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Zastosowanie georusztów do stabilizacji podtorza w rejonie skrzyżowań.
Czasy i częstotliwości międzyaglomeracyjnych pasażerskich połączeń
kolejowych. Analiza funkcjonowania szczecińskich przedsiębiorstw
transportu drogowego na rynku przewozu towarów. Rola projektu
tymczasowej organizacji ruchu w kształtowaniu bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Kilka uwag o regulacjach prawnych odnoszących się do
kolejowej infrastruktury transportowej.

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 Tomasza Stoeck, Wawrzyńca
Gołębiewskiego – Odcinek autostrady A6 w pobliżu węzła
drogowego „Szczecin Kijewo” (s.17)
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Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy kolejny numer Przeglądu Komunikacyjnego poświęcony problemom transportowym. Bardzo interesujący jest artykuł dotyczący zmian w czasach podróży oraz
częstotliwości kursowania pociągów pasażerskich w ruchu międzyaglomeracyjnym
w latach 2000-2010 na tle inwestycji kolejowych prowadzonych w pierwszej dekadzie
XXI wieku w Polsce. Ciekawe są wnioski, wskazują one na fakt, że dopiero kompleksowa
przebudowa infrastruktury kolejowej pozwoli mówić o wyraźnych skróceniach czasu
podróży. Wnioski wykorzystują materiał zebrany podczas ankietyzacji. Podobnie materiał pochodzący z ankietyzacji wykorzystują Autorzy innej publikacji, analizujący zasadnicze bariery w działalności i rozwoju branży transportowej. Badania przeprowadzono
na przełomie 2013/14 roku wśród właścicieli i pracowników firm z siedzibą w Szczecinie,
świadczących usługi przewozowe o różnej specjalizacji oraz zasięgu działania. Bardzo
ciekawa jest publikacja omawiająca zagadnienia związane z wpływem rozwiązań projektowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego podczas funkcjonowania tymczasowych organizacji ruchu. Obowiązujące wytyczne do projektowania są opracowaniami
stwarzającymi możliwość swobodnej i szerokiej interpretacji, co przenosi ciężar kreatywności i odpowiedzialności za zastosowane sposoby zabezpieczenia robót i regulacji ruchu na projektanta. Jedna z publikacji opisuje wykorzystanie georusztów do funkcji
stabilizacji kruszywa w podtorzu kolejowym. Podana jest klasyfikacja funkcji geosyntetyków. Omówiono mechanizm stabilizacji warstwy kruszyw niezwiązanych. Podano
przykład eksperymentu, którego wyniki wskazują na poprawę komfortu. Kilka uwag
o regulacjach prawnych odnoszących się do kolejowej infrastruktury transportowej,
napisanych jest przez naszego stałego Autora, specjalisty od prawa transportowego.
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Streszczenia artykułów recenzowanych

2

Aktualności

3

Jacek Kawalec
Zastosowanie georusztów do stabilizacji
podtorza w rejonie skrzyżowań

5

Piotr Rosik, Karol Kowalczyk
Czasy i częstotliwości międzyaglomeracyjnych
pasażerskich połączeń kolejowych – zmiany
w latach 2000-2010
9
Tomasz Stoeck, Wawrzyniec Gołębiewski
Analiza funkcjonowania szczecińskich
przedsiębiorstw transportu drogowego
na rynku przewozu towarów

16

Marta Matczuk - Pisarek
Rola projektu tymczasowej organizacji
ruchu w kształtowaniu bezpieczeństwa
ruchu drogowego

21

PRAWO W TRANSPORCIE
Piotr Świątecki
Kilka uwag o regulacjach prawnych
odnoszących się do kolejowej
infrastruktury transportowej

28

SITK-RP

31

Transportation overview

32

Artykuły opublikowane w „Przeglądzie Komunikacyjnym” są dostępne w bazach danych
20 bibliotek technicznych
oraz są indeksowane w bazach:
BAZTECH http://baztech.icm.edu.pl
Index Copernicus http://indexcopernicus.com
Prenumerata:
Szczegóły i formularz zamówienia na
www.przegladkomunikacyjny.sitk.org
Obecna Redakcja dysponuje numerami
archiwalnymi począwszy od 4/2010.
Numery archiwalne z lat 2004-2009 można
zamawiać w Oddziale krakowskim SITK,
ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków,
tel./faks 12 658 93 74, mrowinska@sitk.org.pl
Projekt i DTP:
ESD-DRUKARNIA, 50-503 Wrocław, ul. Paczkowska 26
tel. 71 71 71 721
Marcin Moskała, esd@esd.pl
Reklama:
Dział Marketingu: sitk.baza@gmail.com
Nakład: 800 egz.

p r zeg ląd komunik ac y jny

1

Streszczenie artykułów recenzowanych
Strona

5 Jacek Kawalec

Zastosowanie georusztów do stabilizacji podtorza w
rejonie skrzyżowań

Artykuł opisuje wykorzystanie georusztów do funkcji stabilizacji kruszywa w podtorzu kolejowym. Podana jest klasyfikacja funkcji geosyntetyków. Omówiono mechanizm stabilizacji warstwy kruszyw
niezwiązanych. Podano przykład eksperymentu, którego wyniki
wskazują na poprawę komfortu odczuwalnego przez podróżnych
w przypadku zastosowania georusztów w miejscach skrzyżowań z
obiektami infrastruktury. Artykuł omawia aktualne uwarunkowania
formalno-prawne stosowania georusztów w kolejach na tle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.
Słowa kluczowe: Georuszt; Stabilizacja kruszywa; Funkcje geosyntetyków; Specyfikacje
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9 Piotr Rosik, Karol Kowalczyk

Czasy i częstotliwości międzyaglomeracyjnych
pasażerskich połączeń kolejowych – zmiany w latach
2000-2010

Celem artykułu jest przedstawienie zmian w czasach podróży oraz częstotliwości kursowania pociągów pasażerskich w ruchu międzyaglomeracyjnym w latach 2000-2010 na tle inwestycji kolejowych prowadzonych w pierwszej dekadzie XXI wieku. Analizie poddano macierz
połączeń kolejowych między 18 miastami wojewódzkimi, co dało
możliwość jednoczesnego śledzenia 153 relacji międzywojewódzkich
(nazwanych umownie międzyaglomeracyjnymi). Przeprowadzono
analizę średnich prędkości w 2010 r. oraz uwzględniono różnice między najszybszym i najdłuższym bezpośrednim połączeniem dla danej
relacji. Wskazano dla których relacji sytuacja uległa poprawie między
2000 a 2010 r. Ponadto dla wybranych relacji, na których prowadzone
były inwestycje, zbadano zmiany czasu podróży w ujęciu rocznym (dla
lat 2000-2010). W dalszej części artykułu przedstawiono dla 153 relacji
średniodobową liczbę pociągów kwalifikowanych oraz bezpośrednich pociągów pasażerskich ogółem w 2010 r., a także zmiany między
2000 i 2010 r. Można wnioskować, że w krótkim okresie tylko niektóre inwestycje mogły mieć znaczenie dla skrócenia czasu podróży w
kontekście międzyaglomeracyjnym. Duże projekty modernizacyjne w
zachodniej Polsce oraz na wschód od Warszawy dotyczyły odcinków
służących przede wszystkim ruchowi międzynarodowemu, omijając
jednocześnie zasadnicze ciągi komunikacji krajowej. Szereg przedsięwzięć ważnych w połączeniach krajowych wewnętrznych, ze względu
na początkową fazę prac budowlanych (np. na liniach Warszawa-Gdynia i Wrocław-Poznań) wpływało w analizowanym okresie negatywnie
na efektywność przewozów pasażerskich ze względu na wydłużenie
czasu podróży. W następującym po okresie badania pięcioleciu, przypadającym na kończącą się perspektywę finansową UE lat 2007-2013
(2015) ukończone zostaną niektóre duże inwestycje kolejowe, które
powinny skutkować widocznym skróceniem czasów podróży na wybranych relacjach międzyaglomeracyjnych.
Słowa kluczowe: Czasy podróży; częstotliwości połączeń; macierz pasażerskich połączeń międzyaglomeracyjnych
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16 Tomasz Stoeck, Wawrzyniec Gołębiewski

Analiza funkcjonowania szczecińskich przedsiębiorstw
transportu drogowego na rynku przewozu towarów

W artykule omówiono wyniki ankietyzacji, której celem było wyodrębnienie zasadniczych barier w działalności i rozwoju branży
transportowej. Badania przeprowadzono na przełomie 2013/14
roku wśród właścicieli i pracowników firm z siedzibą w Szczecinie,
świadczących usługi przewozowe o różnej specjalizacji oraz zasięgu
działania. W analizie przedstawiono propozycje ograniczenia wska2

pr zegląd komunik ac yjny

zanych problemów, uwzględniając najczęstsze postulaty wysuwane
przez grupę docelową. W tym względzie wnioski i spostrzeżenia
mają charakter bardziej ogólny, gdyż formułowano je w odniesieniu
do wyników uzyskanych przez inne ośrodki badawcze.
Słowa kluczowe: Transport drogowy; Przewóz towarów; Badania ankietowe
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21 Marta Matczuk - Pisarek

Rola projektu tymczasowej organizacji ruchu
w kształtowaniu bezpieczeństwa ruchu drogowego
W artykule zostały omówione zagadnienia związane z wpływem
rozwiązań projektowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego
podczas funkcjonowania tymczasowych organizacji ruchu. Obowiązujące wytyczne do projektowania są opracowaniami stwarzającymi możliwość swobodnej i szerokiej interpretacji, co przenosi ciężar
kreatywności i odpowiedzialności za zastosowane sposoby zabezpieczenia robót i regulacji ruchu na projektanta a od osób tych nie
wymaga się potwierdzenia posiadania wiedzy technicznej z zakresu
działalności w tym wykazania uprawnieniami projektowymi. Na podstawie aktualnych regulacji prawnych, nieobowiązujących aczkolwiek stanowiących nadal niezbędnik projektanta wytycznych projektowych, obserwacji własnych oraz doświadczenia zawodowego
w weryfikacji i tworzeniu projektów organizacji ruchu sformułowano
główne założenia jakie mogą stać się podstawą tworzenia rozwiązań
tymczasowych organizacji ruchu dla zabezpieczenia robót w pasie
drogowym. Omówiono wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego technologii robót, logiki funkcjonowania, adaptacji rozwiązań
do drogi, jej otoczenia, warunków atmosferycznych i ruchowych,
elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego i oznakowania, parametrów tymczasowego zagospodarowania drogi i dostępności. Na
zdjęciach z funkcjonowania tymczasowych organizacji ruchu zaprezentowano przykłady złej praktyki projektowej. W podsumowaniu
rozważań zostały określone warunki, których wdrożenie na etapie
prac projektowych pozwoli wyeliminować lub chociaż ograniczyć
błędy występujące w opracowaniach organizacji ruchu.
Słowa kluczowe: Bezpieczeństwo ruchu drogowego; Tymczasowa organizacja ruchu
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Kilka uwag o regulacjach prawnych odnoszących się
do kolejowej infrastruktury transportowej
W lipcowym numerze „Przeglądu Komunikacyjnego” z 1994 r. opublikowałem swój pierwszy artykuł: „Lotnisko w prawie lotniczym”. Ten
i kolejne teksty publikowane przeze mnie w „Przeglądzie Komunikacyjnym” z wielką życzliwością redagował zastępca naczelnego, nieodżałowany redaktor Stefan Poźniak; w znacznej mierze dzięki Jego
wsparciu odnalazłem się w publicystyce transportowo-prawnej, co
zaowocowało ponad siedemdziesięcioma artykułami w „Przeglądzie
Komunikacyjnym” i paroma setkami tekstów prasowych w innych
periodykach (nie licząc książek). W okrągłą, dwudziestą rocznicę
swojej pierwszej publikacji chcę dać wyraz przekonaniu, że ś.p. Redaktorowi Stefanowi Poźniakowi nie tylko ja zawdzięczam wiele;
wiele zawdzięcza Mu publicystyka transportowa, zaś „Przegląd Komunikacyjny” prawdopodobnie tylko dzięki Niemu przetrwał trudne
czasy.
Pamięci Redaktora Stefana Poźniaka poświęcam ten tekst, w wielu
miejscach odwołujący się do naszych długich, telefonicznych i bezpośrednich rozmów.
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Aktualności
Będzie drugi most w Malborku, a co
z obwodnicą?
Jacek Skrobisz, Dziennik Bałtycki, 19.05.2014

W sezonie turystycznym przed mostem w Malborku tworzą się długie korki samochodów. Przeprawa na Nogacie dziś jest nazywana „wąskim
gardłem” miasta. Wystarczy kolizja lub awaria samochodu w tym miejscu, a zatyka się cała trasa.
Za dwa lata zostanie oddana do użytku druga
nitka mostu na Nogacie - zapewniło Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju. Pod koniec roku ma
się rozpocząć szacowana na 90 mln zł budowa
drugiego mostu na Nogacie w ciągu dróg krajowych nr 22 i 55. Poszerzona przeprawa na rzece
zostanie oddana do użytku w maju 2016 r. Tę informację przekazało Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju (...).

