łączące ze stacją
węzłową w proponowanym przebiegu).
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Zarysowane połączenie ma długość rzędu
45 ÷ 50 km. Pociągi regionalne pokonywałyby ten dystans w przeciągu 20 ÷ 30 minut
(w zależności od faktu zatrzymywania się,
bądź nie). W kontekście całej trasy z Wrocławia do Pragi i z uwzględnieniem podniesie-

nia parametrów eksploatacyjnych na pozostałych odcinkach (por. [1], [3]), podróż nie
powinna trwać dłużej jak 2,5 ÷ 3 godziny. Wydaje się to być bardzo atrakcyjną wartością.
Szczegółowe studia dla proponowanego
połączenia powinny dotyczyć także koncep-

3. Idea proponowanego połączenia
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4. Główne korytarze kolejowe Republiki Czeskiej [4]

cji standardów i koordynacji połączeń. Dużego znaczenia nabiera obecnie wprowadzanie regularnych odstępów dla pociągów na
danych trasach (lepiej wychodzi to na razie
w Czechach niż w Polsce). Założenie modułowego rozkładu jazdy może w specyficznej
sytuacji warunkować także parametry inwestycji (prędkość i czas przejazdu, lokalizacja

stacji, w tym węzłowych). Do nowo wykreowanego połączenia należałoby dołączyć
linie transportu lokalnego z koordynacją
rozkładów jazdy i budową funkcjonalnych
węzłów przesiadkowych. Na obecnym etapie założyć można kursowanie pociągów
nie rzadziej niż co 60 minut w okresach występowania szczytowego popytu.

Rzut oka na uwarunkowania czeskie
Dla powodzenia rozwoju powyższej idei
kluczowe jest porozumienie partnerów
z Polski i z Czech. Przegląd źródeł wskazuje,
że strona czeska jest potencjalnie zainteresowana kreacją nowych korytarzy kolejowych. Zwłaszcza, że Liberec, jako jedno
z największych miast Republiki Czeskiej, nie
ma jeszcze zmodernizowanej linii do Pragi.
Mapa na rysunku 4 pokazuje aktualne korytarze szybkiej kolei w Republice Czeskiej.
Studia połączenia Pragi i Liberca [1] wskazują na różne warianty przebiegu oraz opcje
podejścia do stacji kolejowej w Libercu (por.
rys. 5). Wjazd pociągów na tę stację od południa lub od północy może zaowocować lepszym lub gorszym wpasowaniem się w ideę
kontynuacji trasy w kierunku Polski. Warto
zatem koordynować idee, plany i koncepcje,
tak aby dążyć do funkcjonalnych połączeń
także w kontekście transgranicznym. „Connecting Europe”. 
Materiały źródłowe

5. Propozycja modernizacji linii kolejowej Praga – Liberec [1]
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[1] Farbiak M., Tvrdík M. “Nové železniční spojení Praha  Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu Projekt Železniční síť České republiky a Evropy”, 2009.
[2] Kruszyna M. „Model integracji przewozów
pasażerskich w województwie dolnośląskim”, Przegląd Komunikacyjny 11/2013.
[3] Kruszyna M., Makuch J. „Koncepcja
usprawnienia połączeń kolejowych na
trasie Wrocław – Jelenia Góra” Technika
Transportu Szynowego 6/03.
[4] Ministerstvo dopravy Ceska Republika
www.mdcr.cz
[5] Trans-European transport network
TEN-T core network corridors, European
Commission 2013.
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Analiza dostępności kolejowej

do największych miejscowości turystycznych w polskich górach
Michał Grzegorek
Artykuł jest próbą analitycznego podejścia do rozkładu jazdy pociągów 2013/2014 obowiązującego od grudnia 2013 roku. Rozkład analizowany jest
pod kątem liczby połączeń, ich przestrzennego rozmieszczenia w Polsce południowej. Za pomocą naukowej metody izochron (metoda kartograficzna)
poddano analizie czas przejazdu a tym samym jego atrakcyjność i konkurencyjność. Artykuł kończą wnioski na temat możliwości, perspektyw, mocnych
i słabych stron rozwoju sieci komunikacyjnej transportu kolejowego w Polsce południowej pod kątem ich wykorzystania przez turystów udających się do
największych kurortów położonych w Karpatach, Sudetach, Górach Świętokrzyskich.
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Michał Grzegorek
Wykładowca Geografii
Turystycznej w Almamer
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie
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Relacja między turystyką a transportem
funkcjonuje na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Z jednej strony rozwój turystyki na danym
obszarze przyczynia się do zwiększenia dostępności komunikacyjnej tegoż terenu, do
uatrakcyjnienia oferty przewozowej poprzez
zwiększenie częstotliwości połączeń (szczególnie w okresach szczytów przewozowych
w sezonie); z drugiej zaś strony transport i jego
sieć przyczynia się do konkretnych decyzji pasażerów-turystów, wybierających przeważnie
obszary lepiej skomunikowane, z łatwiejszą
drogą dostępu. Sytuacja ta nabiera szczególnego znaczenia w przypadku wyjazdów turystycznych osób nie posiadających własnego
środka transportu.
Niniejszy artykuł jest próbą analizy wpływu
obecnej sieci połączeń kolejowych wprowadzonego w grudniu 2013 roku rozkładu
jazdy na możliwość dotarcia do przestrzeni
turystycznej południowej Polski. Jako region
będący przedmiotem badań wybrano województwa południowej części kraju, jako te,
które posiadają dostęp do obszarów położonych powyżej 500 m n.p.m., czyli do terenów
górskich. Z powodu specyficznej lokalizacji
trzech masywów górskich leżących w Polsce
(Sudetów, Karpat i Gór Świętokrzyskich), wybrano tylko te województwa, które obejmują
swą powierzchnią wymienione obszary górskie. Do badań zatem zakwalifikowały się województwa: dolnośląskie (masyw Sudetów),
śląskie wraz z małopolskim i podkarpackim
(Karpaty), wreszcie województwo świętokrzyskie (z racji bliskości Gór Świętokrzyskich). Zakres i wyniki prowadzonych w szerokim ujęciu badań pozwoliły umieścić w niniejszym
artykule jedynie analizę dwóch województw,
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które posiadają najrozleglejszy dostęp do najwyższych partii gór Sudetów i Karpat – dolnośląskiego i małopolskiego.
Wszystkie podane województwa posiadają sieć połączeń kolejowych umożliwiających dotarcie w tereny górskie. Najgęstszą
sieć posiadają województwa: dolnośląskie
i śląskie, co wynika z zaszłości historycznych.
Oba regiony należały przed pierwszą wojną światową do Prus, gdzie poziom rozwoju
sieci kolejowej był największy. Województwa
małopolskie i podkarpackie, leżące na terenie
byłego zaboru austriackiego, charakteryzuje
mniejsza gęstość sieci kolejowej, choć nie tak
mała, jak w przypadku województwa świętokrzyskiego.
Województwo dolnośląskie
Region Dolnego Śląska prowadzi połączenia (licząc od zachodu) do Szklarskiej Poręby
w części zachodniej Karkonoszy, do Lwówka Śląskiego – przedzierając się przez Góry
Kaczawskie, do Wałbrzycha (łańcuch Gór
Wałbrzyskich), przez Nową Rudę do Kłodzka
(mijając obszar Gór Sowich), do Kudowy Zdroju (umożliwiając dojazd do Gór Stołowych
i Orlickich), do Międzylesia (Góry Bystrzyckie)
oraz do Kotliny Kłodzkiej przez miejscowość
Bardo (Góry Bardzkie). Analizując dostępność
do Sudetów w bardziej szczegółowym ujęciu
łańcuchów górskich, należy zauważyć brak
możliwości dojazdu koleją do Gór Izerskich
(okolice Świeradowa Zdroju), do Gór Złotych
(okolice Stronia Śląskiego i Lądka Zdroju) oraz
do wschodniej części Karkonoszy (okolice Karpacza). Do wszystkich trzech wspomnianych
obszarów, mimo wcześniej wybudowanych
torów kolejowych, połączeń pasażerskich się
nie prowadzi. Pierwsza linia – ze Świeradowa
Zdroju do Gryfowa Śląskiego (zwana też Koleją Izerską) – umożliwiała dojazd do popularnego kurortu narciarskiego i uzdrowiska Świeradowa Zdroju. Linia była odnogą odchodzącą
od trasy łączącej Jelenią Górę z Węglińcem
i Zgorzelcem, przez co mogła być użytkowana jako linia regionalna sprzężona z połączeniami dalekobieżnymi do Wrocławia, Legnicy,