Droga S5 i S11: Brakujące odcinki
zostaną otwarte w 2014 roku
Głos Wielkopolski, 22.05.2014

Kierowcy jadący przez Wielkopolskę powinni
w tym roku odetchnąć z ulgą, gdy będą pokonywać drogi ekspresowe S5 i S11. Brakujące odcinki
zostaną otwarte jeszcze w 2014 roku. Zakończy
się budowa brakującego, 5-kilometrowego odcinka zachodniej obwodnicy Poznania. Jest to
fragment od Złotkowa do autostrady A2 (węzeł
Głuchowo). Nadal nie jest jednak znana data,
kiedy będzie można przejechać całą obwodnicę.
Początkowo mówiono o czerwcu, ale ta data nie
jest realna, bo na przeszkodzie robotnikom stanął
ropociąg „Przyjaźń’’ oraz stan gruntów. Być może
otwarcie nastąpi dopiero pod koniec roku (...).

Tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku
gotowy. Samochody pojadą za rok
Jacek Wierciński, Dziennik Bałtycki, 9.06.2014

Tunel pod Martwą Wisłą został wydrążony
w rekordowym czasie. Damroce zajęło to niewiele ponad rok. Niestety, kierowcy będą musieli poczekać jeszcze 12 miesięcy, by tamtędy
pojechać. Niewiele ponad rok trwały wszystkie
prace związane z drążeniem przez „kreta” - maszynę wyposażoną w obrotową tarczę o średnicy 12 metrów, dwóch nitek tunelu pod Martwą
Wisłą (...). W każdej z dwóch nitek tunelu, który
połączy Letnicę z Trasą Sucharskiego przebiegać będą po dwa pasy ruchu. Samochody po
raz pierwszy pojadą tam najprawdopodobniej
na przełomie maja i czerwca przyszłego roku.
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i minister
infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska podpisali wczoraj umowę nad dofinansowanie Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etap III C.

Trasa Kaszubska ma być gotowa do
2020 roku
Jacek Wierciński, Edyta Litwiniuk, Dziennik Bałtycki,
2.06.2014

W poniedziałek wydano decyzję umożliwiającą rozpoczęcie budowy tzw. Trasy Kaszubskiej
- 61-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej
S6 łączącej obwodnicę Trójmiasta z Lęborkiem.
Droga ma powstać do 2020 roku. Trasa Kaszubska
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będzie istotnym fragmentem drogi ekspresowej
S6 zaczynającym się przy węźle obwodnicy Trójmiejskiej w Wielkim Kacku, a kończącym pod Lęborkiem, w Leśnicach. Około 4,5 miliarda złotych
kosztować będzie jedna z najdroższych, ale i najbardziej potrzebnych dróg na Pomorzu. Drogowcy zapowiadają, że Trasa Kaszubska, która połączy
trójmiejską obwodnicę z Lęborkiem i drogami do
Słupska, Szczecina i Berlina powstanie do 2020
roku (...).

Most w Opolu ma być szerszy
Sławomir Draguła, nto.pl, 27.05.2014

Miejski Zarząd Dróg w Opolu chce poszerzyć do
trzech lub nawet czterech pasów most nad Kanałem Ulgi w ciągu ul. Wrocławskiej w Opolu. Ma to
ułatwić wjazd i wyjazd z miasta.
Dziś dwupasmowy most to wąskie gardło na tej
jednej z najbardziej ruchliwych opolskich ulic.
Tylko budowa dodatkowych pasów ułatwi życie
kierowcom i ich pasażerom. Można je uzyskać,
likwidując chodniki. Dla pieszych zostałaby zbudowana oddzielna kładka (...).

Kraków. W sierpniu ruszy budowa
obwodnicy wschodniej S7
Dawid Serafin, Gazeta Krakowska, 27.05.2014

Budowa fragmentu trasy S7, wschodniej obwodnicy Krakowa rozpocznie się w sierpniu. Odcinek
połączy węzeł Rybitwy (Christo Botewa) z węzłem Igołomskim. Prace mają potrwać ok. dwóch
i pół roku. We wtorek Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad otworzyła oferty firm budowlanych (zgłosiło się 9), które chcą zbudować
fragment drogi S7 (...). Najwyższą cenę zaoferowała firma Energopol Szczecin - 749 mln 74 tys
zł, a najniższą konsorcjum Strabag i Heilit Woerner - 528 898 tys. zł. Nowy odcinek obwodnicy
będzie liczył 4,5 kilometra. Droga będzie miała po
trzy pasy ruchu w każdą stronę. Firma, która wygra przetarg będzie musiała też wybudować 700
metrowy most nad Wisłą. Przebudowana zostanie
także droga krajowa nr 79 na odcinku 1,55 km, linia tramwajowa oraz infrastruktura techniczna (...).

DTŚ z Zabrza do Gliwic w lipcu. Odbiory
zaczną się lada dzień
Bartosz Pudełko, Dziennik Zachodni, 6.06.2014

Zakończyły się zasadnicze prace przy budowie
ostatniego odcinka średnicówki w Zabrzu. Teraz
czekają nas już tylko kosmetyka i prace wykończeniowe. Odbiory zaczną się lada dzień. Jak powiedzieli, tak i zrobili. Na przełomie maja i czerwca
zakończyły się prace budowlane przy ostatnim
zabrzańskim odcinku Drogowej Trasy Średnicowej. Teraz już tylko formalności dzielą nas od
szybkiego przejazdu samochodem z Katowic aż
do rogatek Gliwic (...) .

Trasa DK1 w Tychach gotowa w lipcu. Tak
obiecują. Ale korki na DK1 nie znikną
Paweł Szałankiewicz, Dziennik Zachodni, 5.06.2014

Trasa DK1 w Tychach ma być gotowa w lipcu. 4
lipca prawdopodobnie zakończą się męczarnie związane z przejechaniem ulicy Beskidzkiej

w Tychach. Za miesiąc ma być gotowa nowa nawierzchnia. Czy to będzie koniec korków na DK-1
w Tychach? Trasa DK1 w Tychach ma być gotowa
w lipcu. Czy to oznacza koniec korków? Otóż
nie do końca, choć wykonawca, Polimex Mostostal S.A. złożyło zapewnienie, że ulica Beskidzka
w końcu zostanie wyremontowana, to robotnicy
z placu budowy nie zejdą. W lipcu rozpocznie się
tzw. okres odbiorów, będą zatem prowadzone
prace porządkowe, wykończeniowe i usuwanie
ewentualnych usterek. Mogą się też zdarzyć czasowe zawężenia jezdni (...).

Nowości na drogach rowerowych w Łodzi.
Powstaną śluzy i pętle indukcyjne
Dziennik Łódzki, 30.05.2014

12 pętli indukcyjnych zliczających liczbę cyklistów ma powstać do końca roku na łódzkich
drogach. Oprócz nich pojawi się 11 śluz rowerowych na skrzyżowaniach w centrum miasta. To
nowości, o których poinformowano na piątkowej
konferencji prasowej. Ponadto jeśli starczy pieniędzy pod koniec roku miasto uzupełni stojaki na
rowery i postawi je przed szkołami. - Ich liczba będzie zależna od oszczędności, jakie uda nam się
uzyskać przy innych inwestycjach - mówi Bartosz
Zimny, łódzki oficer rowerowy (...).

Griffin będzie produkowany w Chorwacji
jm, Rynek Kolejowy/Newag, 28.05.2014

Newag Gliwice podpisał dziś umowę z chorwacką firma Đuro Đaković Specijalna Vozila na wspólną budowę czteroosiowej, jednosystemowej
lokomotywy elektrycznej Griffin typu E4ACU. Jak
podała spółka Newag w komunikacie, Umowa
określa stałą i wieloletnią współpracę obejmującą
transfer technologii oraz wymianę doświadczeń
i know-how w zakresie produkcji lokomotyw
elektrycznych. Będą to pierwsze lokomotywy
tego typu produkowane w Slavonskim Brodzie.
– Wdrożenie współpracy ze znaną polską spółką Newag gwarantuje wzajemne korzyści dla
gospodarek obydwu krajów. Jest to duże wydarzenie dla Đuro Đaković ponieważ produkcja lokomotyw powróci do Slavonskiego Brodu po 23
latach – powiedział prezes Đuro Đaković Vladimir
Kovačevi.

Zakończona budowa torów na linii
Shinkansen Nagano – Kanazawa
Keith Barrow, Railway Journal International, 28.05.2014

Na stacji Toyama miała miejsce uroczystość z okazji zakończenia układki torów na linii Hokuriku
Shinkansen, łączącej Nagano i Kanazawę trasą
o długości 228 km. Na nowej linii zbudowano
pięć tuneli, z których najdłuższy ma ponad 2,2
km, oraz liczne mosty nad dużymi rzekami. Na
trasie rozmieszczono sześć stacji pośrednich.
Budowa rozpoczęła się w 2010, natomiast jazdy
próbne miały miejsce pomiędzy Nagano i Kurobe
w grudniu 2013. Koszt inwestycji wyniósł 17,5 mld
$. Nowa trasa pozwoli na skrócenie czasów przejazdu pomiędzy Tokio i Kanazawą z 3 godzin 47
minut do 2,5 godziny.
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Aktualności
Jest przetarg na nowe tory w Krakowie

Warszawa: Od czerwca metro częściej

jm, Rynek Kolejowy, 06.06.2014

wu, Rynek Kolejowy, 28.05.2014

W niecały miesiąc po tym, jak decyzja lokalizacyjna konieczna do budowy łącznicy kolejowej
Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki stała
się prawomocna, PKP PLK rozpisała przetarg
na jej wykonawstwo. Nowe tory mają powstać
w dwa lata. Pierwotnie budowa łącznicy miała
ruszyć w kwietniu 2014r., ale trzeba było czekać
na uprawomocnienie się decyzji lokalizacyjnej.
Już w miesiąc po tym fakcie PKP PLK rozpisała
przetarg na wykonawstwo. Sama budowa ma
potrwać około 18 miesięcy, a jej koszt szacowany
jest na około 330 mln zł. Przetarg obejmuje różne
usługi projektowe i opracowywanie dokumentacji, a na całość prac wykonawca będzie miał 2
lata. Co ciekawe, procedura jest ograniczona do 5
wykonawców. Będą dwa kryteria wyboru ofert oprócz ceny (95 proc.) będzie to okres gwarancji
(5 proc.). Budowa łącznicy umożliwi skrócenie
czasu przejazdu pociągów o 15 – 20 minut z Warszawy, Gdyni i Krakowa Głównego w kierunku
Skawiny (kolejna linia Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej), Wadowic, Bielska-Białej, Suchej Beskidzkiej,
Żywca, Nowego Targu i Zakopanego.

Zarząd Transportu Miejskiego zapowiedział, że
od początku czerwca warszawskie metro będzie
jeździło częściej – w międzyszczycie, szczycie
popołudniowym, wieczorem oraz w niedzielę.
Jeszcze większe zmiany nastąpią od jesieni, kiedy znacznie poprawi się częstotliwość w obydwu szczytach. ZTM zapowiedział dzisiaj (28
maja) zmiany w rozkładzie kursowania metra
od 1 czerwca br. W szczycie porannym pociągi
nadal będą jeździły co 2 min. 50 sekund. W międzyszczycie metro będzie kursować co 3 min.
50 sekund (obecnie 4:10). Szczyt popołudniowy
zostanie zrównany z porannym (pociągi co 2:50
zamiast co 3:00). Wieczorem dłużej będzie utrzymana częstotliwość co 6:50 – do godz. 23, a nie
do 21. Bez zmian pozostanie rozkład sobotni –
już wcześniej ZTM wspólnie z Metrem zwiększył
częstotliwość kursowania. Poprawi się natomiast
częstotliwość w niedzielę – w ciągu dnia będzie
przywrócona częstotliwość 5:50 (zamiast 6:45).

Rosja: Kolej magnetyczna
do przewozów towarowych?

Keith Barrow, Railway Journal International, 27.05.2014

Global Rail News/RŻD/lp, Rynek Kolejowy, 06.06.2014

Koleje Rosyjskie RŻD nawiązały współpracę
z państwową firmą Rosatom, zajmującą się
energią nuklearną. Celem tej współpracy ma
być przeprowadzenie badań dotyczących wykorzystania technologii kolei magnetycznej
(maglev) do prowadzenia transportu towarowego. W ramach umowy podpisanej pomiędzy
Kolejami Rosyjskimi a Rosatomem, na zostać
zbudowany trzykilometrowy odcinek kolei magnetycznej, który posłuży do planowanych badań. Tor doświadczalny powstanie w obwodzie
leningradzkim, na terenie portu w miejscowości Ust-Ługa. (...) Do tej pory kolej magnetyczna
byłą wykorzystywana jedynie do prowadzenia
przewozów pasażerskich. Najdłuższa na świecie
trasa kolei magnetycznej znajduje się w Szanghaju. Długość trasy to około 30 km. Pociąg kursujący po linii może rozwinąć prędkość ponad
400 km/h. Z kolei Japonia zapowiedziała, że ma
powstać linia między Tokio a Nagoją, o długości
286 km. Projekt ma być zrealizowany do 2027
roku.

Nowy rząd Indii przyspiesza plany KDP
Raghav Thakur,
28.05.2014

Railway

Journal

International,

Nowy premier Indii, Narendra Modi, dał zielone
światło projektowi linii KDP o długości 545 km
z Mumbaju (d. Bombaj) do Ahmedabadu. Koleje indyjskie IR oraz francuskie SNCF opracowały
szczegółowy biznesplan dla tego korytarza, ze
studium przedwstępnym opracowanym przez
firmy Systra, Italferr i Rites. Obecnie opracowywane jest studium szczegółowe; całkowity
koszt linii szacowany jest na 12,1 mld $. W ministerstwie kolei procedowany jest również projekt trasy KDP z New Delhi do Patny, o długości
niecałych 1050 km i szacowanej wartości 22,5
mld $.
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Pierwszy tramwaj dwusystemowy
Vossloh w Karlsruhe
Miejscowy przewoźnik VBK otrzymał pierwszy
z zamówionych 25 pojazdów City Link, dostarczanych na podstawie kontraktu z października 2011
o wartości 75 mln €. Pojazdy montowane są przez
Vossloh Rail Vehicles w Albuixech w pobliżu Walencji, natomiast Vossloh Kiepe dostarcza elementy wyposażenia. Niskopodłogowe pojazdy o długości 37,2 m i szerokości 2,65 m mieszczą do 224
pasażerów, z czego 104 na miejscach siedzących
i osiągają prędkość maksymalną 80 km/h.

Tramwaje Pesy w Moskwie już
w liniowej eksploatacji
Pesa, Rynek Kolejowy, 06.06.2014

Od niedzieli 1 czerwca pierwsze z dostarczanych
przez Pesę i UWZ tramwajów Fokstrot wożą już
pasażerów na liniach tramwajowych Moskwy.
Produkowane w Bydgoszczy pojazdy obsługują
linię nr 6 „Bratcewo – metro Sokoł”, a mieszkańcy
stolicy Rosji – także dziennikarze i przedstawiciele przewoźnika GUP „Mosgortrans” - nazywają
je „tramwajami nowego pokolenia”. (…) Należy
również zauważyć, że wyboru trasy nie dokonano
przypadkowo. Linia nr 6 jest jedną z najbardziej
obciążonych przez mieszkańców stolicy. Codziennie z tej trasy korzysta ponad 45 000 moskwian.
W tym roku Pesa i UWZ dostarczą rosyjskiej stolicy
70 trzyczłonowych tramwajów Fokstrot, a w 2015
roku pozostałych 50.

Pesa otworzyła wspólne laboratorium
z uniwersytetem
Rynek Kolejowy, 20.06.2014

Pesa otworzyła wraz z Uniwersytetem Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy
wspólne laboratorium badawcze. Producent
taboru wydał na to pół miliona złotych. Pesa
zatrudnia w największym w tej części Europy
Dziale Badań i Rozwoju ponad 230 inżynierów.
Producent współpracuje z wieloma ośrodkami

naukowymi w Polsce i za granicą. Szczególną
pozycję ma tu jednak bydgoski Uniwersytet
Technologiczno – Przyrodniczy, z którym Pesa
od lat współpracuje i którego wielu absolwentów zatrudnia. Producent pojazdów i największa uczelnia techniczna w regionie otworzyli
wspólnie laboratorium badań struktur wielkogabarytowych. Jest to inauguracja projektu
naukowego w ramach programu INNOTECH
wspieranego przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju.

Trzy dni ŁKA: Sto procent
punktualności, 5968 pasażerów
ŁKA, Rynek Kolejowy, 18.06.2014

Po trzech dniach od uruchomienia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Spółka podsumowuje rozpoczęcie przewozów. Pociągami Flirt3 w dniach
15-17 czerwca przejechało 5968 pasażerów.
Wszystkie składy kursują zgodnie z rozkładem,
ze stuprocentową punktualnością - informuje
przewoźnik. 15 czerwca Łódzka Kolej Aglomeracyjna uruchomiła pierwsze połączenie Łódź
Kaliska- Sieradz. Tego dnia pociągami Spółki
przewieziono 3467 pasażerów, którzy z okazji
Inauguracji podróżowali bezpłatnie. Ponad 1,5
tyś osób wzięło udział w Pikniku Rodzinnym
nad Wartą w Sieradzu, zorganizowanym z okazji
rozpoczęcia przewozów.

Co czwarty Europejczyk nie zna
komunikacji miejskiej
Rynek Kolejowy, 18.06.2014

Według Eurobarometru 29 proc. mieszkańców
Unii Europejskiej nigdy nie korzystało z publicznego transportu. 16 proc. z nich korzysta
z niego co najmniej raz dziennie, a 19 proc.
przynajmniej kilka razy w tygodniu. Badanie
przeprowadzono w lecie zeszłego roku w 28
krajach UE. Respondentów przepytano o ich
opinie i przyzwyczajenia związane z transportem publicznym. W raporcie odnotowano
dane zbiorcze dla całej Unii, ale też odpowiedzi w poszczególnych krajach. Wynika z niego,
że aż 69 proc. mieszkańców Unii jest ogólnie
zadowolonych z transportu publicznego, choć
każdy element związany z nim jest oceniany
inaczej. 61. Proc. jest zadowolonych z infrastruktury na przystankach, przy czym najwyżej oceniają ją pasażerowie w Luksemburgu,
Finlandii i na Litwie (ponad 70 proc.) najsłabiej na Malcie (31 proc.). Maltańczycy zresztą
narzekają też na częstotliwość i punktualność
tamtejszego transportu publicznego (odpowiednio 34 i 22 proc. zadowolonych), z kolei
najlepiej pod tym względem swoja komunikację publiczną oceniają Luksemburczycy,
Brytyjczycy i Francuzi (częstotliwość), a także
Czesi, Finowie i znów Luksemburczycy (punktualność).
Opracowanie:
Krzysztof Gasz, Igor Gisterek, Maciej Kruszyna
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Zastosowanie georusztów

do stabilizacji podtorza w rejonie skrzyżowań
Jacek Kawalec
Artykuł opisuje wykorzystanie georusztów do funkcji stabilizacji kruszywa w podtorzu kolejowym. Podana jest klasyfikacja funkcji geosyntetyków. Omówiono mechanizm stabilizacji warstwy kruszyw niezwiązanych. Podano przykład eksperymentu, którego wyniki wskazują na poprawę komfortu odczuwalnego przez podróżnych w przypadku zastosowania georusztów w miejscach skrzyżowań z obiektami infrastruktury. Artykuł omawia aktualne uwarunkowania formalno-prawne stosowania georusztów w kolejach na tle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.

Dr inż.
Jacek Kawalec
Politechnika Śląska,
Wydział Budownictwa,
Katedra Geotechniki
e-mail: jacek.kawalec@
polsl.pl

•

Wstęp
•
Zastosowania geosyntetyków w budownictwie kolejowym stają się coraz powszechniejsze. Jest wiele aplikacji, w których te
nowoczesne materiały techniczne potwierdzają swoją przydatność [1, 3]. Najczęściej
stosowanymi geosyntetykami pozostają
jednak wciąż geowłókniny o funkcji separacyjnej. W niniejszym artykule podane są
podstawowe różnice w funkcjach poszczególnych geosynteyków i szerzej omówiona
jest możliwość wykorzystania georusztów
o funkcji stabilizacyjnej do poprawy pracy
nawierzchni kolejowej. Zastosowania takie
są bowiem coraz częściej spotykane w rozwiązaniach projektowych [5], stąd też wynika konieczność pewnego uporządkowania
klasyfikacji i wskazania na mechanizm odpowiadający za funkcję stabilizacji.
Różne funkcje geosyntetyków
Geosyntetyki mają bardzo szerokie zastosowanie wynikające z wielu funkcji do jakich
mogą być użyte. W literaturze występują następujące funkcje:
• Separacja – funkcją geosyntetyku jest
odseparowanie od siebie dwóch warstw
różniących się od siebie uziarnieniem.
Najbardziej nadają się do tego materiały o ciągłej strukturze produkowane
w formie arkuszy, a więc geowłókniny.
Kompozyt dowolnego innego materiału
geosyntetycznego połączony z geowłókniną również pełnić będzie funkcję separacyjną. Funkcja separacyjna obejmuje
zarówno zapobieganie migracji drobnych

7 /2014

•

•

cząstek w wyniku przepływu (np. zmiana
poziomów wód gruntowych) jak i od oddziaływań dynamicznych (tzw. pompowane drobnych frakcji w wyniku cyklicznych obciążeń dynamicznych),
Filtracja – funkcją geosyntetyku jest
umożliwienie przepływu wody przy równoczesnym zatrzymaniu drobnych frakcji
niesionych przez wodę. Największe zastosowanie mają w układach drenażowych
oraz budownictwie wodnym,
Izolacja – geosyntetyk spełnia głównie
rolę względnie nieprzepuszczalnej bariery
dla płynów i gazów. Zastosowanie tutaj
mają geomembrany, geokompozyty powstałe z połączenia geotekstylów i cienkich membran oraz geosyntetyczne bariery iłowe (tzw. GCL z ang. Geosynthetic
Clay Liner),
Zabezpieczenie przed erozją – funkcją
geosyntetyku jest ograniczenie procesu
erozji powierzchni poddanych działaniu
czynników atmosferycznych oraz wód
płynących. Geosyntetyki w tej funkcji
noszą nazwę mat geosyntetycznych.
Mogą różnić się trwałością, począwszy
od biodegradowalnych w krótkim czasie,
których funkcja zanika wraz ze wzrostem
roślinności do trwałych, których skuteczne
działanie pożądane jest w całym okresie
użytkowania określonej budowli,
Zbrojenie – funkcją geosyntetyku jest
nadanie warstwie gruntu będącej z nim
w interakcji wytrzymałości na rozciąganie.
Interakcja z gruntem może odbywać się
poprzez przenikanie ziaren lub mobilizację sił tarcia i zależy od indywidualnych
właściwości geosyntetyku. Np. w przypadku geotekstyliów interakcja możliwa
jest wyłącznie poprzez mobilizację sił
tarcia na powierzchni styku, a jej wartość
rośnie wraz ze wzrostem odkształcenia
w gruncie. Funkcja zbrojeniowa jest wykorzystywana w aplikacjach polegających
na formowaniu stromych skarp czy budowie ścian oporowych z gruntu, w tym
również ścian pionowych oraz przyczółków mostowych,