Zielonej Góry i Drezna. Planowano nawet
przedłużenie linii do Szklarskiej Poręby. Ruch
pasażerski na tej linii został jednak zawieszony
w drugiej połowie lat 90-tych XX wieku.
Linia kolejowa z Kłodzka do Stronia Śląskiego przez Lądek Zdrój miała także duże
znaczenie w rozwoju turystyki i dostępności
do obszarów górskich. Prowadziła ona bezpośrednio do uzdrowiska i miejscowości narciarskiej usytuowanej w Górach Złotych – Lądka
Zdroju, jak również do położonego na obrzeżach Masywu Śnieżnika Stronia Śląskiego. Linia docierała do otuliny Śnieżnickiego Parku
Krajobrazowego, ułatwiając między innymi
dojazd do Kletna, w którym znajduje się popularna w Sudetach i często odwiedzana Jaskinia Niedźwiedzia. Zawieszenie kursowania
pociągów pasażerskich na tej linii nastąpiło
stosunkowo niedawno, w 2004 roku.
Linia kolejowa z Jeleniej Góry do Karpacza
była dobrą alternatywą dla rosnącego ruchu
samochodowego pomiędzy Kotliną Jeleniogórską a najwyższą częścią Karkonoszy.
Jej znaczenie dla rozwoju Karkonoszy było
nieocenione, gdyż wraz z koleją prowadzącą
do Szklarskiej Poręby była jedną z możliwości
dotarcia do Karkonoskiego Parku Narodowego i jego przyrodniczych atrakcji. Wstrzymany
a następnie zamknięty ruch pasażerski na początku XXI wieku spowodował ograniczenie
dostępności kolejowej do tego obszaru, co
wykorzystała sieć połączeń autobusowych
i prywatnych przewoźników.
Wśród istniejących linii kolejowych doprowadzających pasażerów do terenów górskich
województwa dolnośląskiego największe
znaczenie ma 22-kilometrowy odcinek linii
nr 311 z Jeleniej Góry do Harrachova przez
Szklarską Porębę. Jego znaczenie w turystyce
polega nie tylko na połączeniu transgranicznym, umożliwiającym połączenie Przedgórza
Sudeckiego z czeską stroną Sudetów, lecz
również na dotarciu do znanego kurortu narciarskiego położonego u podnóży Szrenicy
– Szklarskiej Poręby. W mieście zlokalizowano aż trzy stacje kolejowe (Szklarska Poręba
Górna, Środkowa i Dolna), co wymuszone
zostało przez swoiste ukształtowanie rzeźby
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terenu. Podróż z górnej stacji do Jeleniej Góry
trwa obecnie 54 minuty. Stacja prowadzi 3
połączenia na dobę z miejscowościami czeskimi (wiodąc wysoko położoną trasą przez
Jakuszyce – najwyżej umiejscowioną stację
kolejową w Polsce (ok. 886 m n.p.m.). Ponadto
realizowanych jest ze Szklarskiej Poręby Górnej 5 połączeń krajowych (do Jeleniej Góry,
Wrocławia, Poznania i Olsztyna).
Z Jeleniej Góry można dostać się w region
Gór Kaczawskich, nieco mniej popularnej części Sudetów. Pociągi kursują do miejscowości Lwówek Śląski (linia 283) wijąc się wzdłuż
doliny rzeki Bóbr w parku krajobrazowym.
Odcinek długości 32 km pociągi pokonują
w 74 minuty. W ciągu doby przejeżdżają tędy
3 pary autobusów szynowych.
Położony w Górach Wałbrzyskich i otoczony dwoma parkami krajobrazowymi (Sudetów Wałbrzyskich oraz Książańskim) Wałbrzych, jest jedną z większych miejscowości
województwa dolnośląskiego. Ponadto charakteryzuje go węzłowe połączenie skupiające linię z Jeleniej Góry, Wrocławia i Kłodzka.
Ranga i wielkość miejscowości przekłada się
na częstotliwość połączeń. Stacja Wałbrzych
Główny utrzymuje połączenia z Wrocławiem
(12 pociągów na dobę, w tym 5 kursujących
dalej niż stolica Dolnego Śląska – do Poznania,
Olsztyna, Katowic, 2 do Warszawy), z Jelenią
Górą i Szklarską Porębą (w sumie 7 połączeń,
z czego 4 Szklarskiej Poręby) oraz do Kłodzka
(4 połączenia na dobę, w tym jedno dalej – do
Kudowy Zdroju). Dobra dostępność komunikacyjna Wałbrzycha sprawia, że turystom nie
posiadającym własnego środka transportu
i udającym się koleją łatwiej skorzystać z oferty turystycznej regionu, na którą składają się
między innymi: zamek w Książu oraz uzdrowisko Szczawno Zdrój. Istotne znaczenie
w turystyce ma utrzymywanie połączeń pasażerskich na odnodze kolei z Wałbrzycha do
Kłodzka przez Nową Rudę. Wśród najczęściej
odwiedzanych walorów turystycznych usytuowanych wzdłuż tej linii wymienić należy kurort Jedlinę Zdrój oraz położone ok. 10 km od
linii kolejowej Wambierzyce (z pielgrzymkową
kalwarią). Obok Wambierzyc znajduje się Radków, który stanowi swego rodzaju wrota do
rejonu Gór Stołowych. Sama linia z Wałbrzycha do Kłodzka, licząca ok. 51 km (78 minut
jazdy), stanowić może atrakcję turystyczną. Na
jej trasie wykuto 3 tunele i przeprowadzono
wiele wiaduktów. Co ciekawe, zbudowana
w latach 70-tych XIX wieku linia miała łączyć
Berlin i Wiedeń.
Kolejna czynna linia kolejowa doprowadzająca turystów w góry w województwie
dolnośląskim, będąca przedmiotem analizy,
łączy Kłodzko z Kudową Zdrój. Linię otwarto
po gruntownej modernizacji w grudniu 2013
roku, kiedy to po trzyletniej przerwie wzno26
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wiono kursowanie pociągów. Obecnie linię
przemierzają dziennie 4 pary pociągów do
i z Kudowy Zdroju. Trasę o długości nieco ponad 40 km szynobusy pokonują w 70 minut.
Ponadto uruchomiono połączenie Legnicy
z Polanicą Zdrój. Znaczenie turystyczne trasy
wynika z usytuowania na jej linii aż 3 miejscowości z tzw. Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich
(Kudowa Zdr., Duszniki Zdr., i Polanica Zdr.).
Region ten obfituje w imprezy kulturalne
(festiwale moniuszkowskie w Kudowie i chopinowskie w Dusznikach), walory kulturowe
(m.in. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach
Zdr., Kaplica Czaszek w Kudowie Czermnej) oraz walory przyrodnicze (Kudowa jako
baza wypadowa w Góry Stołowe, Duszniki
– w Góry Orlickie). Rangę turystyczną trasy
podnosi istnienie w pobliżu Dusznik znanego
ośrodka narciarskiego – Zieleńca.
Z Kłodzka do Międzylesia przez Bystrzycę
Kłodzką prowadzi 36-kilometrowy odcinek linii kolejowej łączącej Wrocław z czeską stacją
Lichkov. Tenże fragment wykorzystywany jest
głównie do połączeń Kotliny Kłodzkiej z południowymi sąsiadami Polski. Świadczy o tym
liczba połączeń – realizowanych jest dziennie
7 przejazdów pociągów, w tym jedynie dwa
krajowe do Międzylesia (42 minuty jazdy). Pozostałe pozwalają dojechać do czeskich miejscowości Usti nad Orlici (3 połączenia), do Letohradu (1) oraz Lichkova (1). Trasa przyczynia
się do łatwiejszej dostępności Gór Bystrzyckich i położonych u ich podnóża miejscowości
takich jak Bystrzyca Kłodzka i Długopole Zdrój.
W Górach Bardzkich położone jest miasto
Bardo. Jego tranzytowa lokalizacja na linii
łączącej Wrocław z Kłodzkiem powoduje,
że utrzymywane są tu połączenia kolejowe.
W ciągu doby odjeżdża ze stacji Bardo Śląskie 29 pociągów, w tym 15 w stronę Kłodzka
i dalej Kudowy lub Lichkova oraz 14 w stronę Wrocławia lub Legnicy. Podróż pociągiem
do Wrocławia zajmuje 113 minut (84 km), do
Kłodzka jedynie 10 minut (11 km).