• Stabilizacja – funkcją geosyntetyku jest
ograniczenie możliwości przemieszczenia ziaren zaklinowanych w jego oczkach.
Skuteczność stabilizacji związana jest ze
sztywnością geosyntetyku w płaszczyźnie
kontaktu z ziarnami gruntu. W praktyce
do funkcji stabilizacji mają zastosowanie
jedynie georuszty, co wynika w dużym
stopniu z ich monolitycznej struktury.
Charakterystyka georusztów
Georuszty powstają w wyniku wybicia
siatki niewielkich otworów w monolitycznej płycie polimerowej, a następnie jej
rozciąganiu w wysokiej temperaturze aż
do momentu uzyskania docelowej wielkości otworów (oczek) oraz zorientowania
struktury molekularnej materiału. Wyrób
powstały w ten sposób charakteryzuje się
brakiem jakichkolwiek połączeń (tzw. integralnością lub monolitycznością struktury) oraz dużą sztywnością w płaszczyźnie.
Grubość węzłów jest większa od grubości
żeber, a obie wymienione grubości są zdecydowanie większe od grubości geosiatek
plecionych i zgrzewanych. Kształt oczek
może być prostokątny, kwadratowy lub
trójkątny. Wstępują dwa typy georusztów:
jednokierunkowe, wykonane z polietylenu
wysokiej gęstości (HDPE) oraz wielokierunkowe wykonane z polipropylenu (PP)
o odrębnym przeznaczeniu. Georuszty
jednokierunkowe z HDPE pełnią funkcje zbrojeniowe i mają zastosowanie np.
w konstrukcjach oporowych, a wielokierunkowe (wieloosiowe) georuszty z PP
pełnią funkcję stabilizacyjną i w kolejnictwie przeznaczone są do stabilizacji kruszywa warstwy ochronnej oraz kruszywa
podsypki.
Mechanizm pracy georusztu w konstrukcji kolejowej
Sztywność materiału skutkująca zwiększeniem skrępowania bocznego ziaren powoduje polepszenie odporności na ścinanie
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Przykładowe
T1 i T2przez
stosowane
koleje słowackie
1. Przykładowe 1.
konstrukcje
T1konstrukcje
i T2 stosowane
kolejeprzez
słowackie
tekstu z języka słowackiego:
Tłumaczenie tekstu z językaTłumaczenie
słowackiego:

ŻSR - Koleje słowackie
Przykłady wykorzystania georusztów Tensar w warstwie ochronnej i podsypce kolejowej
Typ T1 - dla modułu odkształcenia na powierzchni robót ziemnych Eo>21MPa
Plan żel. spodku - Poziom warstwy ochronnej EO=50MPa
Zemna plan - góra robót ziemnych
Typ T2 - dla modułu odkształcenia na powierzchni robót ziemnych Eo=11-21MPa
Plan żel. spodku - Poziom warstwy ochronnej EO=50MPa
Zemna plan - powierzchnia robót ziemnych

warstwy kruszywa stabilizowanego georusztem i jest podstawowym mechanizmem
polepszającym rozkład obciążenia przekazywanego wzmacnianemu podłożu [4].
W przypadku zastosowań w nawierzchni
kolejowej możliwe są trzy podstawowe rodzaje zastosowań:
• Stabilizacja warstwy ochronnej
• Stabilizacja podsypki tłuczniowej
6
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• Stabilizacja warstwy ochronnej i podsypki
tłuczniowej
Stabilizacja warstwy ochronnej:
Stabilizacja warstwy ochronnej związana jest z występowaniem pod nią warstwy
o niekorzystnych parametrach nośności. Zastosowanie georusztu pozwala podwyższenie nośności podłoża pod konstrukcją lub na
zmniejszenie grubości kruszywa w stosunku

do grubości bez georusztu, przy uzyskaniu
tych samych parametrów nośności na górze
warstwy ochronnej. Wspomniana redukcja
grubości może sięgać do 50%, choć każdorazowo wymaga indywidualnej analizy.
Częstszym zastosowaniem jest wymóg uzyskania odpowiednich parametrów nośności.
Przy bardzo słabej nośności gruntów w podłożu czasem konieczne jest zastosowanie
układów wielowarstwowych. Dobrym przykładem mogą być koleje słowackie, które
w swoich wytycznych odwołują się do czterech typowych konstrukcji wzmocnienia
podłoża wykorzystując georuszty – konstrukcje T1, T2, T3 i T4 (rys. 1 i 2)
Stabilizacja podsypki tłuczniowej:
Zastosowanie gerousztów do stabilizacji
warstwy podsypki związane jest z redukcją
prędkości przyrostu deformacji (odkształcenia plastycznego) powstającej w warstwie
ochronnej w wyniku oddziaływania cyklicznych obciążeń dynamicznych. Na ogół deformacja ta objawia się nieregularnym osiadaniem toru i pogarszaniem jego geometrii
w planie. Badaniami wpływu georusztu na
redukcję osiadania i tym samym niezbędnych zabiegów utrzymaniowych zajmował
się Uniwersytet w Nottingham (Wielka Brytania). Publikowane prace wykazują wzrost
ilości cykli obciążeniowych o współczynnik
2,5 po zastosowaniu georusztu. Zastosowanie georusztu jest np. w Wielkiej Brytanii
jednym ze standartowych rozwiązań dla racjonalizacji kosztów utrzymania linii.
Stabilizacja warstwy ochronnej i podsypki
tłuczniowej:
Równoczesna
stabilizacja
warstwy
ochronnej i podsypki tłuczniowej jest rozwiązaniem rzadko stosowanym w praktyce,
choć teoretycznie jak najbardziej możliwym.
Georuszt w każdej z warstw pełni bowiem
odrębną rolę, pozwalając an wzrost nośności
(warstwa ochronna) i wydłużenie okresów
pomiędzy podbijaniami (podsypka). Oczywiście każda z warstw wymaga zastosowania innego rodzaju georusztu, o wielkości
oczek dostosowanej do wielkości uziarnienia kruszywa w danej warstwie
Wpływ georusztu stabilizującego kruszywo na komfort podróżnych
Kilka lat temu holenderskie biuro inżynieryjne Pro-Rail przeprowadziło eksperyment mający odpowiedzieć czy, a jeśli tak,
to w jaki sposób zastosowanie georusztu
może wpłynąć na odczucia pasażerów [8].
Postanowiono dokonać pomiarów parametrów odczuwalnych przez pasażerów przy
różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych
w rejonie przejścia linii nad obiektem mostowym. Pomiary prowadzono dla dwóch
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zakresów ugięcia toru 25mm i 50 mm (ang.
residual settlement ) oraz dla dwóch prędkości 140km/h i 200km/h na dwóch rozwiązaniach konstrukcyjnych. Pierwsze rozwiązanie było klasycznym przejściem przez
obiekt, w drugim rozwiązaniu zastosowano
georuszty stabilizujące kruszywo w warstwie za płytą przejściową (patrz rys. 3). Analiza dotyczyła parametru przyspieszenia kół
pociągu (ang. wheel acceleration) oraz przyspieszeń samego pociągu (ang. train suport
acceleration). Ten ostatni parametr jest wykorzystywany do oceny komfortu podróży
pasażerów. Z obliczeń zgodnych z modelem Cambridge wykonanych przez Pro-Rail
wynika, iż parametr świadczący o komforcie podróżnych dla prędkości 200km/h dla
konstrukcji stabilizowanej georusztem jest
zbliżony do wartości tego parametru dla
konstrukcji bez georusztu przy prędkości
przejazdu 140km/h (tab. 1).
Doświadczenie wykonane przez Pro-Rail
pokazuje więc, iż georuszt zastosowany do
stabilizacji kruszywa w podtorzu ma duży
wpływ na poprawę odczuwania komfortu
przez podróżnych. W analizowanym przypadku pozwalał on zwiększyć prędkość
przejazdu bez odczuwania negatywnych
skutków przez pasażerów. W odwrotnej
sytuacji można założyć, iż poprawne zastosowanie georusztów w podtorzu może
zmniejszyć konieczność ograniczania prędkości w obszarach skrzyżowań, choć należałoby taką tezę zweryfikować doświadczalnie.

Wg ETA 12/0530 [7] georuszty przeznaczone do stabilizowania kruszyw niezwiązanych są przeznaczone do minimalizacji deformacji w warstwach kruszyw obciążonych
ruchem, zwiększania nośności warstw oraz
wydłużania projektowanego okresu wykorzystania warstwy kruszywa w drogach,
kolejach i innych obszarach obciążonych
ruchem. Zgodnie z zapisami Europejskiej

Aprobaty Technicznej parametrami wymaganymi od georusztów dla stabilizacji
w przypadku ich specyfikowania są [6]:
• Sztywność radialna przy odkształceniu
0,5% [kN/m],
• Współczynnik izotropii sztywności [-],
• Efektywność węzła [%],
• Wymiar średni heksagonalnego kształtu
georuszt [mm].

Uwarunkowania formalno-prawne dotyczące zastosowania georusztów w konstrukcjach kolejowych
Wejście w życie z dniem 1 lipca 2013
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 305/2011 [9] ustanawiające
zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobów budowlanych i uchylające
dyrektywę Rady 89/106/EWG powoduje, iż
dotychczasowa „dowolność” specyfikowania
geosyntetyków będzie znacznie ograniczona. Rozporządzenie to w praktyce wymaga
zastosowania dla celów specyfikacji tylko parametrów opisanych w normie zharmonizowanej lub w europejskim dokumencie oceny.
W przypadku georusztów pracujących
w funkcji stabilizacji dokumentem odniesienia jest to europejski dokument oceny, opracowany dla funkcji stabilizacji. W roku 2012
opracowano dokument Technical Report
TR041/2012 dla nie-zbrojeniowych georusztów heksagonalnych dla funkcji stabilizacji
niezwiązanych warstw kruszywa uzyskiwanej drogą zazębiania ziaren [2]. Ten raport
techniczny jest podstawą dla wydawania
Europejskich Aprobat Technicznych.
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2. Przykładowe konstrukcje T3 i T4 stosowane przez koleje słowackie
2. Przykładowe konstrukcje T3 i T4 stosowane przez koleje słowackie
Tłumaczenie tekstu
z języka słowackiego:
Tłumaczenie tekstu z języka słowackiego:
ŻSR - Koleje słowackie
ŻSR - Koleje słowackie
Przykłady wykorzystania georusztów Tensar w warstwie ochronnej i podsypce kolejowej
Przykłady wykorzystania georusztów Tensar w warstwie ochronnej i podsypce kolejowej
Typ T3 - dla modułu odkształcenia na powierzchni robót ziemnych Eo=6-11MPa
Plan żel. spodku - Poziom warstwy ochronnej EO=50MPa
Zemna plan - góra robót ziemnych
Typ T2 - dla modułu odkształcenia na powierzchni robót ziemnych Eo<6MPa
Plan żel. spodku - Poziom warstwy ochronnej EO=50MPa
Zemna plan - powierzchnia robót ziemnych
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dać charakterrystykom opisanym w normie
a przy braku normy charakterystyki muszą
odpowiadać ETA. 

3.
przejściaszlaku
szlakunad
nadobiektem
obiektem
z zastosowaniem
georusztów
stabilizujących
3. Przekrój
Przekrój przejścia
z zastosowaniem
georusztów
stabilizujących
kruszywo
kruszywo
Tłumaczenie z języka holenderskiego (od góry)
Tłumaczenie z języka holenderskiegokruszywo
(od góry)30/63mm
kruszywo 30/63mm
kruszywo 22/40mm
kruszywo 22/40mm
płyta przejściowa 4x1,2x0,3m
płyta przejściowa 4x1,2x0,3m
płyta pomostowa
płyta pomostowa
Georuszt
Georuszt
podejście do geosyntetyków, skutkujące
Podsumowanie
specyfikowaniem nieistotnych dla danej
Tab. 1 Wyniki eksperymentu Pro-Rail pokazujące wpływ georusztu stabilizującego kruszywo
W świetle zmieniających się przepi- funkcji parametrami technicznymi. Problem
w podtorzu na komfort pasażerów
sów, wygaśnięcia Dyrektywy Europejskiej ten, opisany w artykule na przykładzie rozTrwałe
Prędkość Przyspieszenie Przyspieszenie
jestpociągu
bardzo istotny
i zastąpienia jej Rozporządzeniem
za- wiązań dla skrzyżowań,
ugięcie [9] pociągu
koła
również dla wzmacniania podtorza w obszachodzi konieczność weryfikacji specyfika(projektowa)
rach poza skrzyżowaniami.
cji materiałów budowlanych
stosowanych
[mm]
[km/h]
[m/s2]
[m/s2]
nadzieję, że artykuł
w kolejnictwie. W przypadku georusztów140 Autor ma 4,0
0,48 pozwoStandartowa
25 tradycyjne li na lepsze usystematyzowanie różnić
pracujących w funkcji stabilizacji
200
8,2
0,58
konstrukcja
poszczególnych0,93
geosyntetypodejście
wytrzymałościowe, tzn, specyfi-140w funkcjach 7,7
przejazdu
50
na
poprawne
specyfikowakowanie
wytrzymałości na rozciąganie
jest200ków i w efekcie
(bez georusztu)
16,0
1,37
dla funkcji.
niezgodne
z rozporządzeniem po 1.07.2013.140nie parametrów
2,5 odpowiednio
0,38
Alternatywan
20 dla celów W świetle Rozporządzenie [9] specyfikacje
Specyfikowanie
georusztów
konstrukcja
200
5,3
0,47
stabilizacji wymaga świadomości różnic musza się odnosić do funkcji i tym samym
w funkcjach geosyntetyków, tutaj w prakty- dla funkcji objętych normami zharmonizoce krajowej niestety dominuje „zbrojeniowe” wanymi charakterystyki muszą odpowiaTab. 1 Wyniki eksperymentu Pro-Rail pokazujące wpływ georusztu stabilizującego kruszywo
w podtorzu na komfort pasażerów
Trwałe ugięcie

Prędkość pociągu
(projektowa)

Przyspieszenie koła

Przyspieszenie pociągu

[mm]

[km/h]

[m/s2]

[m/s2]

140

4,0

0,48

200

8,2

0,58

140

7,7

0,93

200

16,0

1,37

140

2,5

0,38

200

5,3

0,47

140

5,0

0,74

200

10,4

0,94

25
Standartowa konstrukcja
przejazdu
(bez georusztu)
50

20
Alternatywan konstrukcja
przejazdu
(bez georusztu)
50
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Konstrukcji, Wisła, WPPK 2013 Tom I, str.
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[7] Kiwa Nederland B.V. Europejska Aprobata Techniczna ETA 12/0530. Niezbrojeniowy georuszt z heksagonalnym
układem oczek służący do stabilizacji
warstw kruszyw niezwiązanych poprzez zazębienie ziaren kruszywa. Kiwa
K76041, 2012.
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test on influence of geogrid on railway
crossing, Prezentacja z raportu badawczego. Seminarium: Technologie Tensar
w budowie i utrzymaniu linii kolejowych PLK Warszawa, 20 luty 2007.
[9] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobów
budowlanych i uchylające dyrektywę
Rady 89/106/EW z dnia 9 marca 2011,
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L.
88 z 4.4.2011.
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Czasy i częstotliwości

międzyaglomeracyjnych pasażerskich połączeń kolejowych
– zmiany w latach 2000-2010
Piotr Rosik, Karol Kowalczyk
Celem artykułu jest przedstawienie zmian w czasach podróży oraz częstotliwości kursowania pociągów pasażerskich w ruchu międzyaglomeracyjnym w
latach 2000-2010 na tle inwestycji kolejowych prowadzonych w pierwszej dekadzie XXI wieku. Analizie poddano macierz połączeń kolejowych między 18
miastami wojewódzkimi, co dało możliwość jednoczesnego śledzenia 153 relacji międzywojewódzkich (nazwanych umownie międzyaglomeracyjnymi).
Przeprowadzono analizę średnich prędkości w 2010 r. oraz uwzględniono różnice między najszybszym i najdłuższym bezpośrednim połączeniem dla danej
relacji. Wskazano dla których relacji sytuacja uległa poprawie między 2000 a 2010 r. Ponadto dla wybranych relacji, na których prowadzone były inwestycje, zbadano zmiany czasu podróży w ujęciu rocznym (dla lat 2000-2010). W dalszej części artykułu przedstawiono dla 153 relacji średniodobową liczbę
pociągów kwalifikowanych oraz bezpośrednich pociągów pasażerskich ogółem w 2010 r., a także zmiany między 2000 i 2010 r. Można wnioskować, że w
krótkim okresie tylko niektóre inwestycje mogły mieć znaczenie dla skrócenia czasu podróży w kontekście międzyaglomeracyjnym. Duże projekty modernizacyjne w zachodniej Polsce oraz na wschód od Warszawy dotyczyły odcinków służących przede wszystkim ruchowi międzynarodowemu, omijając
jednocześnie zasadnicze ciągi komunikacji krajowej. Szereg przedsięwzięć ważnych w połączeniach krajowych wewnętrznych, ze względu na początkową
fazę prac budowlanych (np. na liniach Warszawa-Gdynia i Wrocław-Poznań) wpływało w analizowanym okresie negatywnie na efektywność przewozów
pasażerskich ze względu na wydłużenie czasu podróży. W następującym po okresie badania pięcioleciu, przypadającym na kończącą się perspektywę
finansową UE lat 2007-2013 (2015) ukończone zostaną niektóre duże inwestycje kolejowe, które powinny skutkować widocznym skróceniem czasów
podróży na wybranych relacjach międzyaglomeracyjnych.
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W pierwszej dekadzie XXI wieku nastąpił
w Polsce szczególnie drastyczny odpływ pasażerów od transportu kolejowego. Spadek
liczby podróżnych oraz pracy przewozowej
w latach 2000-2010 wyniósł ok. 26-27%, co
w konsekwencji oznaczało, przy rosnącej roli
transportu indywidualnego, ponad dwukrotny spadek udziału kolei w pracy przewozowej (przy uwzględnieniu motoryzacji
indywidualnej udział kolei spadł z prawie
12% do mniej niż 6%; [3]). Przy czym warto
zauważyć, że w latach 2005-2008 liczba pasażerów rosła, jednak już w ostatnich latach
dekady znów zaobserwowano odpływ podróżnych od kolei i powrót do liczby pasażerów z połowy dekady [11]. Jednocześnie
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w latach 2000-2010 rozpoczęto, po swoistym marazmie lat dziewięćdziesiątych [10],
inwestycje kolejowe, których zadaniem miało stać się skrócenie czasu podróży, poprawa
dostępności [8] i warunków podróżowania.
W konsekwencji liczono na wzrost atrakcyjności transportu kolejowego i liczby pociągów, m.in. w ruchu międzyaglomeracyjnym,
gdzie kolej w podróżach długich powinna
stanowić ważną alternatywę dla transportu
autobusowego i komunikacji indywidualnej
[1, 5]. Efekty tych inwestycji są jednak, jak pokazano w niniejszym opracowaniu, dalekie
od oczekiwań.
Celem artykułu jest przedstawienie zmian
w czasach podróży oraz częstotliwości kursowania pociągów pasażerskich w ruchu
międzyaglomeracyjnym w latach 2000-2010
na tle inwestycji kolejowych prowadzonych
w tym czasie. Analizie poddano macierz połączeń kolejowych między miastami wojewódzkimi. Pod pojęciem miasta wojewódzkie rozumiano, zgodnie z definicją GUS,
miasta które od 1.01.1999 r. są siedzibą wojewody i (lub) sejmiku województwa [7]. We
wstępie metodycznym artykułu opisano założenia badawcze. Uzupełnienie badań stanowiła inwentaryzacja największych inwestycji na liniach kolejowych, realizowanych
między początkiem 2000 a końcem 2010
roku, która służyła jako punkt odniesienia dla
wykonywanych prac badawczych. W dalszej
kolejności przedstawiono możliwości wyboru pociągów według ich kategorii w pasażerskim ruchu międzyaglomeracyjnym.
Przeprowadzono analizę średnich prędkości
w 2010 r. oraz uwzględniono różnice między