Biorąc pod uwagę analizę prędkości na
szlaku, najszybszą z badanych linii jest fragment pomiędzy Wrocławiem a Międzylesiem.
W zasadzie można wyróżnić 3 jego odcinki:
Wrocław-Bardo z prędkością sięgającą 45 km/
godz., Bardo-Kłodzko (odpowiednio 66 km/
godz.) i Kłodzko-Międzylesie (51 km/godz.).
Prędkość na drugim z tych odcinków jest
wyższa z racji jego niewielkiej długości i braku
stacji, na których postój wliczany jest do średniej prędkości. Podczas badań uwzględniano
jeden typ pociągów – osobowych, gdyż nie
na wszystkich liniach kursują pociągi dalekobieżne. Nieco więcej czasu zajmuje przejechanie tej samej ilości kilometrów w Górach
Stołowych i Sowich. Z Kłodzka do Kudowy
Zdroju pociąg jedzie ze średnią prędkością 34
km/godz., natomiast z Kłodzka do Wałbrzycha
– 39 km/godz. Znacznie wolniejsze linie znajdują się w wyższych partiach Sudetów, bliżej
Karkonoszy. Jelenią Górę z Lwówkiem Śląskim
łączy trasa przemierzana z prędkością 26 km/
godz., natomiast ze Szklarską Porębą i Harrachovem – zaledwie 24 km/godz.
Ilustracja nr 1 ukazuje dostępność kolejową
Sudetów dla mieszkańców Wrocławia. Analizując sieć połączeń wyraźnie widać podział na
linie główne – o dużej częstotliwości połączeń
oraz linie boczne – z mniejszym natężeniem
ruchu. Dwie najważniejsze linie kolejowe łączące Sudety ze stolicą Dolnego Śląska prowadzą przez Wałbrzych do Jeleniej Góry oraz
przez Bardo i Kłodzko do Międzylesia. Dają
one możliwość dotarcia w czasie do ok. 180
minut w wyższe partie Sudetów. W sieci zaznacza się układ koncentryczny, skupiony jak
w soczewce we Wrocławiu. Na ilustracji widać
także swego rodzaju łącznik spajający Wałbrzych z Kłodzkiem, pozwalający przemieszczać się pomiędzy zachodnią i wschodnią
częścią Sudetów bez konieczności przejazdu
przez centrum regionu. W przyszłości do rozwoju turystycznego Kotliny Kłodzkiej mogłoby przyczynić się reaktywowanie przewozów

1. Dostępność kolejowa z Wrocławia w Sudety. Źródło: opracowanie własne
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do Stronia Śląskiego przez Lądek Zdrój, co
w połączeniu z dobrą dostępnością kolejową
Kłodzka (zarówno od strony Wrocławia jak i od
południa od strony Czech), mogłoby ożywić
gospodarczo tę część powiatu kłodzkiego.
Także wznowienie działalności przewozowej
pomiędzy Jelenią Górą a Karpaczem znacznie
ułatwiłoby dojazd w najwyższe partie Karkonoszy i odciążyłoby równoległe linie drogowe. Autor artykułu postuluje również za rozpoczęciem robót kolejowych prowadzących
do połączenia zaledwie kilkukilometrowymi
odcinkami linii kolejowych Polski i Czech,
w szczególności w dwóch przypadkach –
pomiędzy Nową Rudą a Broumovem oraz
Kudową Zdrojem a Nachodem. Oba odcinki
usprawniłyby komunikację międzynarodową i przejazdy na obie strony Gór Stołowych,
które są ważnym regionem turystycznym. Ich
ranga ujawniła się podczas nadania temu obszarowi statusu parku narodowego. Ponadto
polscy turyści dzięki takim połączeniom mieliby łatwiejszy dostęp do licznie odwiedzanego
obszaru tzw. Skalnego Miasta w miejscowości
Adršpach. Temu również pomogłoby gruntowny remont i uruchomienie połączeń pasażerskich pomiędzy Wałbrzychem a Mezimesti
(przez Mieroszów).
Województwo małopolskie
Sytuacja w województwie małopolskim jest
podobna jak w dolnośląskim. Część linii nie
prowadzi już przewozów pasażerskich, tym samym ograniczając dostępność komunikacyjną do tychże rejonów. Są to 3 trasy wytyczone
równoleżnikowo i stanowiące niejako łączniki
o znaczeniu regionalnym. Pierwsza trasa prowadzi z Żywca do Suchej Beskidzkiej. Jej funkcjonowanie umożliwiłoby połączenie trasy Katowice-Żywiec-Zwardoń z linią Kraków-Sucha
Beskidzka-Zakopane. Tory kolejowe prowadzą
przez obszar Beskidu Makowskiego, położonego między Beskidem Małym i Żywieckim. Uruchomienie przewozów znacznie ułatwiłoby
komunikację na Podbeskidziu, spajając dwie
trasy prowadzące w góry (w Beskid Żywiecki
i Tatry) umożliwiłoby łatwiejsze przemieszczanie się między obszarami uprawiania turystyki
górskiej pieszej i narciarskiej. Pociągi przejeżdżające przez przystanek Jeleśnia znajdowałyby się zaledwie klika kilometrów od Korbielowa, słynącego z zimowej stacji narciarskiej
i popularnej góry Pilsko położonej w Żywieckim Parku Krajobrazowym.
Nieczynna linia kolejowa nr 104 prowadząca z Rabki do Nowego Sącza spełniałaby
podobną funkcję. Dzięki jej funkcjonowaniu
łatwiejsze stałoby się poruszanie w południowej części województwa małopolskiego, np.
z Zakopanego lub Nowego Targu w stronę
Nowego Sącza. Zbudowana jeszcze w latach
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2. Stacja kolejowa w Chabówce. Źródło: zbiory własne

80-tych XIX wieku linia prowadzi przez urokliwe miejscowości Beskidu Wyspowego: Limanowę i Mszanę Dolną, których znaczenie
spadło po zamknięciu ruchu pasażerskiego.
Okazjonalnie jej fragmenty wykorzystywane
są przez parowozy na co dzień będące eksponatami Skansenu w Chabówce.
Podobny los dzieli linia z miejscowości Stróże koło Nowego Sącza do Jasła. Ułatwiała ona
dostęp do północnej części Beskidu Niskiego,
a dzięki odnodze do Gorlic – dotarcie do bazy
wypadowej w ten łańcuch górski. Linia była skrótem kolejowym dla mieszkańców Nowego Sącza
chcących dotrzeć do Rzeszowa czy Krosna.
Wśród istniejących linii kolejowych prowadzących w województwie małopolskim
w rejony górskie wyróżnić można tory zbudowane w 1899 roku a od 1975 roku ostatecznie
w całości zelektryfikowane i łączące Kraków
z Zakopanem. Drugą linią o dużym znaczeniu
turystycznym jest trasa Tarnów – Krynica.
Znaczenie turystyczne linii do Zakopanego
pozwala umieścić ją wśród kilku najważniejszych na terenie Polski. Prowadząca przez Kalwarię Zebrzydowską z wpisanym na listę UNESCO sanktuarium pasyjno-maryjnym, przez
Suchą Beskidzką jako główną bazą wypadową
do Zawoi i w pasmo Babiej Góry, Chabówkę ze
Skansenem Kolejnictwa i odnogą do uzdrowiska dziecięcego w Rabce Zdroju, przez Nowy
Targ jako stolicę Podhala skomunikowaną
drogami z Orawą, Spiszem i Pieninami – trasę
można by nazwać turystyczną osią Małopolski.
Oś ta spaja Kraków i Zakopane, które są jednymi z najczęściej odwiedzanych miast Polski.
Ze stolicy Małopolski w Tatry kursuje dziennie
15 pociągów, linią porusza się ponadto jeden
pociąg o skróconej relacji – z Krakowa do Suchej Beskidzkiej. Całą trasę pociąg osobowy
oraz TLK pokonuje przez 230-240 minut, ekspres – przez ok. 180 minut. Pociągi dalekobieżne zatrzymują się za Krakowem w: Kalwarii

Lanckoronie, Suchej Beskidzkiej, Makowie
Podhalańskim, Chabówce i Nowym Targu. Na
niską prędkość przejazdu 144-kilometrowej
trasy wpływa przede wszystkim rzeźba terenu, pospiesznie wybudowana linia kolejowa
z licznymi zakrętami i koniecznością dwukrotnej zmiany kierunku jazdy pociągu (w Suchej
Beskidzkiej i Chabówce).
Także trasa z Tarnowa przez Nowy Sącz do
Krynicy pełni istotną rolę w utrzymaniu dostępności kolejowej do walorów turystycznych regionu. Umożliwia ona dotarcie do
Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, do Nowego i Starego Sącza, z których można przesiąść się w autobus w Pieniny
(do Szczawnicy i Krościenka nad Dunajcem),
a przede wszystkim pozwala eksplorować
turystycznie pasmo gór Beskidu Sądeckiego i Popradzkiego Parku Krajobrazowego
(w miejscowościach takich jak: Rytro, Piwniczna, Łomnica Zdrój, Wierchomla, Żegiestów Zdrój, Muszyna i Krynica). Linia wije się
licznymi zakrętami wzdłuż zakoli rzeki Poprad,
tworząc dodatkową atrakcję krajobrazową.
Z Tarnowa w kierunku Beskidu Sądeckiego
wyrusza dziennie 8 pociągów, w tym 4 kończą trasę w Nowym Sączu, 4 dojeżdżają do
Krynicy (3 z nich to pociągi osobowe, jeden
pociąg – TLK). Drogę żelazną liczącą nieco
ponad 140 km pociągi przemierzają w ok. 221
minut. Podczas podróży na stacji w Muszynie następuje zmiana kierunki jazdy pociągu
i związany z tym manewr przeczepiania lokomotywy. Z Muszyny prowadzi odnoga kolei
w kierunku południowym, przez Leluchów
do słowackiej miejscowości Plaveč. Brak połączeń pasażerskich uniemożliwia turystom
wypoczywającym np. w Krynicy dotarcie do
pobliskiej Starej Lubowni po stronie słowackiej (słynącej z zamku), bądź dalej w Wysokie
Tatry od strony południowej.
Średnia prędkość, jaką rozwijają pociągi
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(pagórki i szczyty) powoduje, że linia mogłaby być wykorzystywana np. w sezonie ruchu
turystycznego do pokazowych przejazdów
kolejowych. Wykorzystanie parowozów ze
skansenu kolejowego w Chabówce w połączeniu z zabytkowym taborem i niewątpliwymi walorami linii kolejowej w Dolinie Popradu
mogłoby stanowić swego rodzaju produkt
turystyczny regionu Małopolski.
3. Stacja Rytro między Nowym Sączem a Krynicą. Źródło: zbiory własne

osobowe na trasie z Krakowa do Zakopanego
sięga 36 km/godz., natomiast pomiędzy Tarnowem a Krynicą dochodzi do 38 km/godz.
Na ilustracji nr 4 zamieszczono schematyczną mapę linii kolejowych prowadzących z Krakowa i Tarnowa w góry, na której wyrysowano
linie dostępności czasowej z tych miast.
Analizując mapę nasuwa się wniosek, iż
obie linie (Kraków-Zakopane oraz Tarnów-Krynica) mają podobny czas przejazdu, wynoszący powyżej 210 minut, w obu przypadkach
zaznaczają się wolniejsze odcinki, których
przemierzenie zajmuje więcej czasu z uwagi
na ukształtowanie terenu, stan torowiska lub
liczbę zakrętów i ograniczeń prędkości. Najdłużej pokonywanym odcinkiem na linii „zakopiańskiej” jest fragment od Suchej Beskidzkiej do Nowego Targu. Na tym etapie podróży
pasażerowie poddawani są dwukrotnej zmianie kierunku jazdy (w Suchej Beskidzkiej i Chabówce), co znacznie wydłuża czas podróży.
Budowa krótkich łączników pozwalających
pominąć te stacje mogłaby przyczynić się do
skrócenia czasu przejazdu pociągu na całej
trasie nawet o 40 minut. Takie rozwiązanie
jednakże przyczyniłoby się do pominięcia na
trasie ważnych stacji pozwalających dotrzeć
w rozmaite części Karpat (z Suchej Beskidzkiej
turyści przedostają się w Beskid Żywiecki i Makowski, z Chabówki – w Gorce). Rozpatrywana
jest także budowa łącznika w Krakowie Krzemionkach pozwalająca na uniknięcie przeczepiania lokomotywy w Krakowie Płaszowie
[1]. Prace mogą nabrać tempa w kontekście
rozbudowy Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej dla
regionu krakowskiego oraz zgłoszonej kandydatury stolicy Małopolski na organizatora-