najszybszym i najdłuższym bezpośrednim
połączeniem dla danej relacji. Wskazano
dla których relacji sytuacja uległa poprawie
poprzez względne skrócenie czasu podróży
między 2000 a 2010 r. Ponadto dla wybranych relacji, na których prowadzone były
inwestycje, zbadano zmiany czasu podróży
w ujęciu rocznym (dla lat 2000-2010).
W dalszej części artykułu przedstawiono
dla 153 relacji średniodobową liczbę pociągów kwalifikowanych oraz bezpośrednich
pociągów pasażerskich ogółem w 2010
r., a także zmiany między 2000 i 2010 r. We
wnioskach skoncentrowano się na efektach
inwestycji kolejowych. Przedstawiono rekomendacje dla dalszych badań i podjęcia
stałego monitoringu efektów inwestycji kolejowych, przede wszystkim skrócenia czasu
podróży oraz częstotliwości połączeń.
Artykuł został napisany na bazie projektu pt: „Rozwój infrastruktury transportowej
a przesunięcia międzygałęziowe w przestrzeni Polski w latach 2000-2010”. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego
Centrum Nauki przyznanych na podstawie
decyzji numer DEC-2011/01/D/HS4/01862”.
Metodyka badawcza
Źródłem danych dotyczących czasów
i częstotliwości połączeń pasażerskich były
rozkłady jazdy PKP, działające w komputerowej aplikacji pn. HAFAS (HaCon Fahrplan
-Auskunfts-System) [2]. Program funkcjonuje w sposób analogiczny do popularnej
internetowej wyszukiwarki połączeń kolejowych. Cała baza danych dla konkretne-
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go roku (okresu obowiązywania rozkładu
jazdy) zawarta jest w aplikacji. Stąd też dla
okresu 2000-2010 wykorzystane zostało 11
kolejnych wersji programu dla wybranych
połączeń oraz dwie wersje (z 2000 i 2010)
dla wszystkich analizowanych relacji międzyaglomeracyjnych. Baza zawiera informacje o połączeniach pasażerskich między
stacjami i przystankami kolejowymi w Polsce i Europie, z uwzględnieniem m.in. czasu
przejazdu, liczby przesiadek oraz kategorii
pociągów.
Przeglądanie połączeń w systemie HAFAS
odbywa się w odniesieniu do wybranej daty
dziennej, stąd też dla każdego analizowanego roku przyjęty został umownie jeden
dzień roboczy z drugiego tygodnia października. Jest to czas, w którym nie występują
dodatkowe połączenia związane z sezonem
urlopowym i okresami świątecznymi, dzięki
czemu pozyskane wartości nie są zawyżone.
W ramach badań przeanalizowano 153
relacje między 18 miastami wojewódzkimi
w roku 2000 oraz 2010. Jako źródło i cel podróży założono największy dworzec w mieście wojewódzkim, tj., odpowiednio w kolejności alfabetycznej: Białystok, Bydgoszcz
Główna, Gdańsk Główny, Gorzów Wlkp., Katowice, Kielce, Kraków Główny, Lublin, Łódź
Kaliska (z zachodu, północy i południa)/Łódź
Fabr. (ze strony wschodniej), Olsztyn Główny, Opole Główne, Poznań Główny, Rzeszów,
Szczecin Główny, Toruń Główny, Warszawa
Centralna, Wrocław Główny oraz Zielona
Góra. Następnie, w celu uzyskania średnich
danych dla każdej relacji w macierzy dane
uśredniano.
• Z aplikacji HAFAS, dla każdej z relacji, pozyskano następujące informacje:
• najkrótszy dostępny czas połączenia
(min);
• najdłuższy czas bezpośredniego połączenia (min);
• liczba bezpośrednich pociągów kwalifikowanych;
• liczba pozostałych połączeń bezpośrednich;
• długość (km) najkrótszego połączenia
między dwoma miastami.
Dane zestawione zostały w układzie macierzowym, w pięciu niezależnych tabelach.
Posłużyły do obliczenia m.in. średnich prędkości, wielokrotności najdłuższego połączenia bezpośredniego w relacji do najkrótszego połączenia, procentowych zmian czasu
podróży oraz zmiany liczby pociągów bezpośrednich. Kolejnym etapem było wykonanie wizualizacji obliczonych wskaźników
w postaci uproszczonych kartodiagramów
wstęgowych, za pomocą oprogramowania
geoinformatycznego MapInfo. Autorzy artykułu kierują podziękowanie dla pracow10
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nika Instytutu Geografii i Przestrzennego
Zagospodarowania (IGiPZ PAN) mgr Sławomira Goliszka za pomoc w opracowaniu
kartograficznym oraz dla trzech studentów
Politechniki Warszawskiej wykonywujących
praktykę w IGiPZ PAN: Huberta Horynka, Rafała Kozińskiego i Damiana Muszyńskiego,
którzy wykonali ogromną pracę zbierając
odpowiednie dane z aplikacji HAFAS.
Najważniejsze inwestycje na sieci kolejowej 2000-2010
Lata 90-te i początek pierwszej dekady
XXI wieku to okres swoistego rodzaju marazmu inwestycyjnego na kolei [12]. Proces
restrukturyzacji Polskich Kolei Państwowych
rozpoczęty w połowie lat 90-tych skutkował
wydzieleniem w 1998 r. sektora Infrastruktury Kolejowej PKP, a następnie podpisaniem
w 2000 r. aktu komercjalizacji PKP i rozpoczęciem działalności w 2001 r. przez spółkę
Polskie Koleje Państwowe S.A. oraz spółek
zależnych, w tym m.in. spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (od 1.10.2001), która stała
się zarządcą narodowej sieci linii kolejowych.
W pierwszych latach działalności PKP PLK
dominującym źródłem finansowania inwestycji infrastrukturalnych była dotacja budżetowa oraz środki własne. Uzupełnienie
stanowiły środki funduszu Phare oraz (od
2000 r.) funduszu ISPA (Przedakcesyjnego
Instrumentu Polityki Strukturalnej), a także
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego

(EBI). Prace inwestycyjne na początku dekady były prowadzone głównie na dwóch
magistralach europejskich: na E-20 (na odcinkach Mińsk Mazowiecki-Siedlce – prace
ukończono w 2008 r. oraz Rzepin-Granica
Państwa – prace ukończono w 2007 r.),
i na E-30 / CE-30 (odcinki Legnica-Węgliniec
-Zgorzelec/Granica Państwa oraz Węgliniec
-Bielawa Dolna/Granica Państwa) [14].
Od 2004 r. rozpoczęto realizację dużych
wieloletnich inwestycji na trasach między
Warszawą a Gdynią – E-65 (w pierwszej kolejności w rejonach Lokalnego Centrum
Sterowania LCS Nasielsk i LCS Tczew) oraz
Warszawą i Łodzią (na odcinku między
Skierniewicami a Łodzią). Kontynuowano
również modernizację magistral E-20 (prace
na odcinku Siedlce-Terespol oraz w Poznańskim Węźle Kolejowym), E-30 oraz Centralnej
Magistrali Kolejowej (CMK). W okresie programowania 2004-2006, w ramach którego
możliwe było wydatkowanie środków do
2009 r., większość projektów współfinansowano w ramach funduszu ISPA/Funduszu
Spójności. Dwa duże projekty w centralnej
Polsce (odcinek Skierniewice-Łódź Widzew
oraz Warszawa Zachodnia-Warszawa Okęcie) realizowano również dzięki Sektorowemu Programowi Operacyjnemu Transport
(SPOT). W ciągu całej dekady wykonano
ponadto szereg inwestycji o charakterze
rewitalizacji i remontów okresowych, które
finansowane były ze środków krajowych.
W okresie programowania w latach 2007-

1. Rozmieszczenie największych inwestycji realizowanych w latach 2000-2010 na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK
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2. Prędkości średnie najszybszych połączeń kolejowych w ruchu międzyaglomeracyjnym w 2010 r.

2013 zwiększył się udział środków unijnych
w postaci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) jak i Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).
Jednak do końca 2010 r. prace budowlane
rozpoczęły się tylko w ramach trzech projektów modernizacyjnych POIiŚ: na linii
Warszawa-Gdynia (LCS Ciechanów, LCS Mława, LCS Działdowo, stacja Gdynia Główna),
na linii Warszawa-Łódź (odcinek Warszawa
Zachodnia-Miedniewice) oraz na krótkim
fragmencie linii Wrocław-Poznań (odcinek
Skokowa-Żmigród). Projekty RPO pozostawały na etapie prac przygotowawczych [6].
Rozmieszczenie największych inwestycji
z lat 2000-2010 przedstawiono na ryc. 1.
Kategorie pociągów w ruchu
międzyaglomeracyjnym
W okresie 2000-2010 połączenia między
największymi aglomeracjami obsługiwane
były przez pociągi kwalifikowane (objęte całkowitą rezerwacją miejsc), w tym ekspresy
(Ex), pociągi InterCity (IC, przekształcone później w EIC) oraz międzynarodowe, dostępne
w komunikacji krajowej (EuroCity i EuroNight). Wykorzystywany w tych połączeniach
tabor pozwalał na rozwijanie prędkości do
160 km/h, co miało wyraźne odzwierciedlenie w czasach przejazdu na przystosowanych do takich prędkości odcinkach (np.
CMK, E-20). W latach 2005-2008 do pociągów
kwalifikowanych zaliczane były również tzw.
Tanie Linie Kolejowe (TLK), które w kolejnych
latach funkcjonowały już w mniej prestiżowym segmencie rynku. Warto zauważyć, że
właśnie w tym okresie liczba pasażerów na
kolei rosła (w odróżnieniu od pozostałych lat
pierwszej dekady XXI wieku).
Wszystkie miasta wojewódzkie znajdowały się w obrębie sieci pociągów międzyregionalnych pośpiesznych, od końca 2008 r.
przemianowanych na TLK. Ich szybkość za-
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3. Wielokrotność czasu podróży najdłuższym połączeniem bezpośrednim
w relacji do najkrótszego połączenia w 2010 r.

leżała w dużej mierze od stanu infrastruktury
(prędkość maksymalna zazwyczaj nie
przekraczała 120 km/h, a często bywała
niższa), co miało istotne konsekwencje dla
uzyskiwanych czasów podróży. W sektorze
połączeń międzywojewódzkich, począwszy
od marca 2009 r., istniały ponadto pociągi
InterRegio, oferujące w porównaniu do TLK
tańszą, ale często dłuższą w sensie czasowym, możliwość połączeń międzyaglomeracyjnych. W połowie 2010 r. pojawiły się
dodatkowo połączenia RegioExpress, które
charakteryzowały się wyższym standardem
niż InterRegio. Najwolniejsze połączenia
ośrodków miejskich w Polsce zapewniały
pociągi osobowe (później częściowo określane jako Regio) [4]. Bezpośrednie połączenia tego typu między dużymi miastami
występowały jedynie w wybranych, bliższych relacjach (np. Kraków-Katowice, Wrocław-Poznań). Dalsze połączenia wiązały się
z odpowiednio większą liczbą przesiadek, co
wyraźnie wydłużało czas podróży.
Prędkości w ruchu międzyaglomeracyjnym w 2010 r.
Obliczone na podstawie danych z systemu HAFAS średnie prędkości w relacjach
międzyaglomeracyjnych odnoszą się do
najkrótszych możliwych długości tras kolejowych oraz najszybszych dostępnych połączeń w 2010 r. (por. ryc. 2). Średnie prędkości przekraczające 100 km/h dotyczą relacji
przebiegających głównie po liniach, na których inwestycje modernizacyjne zostały
zakończone bądź znajdowały się w końcowych fazach realizacji. Były to w szczególności: CMK i E-20 (odcinek Warszawa-Poznań).
Na uwagę zasługują ponadto linie: Wrocław-Opole (z kończącą się modernizacją),
Warszawa-Łódź (częściowo zmodernizowana) oraz Poznań-Szczecin (zrewitalizowana
na odcinku Krzyż-Szczecin Dąbie). Relacje

międzyaglomeracyjne, których jedynie fragmenty tras obejmowały wymienione linie
również odznaczały się relatywnie wysokimi
prędkościami średnimi.
Relacje obejmujące odcinki poddawane
modernizacji w 2010 r. cechują już bardziej
umiarkowane średnie prędkości. Dobrym
tego przykładem jest linia Wrocław-Poznań,
gdzie w roku 2010 zaawansowanie prac budowlanych było jeszcze na bardzo niskim poziomie. Nieco lepsze wyniki osiągano w relacji Warszawa-Gdańsk (powyżej 80 km/h), ze
względu na fakt, iż kilka fragmentów tej trasy
było już oddane do użytku, a ponadto kursowały tamtędy przede wszystkim najszybsze
pociągi kwalifikowane. Dość zaskakująca
jest niska prędkość średnia w relacji Lublin
-Rzeszów. Przeprowadzona modernizacja
odcinka Ocice-Rzeszów nie wpłynęła wyraźnie na zwiększenie szybkości w relacji międzyaglomeracyjnej. Przyczyn takiego stanu
można szukać poniekąd w przeważającym
udziale pociągów osobowych kursujących
między tymi miastami.
Najgorsza sytuacja pod względem średnich prędkości (poniżej 50 km/h) występowała w ciągu magistrali nadodrzańskiej
(E-59) – od Wrocławia, poprzez Zieloną
Górę, do Szczecina. Fragmentaryczne prace
remontowe wykonane na tej linii nie przełożyły się w latach 2000-2010 na ogólną
poprawę stanu infrastruktury, a co za tym
idzie możliwości rozwinięcia wyższych prędkości. Podobnie wyglądała sytuacja w relacji Kraków-Katowice (E-30), gdzie do 2010
r. nie ruszyły planowane od wielu lat prace
remontowe. O ile „Nadodrzanka” pełni rolę
magistrali towarowej, o tyle połączenie aglomeracji krakowskiej i katowickiej ma ogromne znaczenie dla ruchu pasażerskiego. Niska
jakość oferty ze strony przewoźników kolejowych na tej relacji musiała przyczynić się
do przesunięcia popytu na korzyść usług
publicznego transportu drogowego.
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4. Procentowa zmiana czasu podróży najszybszym połączeniem kolejowym w latach 2000-2010