gospodarza zimowych igrzysk olimpijskich
w 2022 roku. Pewną alternatywą dla obu analizowanych linii prowadzących z centrum Małopolski w góry byłoby wybudowanie odcinka
łączącego Podłęże koło Krakowa z miejscowością Piekiełko położoną pomiędzy Nowym
Sączem a Chabówką. Po pierwsze – znacznie
skróciłoby ono czas przejazdu z Krakowa do
Zakopanego, pozwalając na ominięcie wolnego odcinka przebijającego się przez Beskid
Makowski, po drugie – doprowadziłoby do
szybszego skomunikowania Krakowa z Nowym Sączem i Krynicą, po trzecie zaś – przyczyniłoby się do wznowienia ruchu na linii
Nowy Sącz-Chabówka, która powróciłaby do
roli łącznika podkarpackiego spajającego zachodnią i wschodnią część podgórskiej Małopolski. Jak wynika z doniesień prasowych,
wariant ten nie jest jeszcze brany pod uwagę
w najbliższych planach [2].
Analiza izochron wskazuje na wolniejszy
odcinek także na linii „krynickiej”. Jest nim fragment prowadzący wzdłuż rzeki Poprad. Z racji
licznych zakoli rzeki, jej przełomu, zbliżających
się często wyższych form terenu do brzegu
rzecznego, konstruktorom tegoż odcinka nie
pozostało wiele możliwości wyboru trajektorii kolei. Z jednej strony jest to ograniczenie
skutecznie skracające czas przejazdu, z drugiej
strony może być ono traktowane jako naturalny element wzbogacający krajobraz trasy,
podnoszący jej walory poznawcze. Różnorodność form krajobrazowych od lasów i łąk
śródgórskich, poprzez tunele i mosty, zakola
rzeki Poprad w niektórych miejscach znacznie zbliżającej się do linii kolejowej (odległość
kilku metrów), aż po zróżnicowanie pionowe

Podsumowanie
Reasumując warto zwrócić uwagę na szczególną rolę dostępności kolejowej w tereny
górskie, która umożliwia dotarcie masowej
turystyce do często atrakcyjnych obszarów południowej Polski. Niniejsza analiza wskazuje na
wiele działań, których podjęcie usprawniłoby
komunikację z wielkich miast w regiony Sudetów i Karpat. Niewątpliwie istotnym kierunkiem
jest poprawa jakości linii kolejowych poprzez
ich modernizację, co pozwala na zwiększenie
prędkości i konkurencyjność z ruchem samochodowym. Drugim kierunkiem działań winno
być uruchamianie połączeń (np. turystycznych) na liniach nieczynnych, badanie zapotrzebowania na połączenia regionalne wśród
mieszkańców regionu i dostosowanie oferty
przewozowej do potrzeb lokalnych społeczności. Trzecim kierunkiem działań zdają się być
wreszcie plany perspektywiczne rozbudowy
sieci kolejowej, dobudowy łączników, nowych
tuneli i mostów ułatwiających i skracających
przeprawę na drugą stronę łańcucha górskiego, współpraca transgraniczna doprowadzająca do przywrócenia drożności połączeń między oboma stronami Sudetów i Karpat. Należy
mieć nadzieję, że owe działania zostaną w najbliższej przyszłości przeprowadzone. Rozwój
transportu kolejowego w regionach podgórskich to nie tylko powrót do tradycji, nie tylko
usprawnienie ruchu pasażerskiego, wzbogacenie krajobrazu w nowe elementy przestrzeni, lecz również budowanie alternatywy dla
rosnącego ruchu drogowego wzmożonego
i przeciążonego w szczególności w okresach
świąteczno-wakacyjnych, inwestycja w nowe
miejsca pracy w sektorze turystyki, na którą
transport nieustannie wpływa. 
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Polski Holding Lotniczy

a pomoc publiczna dla Polskich Linii Lotniczych LOT – aspekty prawne
Jakub Kociubiński
Plany utworzenia Polskiego Holdingu Lotniczego wpisujące się w strategię tworzenia „narodowych czempionów” stanowią najnowszy, zapowiedziany
element wysiłków zmierzających do uzdrowienia sytuacji narodowego przewoźnika. Polskie Linie Lotnicze LOT znajdują się w trudniej sytuacji finansowej
i w związku z tym otrzymują pomoc publiczną, która umożliwić ma przeprowadzenie restrukturyzacji. Wszelkiego rodzaju wsparcie państwa uzyskać musi
zgodę Komisji Europejskiej, która analizując przedłożony plan pomocowy bada jego wpływ na inter alia konkurencję na rynku czy wymianę handlową
między państwami członkowskimi. Praca prezentuje zagadnienia związane ze stosowaniem unijnego prawa konkurencji w szczególności subwencyjnego w
kontekście budowania holdingu z udziałem beneficjenta pomocy publicznej. Omówiony zostały kwestie związane z właściwością unijnego systemu kontroli
koncentracji, ogólnego prawa konkurencji i wpływu na stosowanie przepisów regulujących pomoc publiczną a zwłaszcza jej kompensacyjnego elementu.
dr Jakub Kociubiński jest adiunktem w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego – kociubinski.jakub@prawo.uni.wroc.pl

Wprowadzenie
Problemy finansowe narodowego przewoźnika Polskich Linii Lotniczych LOT (PLL
LOT) szeroko przedstawiane przez media
spotykały się z istotnym zainteresowaniem
opinii publicznej. Przedsiębiorstwo wystąpiło o publiczne wsparcie, które notyfikowane
zostało Komisji Europejskiej (z naruszeniem
obowiązku nieuruchamiania środków przed
wydaniem decyzji), a udzielona zgoda uzależniona została od przedłożenia planu restrukturyzacyjnego, który pozwoliłby na osiągnięcie długoterminowej rentowności [11].
Koncepcja utworzenia Polskiego Holdingu Lotniczego (PHL) stanowi nowy element
wysiłków ukierunkowanych na uzdrowienie
sytuacji finansowej flagowej linii lotniczej.
Według informacji prasowych nowy twór
wpisujący się w strategię budowania „narodowych czempionów” obejmować miałby
93% akcji LOTu oraz całość LS Airport Services, LOT AMS (Aircraft Mainentance Services), operatora portu lotniczego im. Chopina
w Warszawie, który miałby zostać wydzielony
z Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” (PPL) oraz opcjonalnie, (choć tutaj nie
ma jasności) Eurolot [18]. A zatem występują
tu dwa paralelne z perspektywy prawnej, ale
immanentnie ze sobą powiązane działania
– pomoc publiczna i koncentracja. Niniejszy
artykuł przedstawia analizę wykonywanych
i projektowanych operacji z perspektywy
prawa konkurencji Unii Europejskiej (UE)
w szczególności prawa subwencyjnego.
Zasady udzielania pomocy publicznej dla
przedsiębiorstw w trudnej sytuacji finansowej
Unijny system publicznoprawnej ochrony
konkurencji w celu ochrony mechanizmu
konkurowania przed głównie monopolizacją
i kartelizacją, generalnie traktuje dopuszczenie pomocy publicznej w kategorii wyjątku
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[26, 41]. Co do zasady tego typu wsparcie
operujących na rynku przedsiębiorstw oznacza zniekształcenie procesu konkurowania
a w przypadku przyjęcia perspektywy ponadnarodowej – unijnej – skutkować może
przeniesieniem problemów gospodarczych
na inne państwo członkowskie i w efekcie
zaburzyć konkurencje między nimi stymulując uruchomienie mechanizmu ochronnego
w postaci uruchamiania kolejnych subsydiów dodatkowo potęgujących anomalie
rynkowe [12]. Dlatego stosowane są remedia
regulacyjne modyfikujące zarówno wysokość, warunki przyznawania jak i określające
środki wyrównawcze kompensujące antykonkurencyjne skutki [2, 3, 15].
Co do zasady ogólne reguły prawa konkurencji i pomocy publicznej znajdują zastosowanie do sektora transportu lotniczego [16,
31]. Sytuacja finansowa narodowego przewoźnika sprawia, że zastosowanie znajduje
pochodzący z 2004 r. Komunikat Komisji —
Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy
państwa w celu ratowania i restrukturyzacji
zagrożonych przedsiębiorstw (wytyczne
z 2004 r.) [24]. Przedmiotowe wytyczne, mają
postać komunikatu Komisji Europejskiej (KE),
a więc tzw. „miękkiego prawa” (soft law) [20,
27]. Oznaczają, zatem samozobowiązanie instytucji unijnych do stosowania (interpretowania) przepisów traktatowych w określony
sposób [32, 35, 40]. Należy także wskazać, że
wcześniejsze wytyczne z 1994 r. dotyczące
stosowania art. 92 i 93 TWE oraz art. 61 Porozumienia EOG do pomocy państwa w sektorze lotnictwa nie zostały formalnie uchylone,
jednak nie są już stosowane w postępowaniach związanych z kontrolą pomocy publicznej dla linii lotniczych [21, 23]. Wynika
to w znacznej mierze z faktu, że zmiany, jakie
zaszły na rynku od momentu ich opublikowania sprawiły, że nie przystają do obecnej
sytuacji [21].
Pomoc związana ratowaniem przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji

finansowej grożącej koniecznością zaprzestania operacji odbywać się musi z poszanowaniem tzw. zasady „Pierwszy i ostatni
raz” (One Time Last Time), która oznacza, że
dopuszczalny jest tylko jeden plan pomocowy na dziesięć lat [21, 36]. Wsparcie ratunkowe połączone musi być z restrukturyzacją
przedsiębiorstwa, której przeprowadzenie
umożliwić ma beneficjentowi osiągnięcie
długoterminowej rentowności [24, 36]. W takim wypadku obydwa rodzaje pomocy (tj.
ratunkowa i restrukturyzacyjna) traktowane
są, jako części jednej operacji, dlatego rozpatrywać należy je łącznie [15, 36]. Pomoc
ponadto nie może przekraczać minimum
(wysokości i czasu trwania) niezbędnego do
osiągnięcia równowagi finansowej [6, 24].
Raison d’être środków wyrównawczych,
stanowiących element warunkujący uznanie planu pomocowego za zgodny z rynkiem wewnętrznym, bazuje na asumpcji,
że każda pomoc (w szczególności restrukturyzacyjna) zaburza konkurencję i w związku
z tym pewien element kompensacyjny jest
niezbędny w celu minimalizacji negatywnych skutków dla wymiany handlowej [24,
33]. Wytyczne z 2004 r. stanowią jednocześnie, że przedsięwzięte środki muszą być
proporcjonalne w stosunku do zakłócenia
konkurencji i nie mogą wyrządzać szkód
w strukturze rynku poprzez na przykład pośredni wpływ na powstanie monopolu lub
wyraźnego oligopolu [24]. Obok ogólnikowej konstrukcji wytycznych, należy w tym
miejscu wskazać, że mają one charakter
ogólnosektorowy i w związku z tym nie oddają specyfiki rynku transportu lotniczego
wykazującego tendencję do tworzenia struktur oligopolistycznych [4].
Zgodnie z wzmiankowanymi wytycznymi
środki wyrównawcze powinny być zastosowane zwłaszcza na rynkach gdzie beneficjent pomocy będzie miał znaczącą pozycję
po restrukturyzacji [24]. Przy czym, mimo iż
nie ma definicji „znaczącej” pozycji do anali-
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za decyzji KE pozwala stwierdzić, pojęcie to
obejmuje każdy udział, który nie jest „nieistotny” (negligible) [7, 9]. Wszystkie analizy
powinny uwzględnić specyficzne okoliczności danej sprawy [24]. Jednak obok wymogu
proporcjonalizacji kompensacji na podstawie analizy ad casum i immanentnie z tym
połączonym imperatywem nieszkodzenia
strukturze rynku wytyczne z 2004 r. nie wprowadzają taksatywnie określonego katalogu
środków wyrównawczych posługując się
jedynie wyliczeniem przykładowym [24].
Wprowadza to pewien element niepewności
i uznaniowości podczas ich aplikacji [2, 29].
Dopuszczalność koncentracji
Połączenie publicznego wsparcia dla PLL
LOT z projektem utworzenia PHL sprawia, że
konieczne jest dokonanie oceny, koncentracja ma tzw. „wymiar wspólnotowy”. Od tego
zależeć będzie, czy zastosowanie znajdzie
Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004
z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli
koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) [38]. Koncentracja znajdzie się
w podmiotowym zakresie wzmiankowanego rozporządzenia, jeżeli łączny światowy
obrót wszystkich uczestniczących przedsiębiorstw wynosi więcej niż 5000 mln EUR;
oraz jeśli łączny obrót przypadający na Unię,
każdego, z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw, wynosi więcej niż 250
mln EUR [38].
Jeżeli powyższe progi nie zostaną osiągnięte koncentracja wciąż może być uznana
za mająca wymiar wspólnotowy, jeżeli łączny
światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 2500
mln EUR; w każdym, z co najmniej trzech
Państw Członkowskich łączny obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw
wynosi więcej niż 100 mln EUR; w każdym,
z co najmniej trzech Państw Członkowskich
łączny obrót każdego, z co najmniej dwóch
zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 25 mln EUR; oraz łączny obrót
przypadający na UE każdego, z co najmniej
dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw
wynosi więcej niż 100 mln EUR chyba, że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych
obrotów przypadających na Unię w jednym
i tym samym Państwie Członkowskim [38].
A zatem widać wyraźnie, że operacja zmierzająca do powstania PHL nie będzie miała
wymiaru wspólnotowego. Jednocześnie,
jeżeli przypadku, gdy pomoc w celu restrukturyzacji zostałaby zatwierdzona (obecnie
plan restrukturyzacyjny nie został jeszcze zaakceptowany), wydaje się, że utworzenie hol30
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dingu raczej należałoby zakwalifikować, jako
„zmiany w planie restrukturyzacji” w rozumieniu wytycznych z 2004 r [24]. W takiej sytuacji
konieczna byłaby notyfikacja oraz ponowna
analiza wysokości kompensacji [24, 36].
Możliwy wpływ holdingu na istniejącą
pomoc dla PLL LOT
W kontekście pomocy przyznawanej
równolegle z tworzeniem PHL należy wskazać, że co do zasady, zgodnie z wytycznymi
z 2004 r., przedsiębiorstwo należące lub przejęte przez większą grupę kapitałową nie kwalifikuje się do otrzymywania pomocy [24].
Opisywany casus planowanego holdingu
wykazuje duże podobieństwo z wcześniejszą sprawą CSA Czech Airlines, gdzie linia
lotnicza – beneficjent pomocy ratunkowej/
restrukturyzacyjnej – połączona została
z portem Lotniczym Praga Ruzyně (obecnie
im. Vaclava Havla) [10]. Nowy podmiot Český
Aeroholding a.s. objął również spółki córki
zajmujące się obsługą naziemną Czech Airlines Handling i ČSA Services [10]. W obydwu
przypadkach zwraca uwagę, że zarówno
CSA Czech Airlines jak i PLL LOT znalazły się
w sytuacji finansowej uzasadniającej przyznanie pomocy ratunkowej/restrukturyzacyjnej przed znalezieniem się w strukturze
holdingu, dlatego nie ulega wątpliwości, że
trudności przedsiębiorstw mają charakter
„wewnętrzny” w rozumieniu wytycznych
z 2004 r. a nie powstały w wyniku arbitralnej
alokacji zasobów w ramach grupy [10, 11]. To
sprawia, że wzmiankowany zakaz udzielania
publicznego wsparcia komponentom grupy
biznesowej nie znalazł zastosowania w przypadku utworzenia Český Aeroholding a.s. jak
i nie powinien być wykorzystany w związku
z tworzeniem PHL.
Nie zmienia to jednak faktu, że konieczne
jest zbadanie jak (i czy w ogóle) połączenie
wpłynie pozytywnie na ogólną kondycje finansową grupy do tego stopnia, że może
przestać kwalifikować się do otrzymania
pomocy [29, 36]. Innymi słowy, należy ocenić czy możliwe będzie wykorzystując subsydiowanie krzyżowe, wesprzeć wchodzący w skład grupy zagrożony podmiot przy
użyciu jedynie wewnętrznych zasobów [17].
Chodzi o mechanizm przepływu środków
polegający na tym że przedsiębiorstwo wykorzystuje zyski z jednego rynku, (produktu
w analizowanym przypadku), do finansowania swojej działalności na innym rynku [17,
19]. Na ogół sytuacja dotyczy alokacji kosztów wspólnych dla różnego rodzaju aktywności danego podmiotu (zintegrowanego
przedsiębiorstwa) [17, 19]. A zatem pojawia
się pytanie, czy pozostałe komponenty PHL
będą w stanie wygenerować zysk wystarcza-