Dla wielu pasażerów podstawowym kryterium wyboru środka transportu jest jego
cena. Zazwyczaj (chociaż nie musi to być
regułą) połączenia tańsze cechuje dłuższy
czas trwania podróży. Z tego względu pewną miarą możliwości wyboru dla pasażera
między różnymi kategoriami pociągów na
danej relacji jest wielokrotność czasu podróży najdłuższym połączeniem bezpośrednim
w relacji do najkrótszego połączenia.
Połączenia bezpośrednie między aglomeracjami w 2010 r. nie występowały we
wszystkich 153 relacjach. Im bliżej centrum
układu tym ilość kierunków bezpośrednich
była większa (z wyjątkiem Łodzi położonej
poza głównymi liniami kolejowymi). Niektóre ośrodki zlokalizowane peryferyjnie nie posiadały wspólnych połączeń lub ich ilość była
niewielka (np. Lublin-Białystok, Zielona Góra-Gorzów Wielkopolski). Przejazd pomiędzy
tymi miastami możliwy był jedynie poprzez
objęcie trasą większego ośrodka (Warszawa,
Poznań) lub linii regionalnych z wykorzystaniem wolniejszych pociągów osobowych.
Największe różnice, a tym samym największy wybór dla pasażerów, w zakresie
czasów bezpośrednich połączeń występował w relacjach, w których jednocześnie
funkcjonowały pociągi kwalifikowane i niższych kategorii. Dodatkowym elementem
różnicującym była alternatywna i dłuższa
trasa przejazdu, charakteryzująca się gorszymi parametrami technicznymi. Jednym ze
skrajnych przypadków jest relacja Warszawa
-Kraków, w której szybkie pociągi kwalifikowane większość trasy pokonywały jadąc po
CMK, natomiast spora część pociągów TLK
jechała przez Radom i Kielce w czasie ponad
dwukrotnie dłuższym. Podobna sytuacja
występowała w relacji Warszawa-Gdańsk.
Część pociągów wytrasowana była wzdłuż
modernizowanej linii przez Nasielsk-Działdowo, część zaś przez Kutno-Toruń-Iławę lub
Kutno-Toruń-Bydgoszcz-Tczew.
12
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Relacje, w których istniała dość jednolita
oferta w zakresie dostępnych kategorii pociągów i brakowało alternatywnej trasy cechują się niewielkimi różnicami w czasach
przejazdów. Najmniejszy wybór mieli pod
tym względem pasażerowie podróżujący
z miast takich jak: Białystok, Lublin, Rzeszów
czy Zielona Góra, a więc ośrodków zlokalizowanych bardziej peryferyjnie w stosunku do
głównych ciągów komunikacji międzyaglomeracyjnej (por. ryc. 3).
Zmiany czasów podróży w latach 20002010
W analizowanej dekadzie wydłużenie
się czasu najkrótszych połączeń obserwowane było przede wszystkim między Bydgoszczą a Gdańskiem (aż o 100 %!). Czas
najwolniejszych bezpośrednich połączeń
na tym odcinku również się zwiększył, ale
„tylko” o 30%. Jest to efekt pogarszającego
się stanu istniejącej infrastruktury na tym
odcinku (w szczególności odcinek Bydgoszcz-Tczew). Postępująca dekapitalizacja
była również wyraźnie widoczna w rejonie
Polski południowo-zachodniej i południowej – w ciągu komunikacyjnym od Zielonej
Góry przez Wrocław, Katowice, Kraków po
Rzeszów (ryc. 4 i 5). Szczególnie słabo prezentowały się prędkości w relacjach Zielona Góra-Wrocław (wydłużenie o 65% czasu
podróży dla połączeń najszybszych i niecałe
30% dla najdłuższych bezpośrednich) oraz
Kraków-Katowice (wydłużenie odpowiednio
o ok. 42 i 25%). Jedynie odcinek Opole-Wrocław, z racji realizowanej tam modernizacji,
odznaczał się skróceniem czasów podróży
o ok. 12% w połączeniach najszybszych i aż
o 33% w najdłuższych bezpośrednich. W relacji Wrocław-Poznań, gdzie w latach 20002010 częściowo trwały prace remontowe
o ok. 35% wydłużył się czas najszybszych
połączeń, jednocześnie nieco skrócił się

czas połączeń najwolniejszych (szczególnie
na kierunku do Poznania – o ok. 13%), co
z punktu widzenia codziennych dojazdów
ludności pociągami osobowymi należałoby
ocenić pozytywnie (por. ryc. 6).
Spośród najszybszych połączeń największe skrócenie czasu podróży (o prawie 30%)
miało miejsce między Szczecinem a Gorzowem Wielkopolskim. Faktycznie wynikało to
z poprawy stanu infrastruktury na odcinku
Krzyż-Szczecin, gdyż dogodniejsze pasażerskie połączenie kolejowe stolic województw
lubuskiego
i
zachodniopomorskiego
zakładało przesiadkę w Krzyżu, a nie w Kostrzynie nad Odrą. O ponad 20% krótsze czasowo było także najszybsze połączenie
między Łodzią, a Katowicami. Na uwagę
zasługuje skrócenie czasów podróży w dalekich relacjach takich jak: Rzeszów-Gdańsk
Główny, Białystok-Szczecin Główny. Pod tym
względem szczególnemu skróceniu (w granicach 40%) uległy najwolniejsze połączenia
bezpośrednie między tymi aglomeracjami,
które realizowane były poprzez pociągi
pośpieszne lub TLK.
Między Warszawą Centralną a Gdańskiem
Głównym w latach 2000-2010 czasy uległy
wydłużeniu – o 13-15% dla najszybszych połączeń i aż o prawie 80% dla najwolniejszych
bezpośrednich. Te drugie dotyczyły w praktyce połączeń TLK wytrasowanych w ostatnich latach dekady przez Bydgoszcz Główną,
w celu ograniczenia ruchu na modernizowanej trasie przez Nasielsk, Działdowo, gdzie
kursowały wówczas prawie wyłącznie pociągi kwalifikowane. Relacja Warszawa Centralna-Łódź Fabryczna charakteryzowała się
natomiast lekkim skróceniem czasów przejazdu, jako efekt zakończonej modernizacji
na odcinku Skierniewice-Łódź Widzew. Połączenia najszybsze trwały w 2010 r. o ok. 14%
krócej, zaś najwolniejsze bezpośrednie skróciły się o niecałe 5% w porównaniu do 2000 r.
Na trasach Warszawa-Poznań i Warsza-
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prędkości). W przypadku inwestycji między
Warszawą a Gdańskiem przeciągające się
prace spowodowały iż trasy niektórych pociągów TLK zostały poprowadzone przez
Bydgoszcz. Miało to swoje odzwierciedlenie w czasach najdłuższych bezpośrednich
połączeń (2008 i 2010 r.). Generalnie dla
trzech pozostałych analizowanych relacji
jest zauważalna tendencja do zmniejszania
się różnic między najkrótszym a najdłuższym możliwym bezpośrednim połączeniem.W przypadku najdłuższych czasów
w relacjach bezpośrednich, realizowanych
często przez pociągi osobowe, na ograniczający wpływ inwestycji nakładały się zmiany w zakresie polityki transportowej spółek
przewozowych z Grupy PKP, a od 2004 r. –
również poszczególnych samorządów wojewódzkich, dotujących przewozy pasażerskie
w regionach (redukcja lub przywracanie
połączeń, planowanie lub nie uwzględnianie skomunikowań w rozkładach jazdy).
Zauważalne były zatem większe wahania
w zakresie najdłuższych czasów przejazdu.
Warto zaznaczyć, że duży wpływ inwestycji
lub działań modernizacyjnych na zmianę
najdłuższego bezpośredniego połączenia
jest w zasadzie widoczny jedynie w przypadku relacji Warszawy z Łodzią, gdzie oddanie
w 2008 r. odcinka między Skierniewicami
a Łodzią skutkowało znacznym skróceniem
czasu podróży zarówno dla najszybszych jak
i najdłuższych połączeń bezpośrednich.

Warszawa Centralna
Gdańsk Główny

Warszawa Centralna
Łódź Fabryczna

Wrocław Główny
Opole Główne

Częstotliwość połączeń pociągów kwalifikowanych i pociągów ogółem w 2000
i 2010 r.

Wrocław Główny
Poznań Główny

6. Dynamika czasów przejazdu na wybranych odcinkach objętych inwestycjami, w latach 2000-2010

wa-Katowice czas najszybszych połączeń,
obejmujących linie magistralne, nie uległ
znaczącym zmianom (odpowiednio wydłużenie o 3% i skrócenie o 3%). Natomiast najszybsze połączenie Warszawy z Krakowem
skróciło się wyraźniej, bo o ok. 10%. Wykorzystywana w tych relacjach infrastruktura
w ciągu całej dekady nie straciła na jakości,
a miejscami uległa poprawie (np. remont
odcinka Tunel-Zastów). Znacznie dłuższe
niż w 2000 r. czasy osiągane były w połączeniach najwolniejszych, które z reguły przebiegały alternatywnymi trasami o niższych
parametrach eksploatacyjnych.
Analizując dynamikę czasów przejazdu
dla całej dekady w czterech wybranych relacjach, tj. Warszawa-Gdańsk, Warszawa-Łódź,
Wrocław-Opole i Wrocław-Poznań (ryc. 6),
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objętych inwestycjami w okresie 2000-2010,
można dojść do wniosku, że efekty prac
modernizacyjnych były najbardziej widoczne pod koniec dekady (z wyjątkiem relacji
Wrocław-Poznań, gdzie efekty prac są obserwowalne dopiero w drugiej dekadzie). Im
wcześniej rozpoczęto dane przedsięwzięcie,
tym szybciej pierwsze pozytywne rezultaty
były widoczne w postaci zmniejszenia najkrótszych czasów przejazdu. Przez pierwsze
lata realizacji inwestycji obserwowane było
zazwyczaj stałe wydłużanie się minimalnego
czasu podróży. Realizacja niektórych inwestycji (np. modernizacja linii Wrocław-Opole)
cechowała się niestabilnym wpływem na
tę wielkość, co mogło wynikać z częstych
zmian w zakresie przepustowości (okresowy
ruch jednotorowy, czasowe ograniczenia

Konsekwencje inwestycji na sieci kolejowej w pierwszej dekadzie XXI wieku miały
swój wyraz nie tylko w zmianach czasów
podróży, ale również w liczbie połączeń
międzyaglomeracyjnych, zarówno w sensie
najszybszych pociągów kwalifikowanych,
jak i pociągów pasażerskich ogółem [9].
Sieć połączeń międzyaglomeracyjnych
z udziałem pociągów kwalifikowanych zdominowana była w roku 2010 przez relacje
w obrębie tzw. heksagonu, czyli centralnego
sześciokąta łączącego obszary metropolitalne Warszawy, Krakowa, GOP, Wrocławia,
Poznania oraz Trójmiasta (z wyjątkiem relacji
Poznań-Gdańsk), przy czym zaznaczało się
wyraźnie ciążenie ku Warszawie (po 10 par
połączeń w relacjach ze stolicy do Katowic,
Krakowa i Poznania oraz 7 par w relacji do
Gdańska i Wrocławia). Relatywnie duża ilość
w liczbie pięciu par tego typu pociągów
bezpośrednich między Krakowem a Gdańskiem oznaczała w praktyce również przejazd przez Warszawę. Natomiast ilość bezpośrednich połączeń między pozostałymi
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7. Dobowa liczba pociągów kwalifikowa-nych bezpośrednich (10.2010) 8. Zmiana dobowej liczby pociągów kwalifikowanych między 2000 a 2010