jący do pokrycia kosztów związanych z PLL
LOT.
Rozwiązanie takie może jednak budzić
wątpliwości, szczególnie w przypadku przedsiębiorstw publicznych, w związku możliwością uznania przepływu środków za pomoc
publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE
– niezgodną z rynkiem wewnętrznym [1, 17,
19, 36]. Zasadnicza trudność tkwi w identyfikacji subsydiowania krzyżowego nawet
uwzględniając, że dyrektywa 2006/111/WE
zobowiązuje niektóre kategorie przedsiębiorstw (PHL znajdzie się w zakresie podmiotowym) do prowadzenia księgowości w sposób zapewniający przejrzystość finansową
[13]. Cel ten osiągnięty ma zostać przez prowadzenie wewnętrznych ksiąg oddzielnie
dla poszczególnych rodzajów działalności
[13]. Dodatkowo, wszystkie dochody i koszty
są prawidłowo przypisywane lub rozliczane
na podstawie konsekwentnie stosowanych
i mających obiektywne uzasadnienie zasad
rachunkowości kosztowej [13]. Wzmiankowana dyrektywa wymaga również, żeby
zasady rachunkowości kosztowej, według
których prowadzone są oddzielne konta były
określone w sposób jasny [13].
Mimo tego Komisja Europejska - podobnie jak Trybunał Sprawiedliwości - nie
wypracowała spójnej metodologii oceny,
czy subsydiowanie krzyżowe ma miejsce
i w związku z tym Sąd Unii Europejskiej
stwierdził w rozstrzygnięciu UFEX, że kontrola w praktyce będzie w tym przypadku
ograniczona jedynie do badania pod kątem
„rażących błędów w ocenie” (manifest error
of assessement) i kwestii proceduralnych
[17, 19, 34]. Co w efekcie, w skrajnym przypadku, może doprowadzić do powstania
podwójnie niekorzystnej sytuacji, kiedy poszczególne części składowe grupy udzielają
nienależnego, choć niewykrytego wsparcia
strukturalnie nieefektywnemu podmiotowi.
Co wiąże się z utratą zachęty do restrukturyzacji zagrożonego przedsiębiorstwa (lub
odpowiednio głębokiej restrukturyzacji), jeżeli wynik finansowy całej grupy pozostaje
dodatni. Można argumentować, że zaprzestanie udzielania pomocy w wyniku dołączenia dotychczasowego beneficjenta do grupy
kapitałowej należy ocenić pozytywnie, jako
że kończy się działania zaburzające wymianę
handlową, jednakże powstały zintegrowany podmiot wciąż (przynajmniej w części)
posiadał będzie nieefektywną strukturę [1].
Rynek transportu lotniczego podlega licznym fluktuacjom i jest bardzo wrażliwy na
czynniki zewnętrzne, zwłaszcza losowe [1,
21]. W przypadku wystąpienia takich wahań
opisywany podmiot będzie miał większe
problemy w przezwyciężeniu trudności. Jeżeli natomiast w wyniku pogorszenia ko-
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niunktury znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej to wówczas ewentualne wsparcie
wiązać się będzie z większym zaburzeniem
konkurencji niż pomoc dla jednej z części
składowych (w związku z różnicą w skali
operacji szczególnie w przypadku „wertykalnie zintegrowanego” podmiotu). Pojawia się
także wątpliwość, czy nie zostanie naruszona
zasada „Pierwszy i ostatni raz”. Jeżeli bowiem
podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej otrzymywał wcześniej przedmiotową
pomoc to nawet, jeżeli ta grupa kwalifikować będzie się także do uzyskania wsparcia
ratunkowego/restrukturyzacyjnego to żadna
część tej pomocy nie będzie mogła zostać
przekazana wcześniejszemu beneficjentowi
[5, 8, 24].
Jednakże niezależnie od przedstawionych
problemów z identyfikacją mechanizmu
subsydiowania krzyżowego i wątpliwości
co do dopuszczalności takich działań, należy stwierdzić, że przepływy środków między poszczególnymi komponentami grupy
biznesowej nie muszą być automatycznie
uznane za pomoc publiczną (w rozumieniu
art. 107 TFUE) [36]. Nawet jednak w wypadku
zakwalifikowania danego środka za pomoc,
wciąż może on zostać uznany za zgodny
z rynkiem wewnętrznym w ramach art. 107
ust. 2 i/lub 3 TFUE [36]. Czyli jest możliwe, że
pomoc ratunkowa/restrukturyzacyjna dla
PLL LOT trwać będzie po wejściu przewoźnika w strukturę holdingu.
Możliwy wpływ holdingu na konkurencję
Wertykalna integracja w ramach PHL obejmująca poza przewoźnikiem także port lotniczy im. Chopina w Warszawie oraz przedsiębiorstwa zajmujące się obsługą naziemną
i serwisowaniem maszyn budzić może wątpliwości zarówno, jeśli chodzi o reguły ogólnego prawa konkurencji jak i w związku z zasadami wsparcia określonymi w wytycznych
z 2004 r.
Szczególnie relewantna jest w tym miejscu doktryna Essential Facilities. Opiera się
na asumpcji, że istnieje pewna „niezbędna”
(essential) infrastruktura, bez dostępu, do
której wykonywanie określonej działalności
gospodarczej będzie niemożliwe [14, 16].
Dopuszczenie podmiotów konkurujących
do posiadanej infrastruktury będzie zasadniczo sprzeczne z komercyjnym interesem
dysponenta, jednak może być prawnie wymagane – być częścią remediów warunkujących akceptację dla koncentracji/pomocy
[2]. W sektorze transportu lotniczego model
zapewniania niedyskryminacyjnego dostępu do infrastruktury będącej w dyspozycji
„wertykalnie zintegrowanych” podmiotów
– zwraca uwagę, że nie ma nakazu unbun-
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dlingu - rozpatrywać należy przez pryzmat
liberalizacji (szczególnie referencyjny przykład stanowią wczesne decyzje dotyczące
dostępu do komputerowych systemów rezerwacji). Istnienie zobowiązań, po stronie
dysponenta określonej infrastruktury, nie jest
uzależnione od wystąpienia pozycji dominującej, chociaż akurat taka niewątpliwie wystąpi w przypadku dostępu do portu lotniczego
w Warszawie [28].
A zatem przejęcie LS Airport Services i LOT
AMS w ramach grupy biznesowej ocenić należy pod kątem przedstawionych powyżej
uwarunkowań. Wymaga to przeprowadzenia
analizy konkurencji w obszarze podstawowej
działalności tych przedsiębiorstw (produktu
i geograficznej) [25]. Innymi słowy, konieczna jest ewaluacja, czy nie powstanie sytuacja
umożliwiająca antykonkurencyjne zachowania ograniczania dostępu do posiadanych
zasobów innym podmiotom będącym konkurentami PLL LOT [25, 28]. Problem dotyczy
także kwestii włączenia w strukturę holdingu
portu lotniczego im. Chopina w Warszawie.
O ile zagadnienie związane z przydziałem
czasów operacji (tzw. slotów) nie budzi obaw
z punktu widzenia wpływu na konkurencję,
ponieważ port należy do kategorii koordynowanych i nawet biorąc uwagę niedostatki
obecnego systemu alokacji to wprowadza
on przynajmniej ex lege wymóg transparentności i neutralności, natomiast dokładnej
analizy wymagać będzie polityka cenowa
operatora pod kątem potencjalnej dyskryminacji konkurentów[14]. Można, więc sformułować tezę, że wertykalna integracja podmiotów uczestniczących na różnych etapach
podczas wytworzenia usługi lotniczej, co do
zasady zwiększa potencjał antykonkurencyjnych zachowań i mimo iż nie jest per se zabroniona to wiązać się może z koniecznością
zastosowania szczególnych behawioralnych
remediów regulacyjnych [1, 14, 29, 36]. Innymi słowy przyczyni się do zwiększenia wymaganej kompensacji.
Komplikacją w analizowanym przypadku
jest fakt, że PLL LOT znajduje się w trudnej
sytuacji finansowej. Komisja Europejska stoi
na stanowisku, że wsparcie zagrożonego
przedsiębiorstwa połączone z jego restrukturyzacją wywołuje szczególne zagrożenia
dla konkurencji, argumentując, że państwo
przejmując na siebie ciężar dostosowania
strukturalnego beneficjenta pomocy, w rzeczywistości przesuwa je na innych konkurentów, którzy nie dysponują analogicznymi
środkami publicznymi [12, 26, 41]. Jednocześnie wspierany podmiot, poza zobowiązaniem kompensacyjnym, nie może zgodnie
z wytycznymi z 2004 r. (przy wykorzystaniu
środków pomocowych) prowadzić agresywnej ekspansji ani polityki przywództwa

cenowego [24]. Powstaje zatem dylemat jak
pogodzić wzmiankowany imperatyw powstrzymania się od ekspansji z utworzeniem
podmiotu prowadzącego szerszy zakres aktywności niż PLL LOT – beneficjent pomocy.
W kontekście naszkicowanego powyżej
zagadnienia na pierwszy plan wysuwa element planu polegający na włączeniu w strukturę PHL przewoźnika Eurolot. Choć należy
w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że pojawiające się w sferze publicznej informacje
nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić, czy
stanowi to element planu [18]. Zakładając na
potrzeby dyskursu naukowego, tego typu
hipotetyczny scenariusz, byłby to najbardziej
kontrowersyjny element planu utworzenia
PHL. Eurolot dysponuje flotą liczącą 20 maszyn (3 obsługują siatkę PLL LOT) w stosunku
do 37 samolotów PLL LOT i kończy inwestycje flotowe związane z modernizacją taboru
latającego. Można zaryzykować twierdzenie, że w kontekście wymogu stosowania
środków wyrównawczych, (które jednak nie
muszą ex lege obejmować redukcji foty) i zakazu ekspansji połączenie obu przewoźników w ramach grupy biznesowej będzie niezgodne z rynkiem wewnętrznym, bo wiązać
się będzie z nieproporcjonalnym wzrostem
zdolności produkcyjnych, co przełoży się na
zwiększenie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa [24, 36]. Pomijając rozważania związane z merytorycznymi argumentami przemawiającymi za pierwotnym wydzieleniem
Eurolotu ze struktury narodowego przewoźnika, ponowne połączenie obu podmiotów
w sytuacji, kiedy PLL LOT otrzymuje wsparcie
ratunkowe/restrukturyzacyjne nie jest możliwe w świetle obowiązujących przepisów
unijnych [24].
Uwagi końcowe
Zasada „pierwszy i ostatni raz” stosowana
do pomocy ratunkowej i restrukturyzacyjnej sprawia, że dalsze istnienie narodowego
przewoźnika uzależnione jest od powodzenia
obecnie podejmowanych wysiłków. Próbując
podsumować rozważania poświęcone najnowszej koncepcji stanowiącej element tego
procesu – planom utworzenia Polskiego Holdingu Lotniczego – w kontekście wpływu na
przedstawione aspekty związane ze stosowaniem prawa UE wydaje się, że pomysł ocenić
należy negatywnie. Zasadniczą determinantą
prawną jest fakt, że PLL LOT jest beneficjentem pomocy ratunkowej/restrukturyzacyjnej
w związku z tym jest ograniczony wymogami
kompensacyjnymi. W tym wypadku stworzenie grupy biznesowej obejmującej przedsiębiorstwa, których interesy gospodarcze
nie zawsze są tożsame (w szczególności linii
lotniczej i portu lotniczego) będzie stanowić
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rozszerzenie zakresu operacji podmiotu, które niekoniecznie jest zabronione ex lege, ale
ze względu na przedstawioną możliwość
antykonkurencyjnych skutków przełoży się
na zwiększenie wymiaru kompensacji. Szczególnie, że brak jest oczywistych korzyści
o charakterze ekonomicznym, które zrównoważyć byłyby w stanie skutki wynikające z nieuchronnego zaostrzenia kryteriów udzielania
wsparcia publicznego (lub w skrajnej sytuacji
wstrzymania pomocy). Wręcz przeciwnie, wydaje się, że tak wertykalnie zintegrowany podmiot będzie miał większe problemy ze znalezieniem inwestora strategicznego. 
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