9. Dobowa liczba pociągów bezpośrednich ogółem (10.2010)

aglomeracjami była mniejsza przynajmniej
dwukrotnie. Miasta takie jak Rzeszów czy
Zielona Góra posiadały tylko jedną parę połączeń pociągiem kwalifikowanym ze stolicą
kraju (por. ryc. 7).
W latach 2000-2010 nastąpił spadek liczby pociągów kwalifikowanych. Przykładowo
liczba połączeń pociągami kwalifikowanymi
łączącymi Warszawę z innymi aglomeracjami spadła z 70 par w 2000 r. do 51 w 2010
r. Wyraźny spadek ilości pociągów kwalifikowanych między 2000 a 2010 r. nastąpił
przede wszystkim między Warszawą a Gdańskiem (z 13 do 7 par połączeń). Wpływ na to
miały niewątpliwie prowadzone w obrębie
trasy przejazdu prace modernizacyjne. Wydłużony czas podróży spowodowany ograniczeniami prędkości oraz ruchem jednotorowym w rejonach objętych pracami zmusił
przewoźnika (PKP Intercity) do redukcji oferty oraz zmiany kategorii części pociągów
przez wprowadzenie składów TLK. W porównaniu z 2000 r. przybyło natomiast pociągów kwalifikowanych między Warszawą
a Wrocławiem (wzrost z 3 do 7 par połączeń),
co można po części wiązać ze zwiększeniem
zapotrzebowania na podróże biznesowe
między tymi ośrodkami i wzrostem znacze14
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10. Zmiana dobowej liczby pociągów bezpośrednich między 2000 a 2010

nia Wrocławia jako ośrodka biznesowego
(por. ryc. 8).
W ciągu dekady pociągi kwalifikowane
wycofane zostały z kierunków takich jak:
Lublin-Warszawa, Białystok-Warszawa czy
Olsztyn-Warszawa. W tym przypadku był to
efekt zmiany polityki przewoźnika, który postawił na bardziej dochodowe relacje, mniej
zamożnym pasażerom (głównie z Polski
wschodniej) i zaoferował tańsze, ale jednocześnie mniej komfortowe, pociągi TLK.
Liczba bezpośrednich połączeń pociągami pasażerskimi ogółem w ruchu międzyaglomeracyjnym w 2010 r. była najwyższa w głównych relacjach w ramach
heksagonu (z wyłączeniem relacji w kierunku
Trójmiasta) z koncentracją ku Warszawie
(184 pary bezpośrednich połączeń Warszawy z analizowanymi aglomeracjami).
Charakterystyczne było również znaczne
skoncentrowanie w obrębie południowego
korytarza transportowego (Wrocław-Katowice-Kraków-Rzeszów). W obrębie heksagonu widoczne stało się relatywnie słabsze
skomunikowanie Trójmiasta z Poznaniem
(jedynie sześć par połączeń bezpośrednich
między stolicą Wielkopolski a Gdańskiem).
Na krótszych dystansach ilość połączeń

bezpośrednich zwiększona była poprzez dodatkową obecność pociągów osobowych.
Taka sytuacja występowała np. między Warszawą a Łodzią, Wrocławiem a Opolem, czy
Bydgoszczą i Gdańskiem. Wzajemne połączenia ośrodków peryferyjnych cechowała
bardzo uboga oferta lub w ogóle nie istniały
bezpośrednie relacje. Słabo pod tym względem prezentowały się kierunki: Gdańsk
-Szczecin, Białystok-Gdańsk, Lublin-Rzeszów
czy Szczecin-Zielona Góra (por. ryc. 9).
Między rokiem 2000 a 2010, na 31 ze 118
istniejących w rozkładzie jazdy relacji bezpośrednich, miało miejsce zmniejszenie liczby
pociągów. Z reguły były to spadki rzędu jednej lub dwóch par. Większej redukcji – o 3
pary, uległy połączenia GOP-u z Trójmiastem
oraz Kielc z Warszawą, Lublinem i Katowicami. Najbardziej wyraźnie zmniejszyła się
liczba pociągów między Warszawą a Gdańskiem (o 4 pary), co wywołane zostało przez
pozostającą w realizacji modernizację linii
E-65. Zwiększenie liczby połączeń notowane
było na 69 odcinkach międzyaglomeracyjnych, a na 18 wielkość ta nie uległa zmianie.
Największe wzrosty widoczne były w relacjach obejmujących linie z zakończonymi
lub zaawansowanymi pod względem reali-
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zacji modernizacjami: Wrocław-Opole (aż
o 20 par), Warszawa-Łódź (o 9 par), oraz tam,
gdzie przeprowadzane były większe prace
remontowe (odcinek Krzyż-Szczecin na trasie z Poznania – wzrost o 8 par). Zastanawiający jest jednak dodatni bilans występujący
w ciągu komunikacyjnym od Rzeszowa po
Opole, gdzie zapotrzebowanie na przewozy
międzyaglomeracyjne musiało przeważać
nad niedogodnościami wynikającymi ze słabej jakości infrastruktury (szczególnie na odcinku Kraków-Katowice), jak również między
Poznaniem a Wrocławiem (wzrost o 12 par),
gdzie w 2010 r. prace modernizacyjne były
jeszcze słabo zaawansowane. Zwiększenie
liczby pociągów w relacji Warszawa-Wrocław, jak już wcześniej wspomniano, mogło
być wynikiem intensyfikacji przejazdów biznesowych (por. ryc. 10).
Wnioski
Z punktu widzenia wpływu przedsięwzięć
inwestycyjnych na funkcjonowanie międzyaglomeracyjnych połączeń pasażerskich
w latach 2000-2010, można wnioskować, że
w krótkim okresie tylko niektóre inwestycje
mogły mieć znaczenie dla skrócenia czasu
podróży w kontekście międzyaglomeracyjnym. Duże projekty modernizacyjne w zachodniej Polsce oraz na wschód od Warszawy dotyczyły odcinków służących przede
wszystkim ruchowi międzynarodowemu,
omijając jednocześnie zasadnicze ciągi komunikacji krajowej. Szereg przedsięwzięć
ważnych w połączeniach krajowych wewnętrznych, ze względu na początkową fazę
prac budowlanych (np. na liniach WarszawaGdynia i Wrocław-Poznań) wpływało w analizowanym okresie negatywnie na efektywność przewozów pasażerskich ze względu
na wydłużenie czasu podróży. Na uwagę
zasługują natomiast projekty realizowane na
odcinkach: Skierniewice-Łódź oraz Wrocław
-Opole, które pod koniec 2010 r. były ukończone lub wyraźnie zaawansowane pod
względem realizacji. Na tych odcinkach już
w 2010 r. zauważalna była poprawa sytuacji
w zakresie skrócenia czasu podróży. Wzrosła
znacząco również liczba pociągów, przede
wszystkim pociągów niższych kategorii.
W następującym po okresie badania pięcioleciu, przypadającym na kończącą się
perspektywę finansową Unii Europejskiej
lat 2007-2013 (2015) ukończone zostały lub
zostaną niektóre duże inwestycje kolejowe,
które powinny skutkować widocznym skróceniem czasów podróży na wybranych relacjach międzyaglomeracyjnych. W kolejnym
okresie programowania lat 2014-2020 założenia inwestycyjne są jeszcze bardziej ambitne. W najbliższej przyszłości okażę się, czy
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skrócenie czasów podróży, w dużej mierze
wynikające z likwidacji tzw. wąskich gardeł
(decyzja o podjęciu budowy linii kolejowej
dużej prędkości została odłożona prawdopodobnie na parę dekad), będzie skutkować przesunięciem modalnym w kierunku
kolei. Jak dotąd realizowane inwestycje nie
zahamowały, z wyjątkiem wybranych relacji, odpływu pasażerów. Interesującym jest,
że mimo odpływu pasażerów na większości
relacji międzyaglomeracyjnych nastąpiło
zwiększenie liczby par pociągów bezpośrednich, co mogło być po części wynikiem
zmian organizacyjnych na PKP.
Podjęty monitoring czasów podróży, częstotliwości kursowania pociągów, a także
kosztów podróży, również w porównaniu
z innymi środkami transportu, a także zmianami dostępności, powinien być zdaniem
autorów artykułu kontynuowany w kolejnych latach, najlepiej w okresach pięcioletnich, co umożliwia większą porównywalność
niż np. porównywanie efektów kolejnych
okresów programowania Unii Europejskiej.
Prace nad monitoringiem dostępności i mobilności są i będą prowadzone w IGiPZ PAN
w ramach projektów dostępnych szerzej
czytelnikowi na stronie internetowej: http://
www.igipz.pan.pl/accessibility/pl/ [13]. 
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Analiza funkcjonowania szczecińskich
przedsiębiorstw transportu drogowego na rynku przewozu
towarów
Tomasz Stoeck, Wawrzyniec Gołębiewski

W artykule omówiono wyniki ankietyzacji, której celem było wyodrębnienie zasadniczych barier w działalności i rozwoju branży transportowej. Badania
przeprowadzono na przełomie 2013/14 roku wśród właścicieli i pracowników firm z siedzibą w Szczecinie, świadczących usługi przewozowe o różnej
specjalizacji oraz zasięgu działania. W analizie przedstawiono propozycje ograniczenia wskazanych problemów, uwzględniając najczęstsze postulaty wysuwane przez grupę docelową. W tym względzie wnioski i spostrzeżenia mają charakter bardziej ogólny, gdyż formułowano je w odniesieniu do wyników
uzyskanych przez inne ośrodki badawcze.
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Wprowadzenie
Od transformacji ustrojowej z początku lat 90-tych ubiegłego wieku struktura
gospodarcza Szczecina koncentruje się na
rosnącym znaczeniu usług, zwłaszcza w sektorze transportowym, budowlanym, energetycznym i turystycznym. Wobec likwidacji
większości państwowych przedsiębiorstw
przemysłowych, niejednokrotnie wiodących
i decydujących o specjalizacji oraz konkurencyjności całego regionu, coraz większego
znaczenia nabiera działalność podmiotów
prywatnych. W zmienionej i osłabionej formie, jednak wciąż nadającej miastu charakter metropolitalny, przetrwała obsługa
portowa. Potencjał przeładunkowy i transportowy, chociaż nie w pełni wykorzystany,
stanowi podstawę działalności wielu lokalnych firm. W obrocie w dalszym ciągu przeważają towary masowe, drobnicowe i paliwa z grupy ropopochodnych [4, 9]. Ponadto
w 2012 roku oddano do użytku bazę kontenerową oraz najnowocześniejszy w Europie
16
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terminal do przeładunku kwasu siarkowego.
W aspekcie drogowego ruchu tranzytowego położenie miasta przedstawia się
niezwykle interesująco, chociaż istniejące
paneuropejskie korytarze transportowe
przebiegają przez Poznań i Wrocław. Warto
jednak zwrócić uwagę na bezpośrednie połączenie z systemem autostradowym Niemiec (odcinek A6), a tym samym całej Europy Zachodniej. Przewoźnicy z powodzeniem
wykorzystują najkrótszą trasę promową, dającą możliwość obsługi krajów skandynawskich (Świnoujście-Ystad). Już w 2005 roku
ukończona została autostrada A20 (niem.
Bundesautobahn 20), dzięki której Szczecin
znalazł się na szlaku tras komunikacyjnych
Hamburg-Lubeka-Kaliningrad. Obecnie największe korzyści dla regionu powinna przynieść finalizacja pozostałych odcinków drogi
ekspresowej S3 ze Świnoujścia do Lubawki
oraz dokończenie realizacji inwestycji Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC (ang. Central Europe Transport
Corridor) [2].
Transport samochodowy realizuje większość przewozów mierzonych masą towarów, jak też zrealizowaną pracą przewozową
[5]. Tendencję tą spowolnił, ale nie zatrzymał
kryzys gospodarczy i spadek popytu w 2008
roku, który odbił się szczególnie niekorzystnie na kondycji finansowej niewielkich firm.
W miejsce dawnych powstają nowe podmioty, co tłumaczyć można stosunkowo
niskimi kosztami dostępu do rynku [11].
Z punktu widzenia obsługi portowej szczególnego znaczenia nabiera zmiana struktury
ładunkowej, gdyż wzrost obrotu towarami
drobnicowymi, w przeciwieństwie do masowych, nie wymaga wykorzystania transportu kolejowego [12]. Pozostali przewoźnicy,
nie związani z żeglugą morską czy śródlądową, świadczą usługi o coraz większym
zasięgu lub zakresie. Duża konkurencja na
rynku krajowym sprawia, iż szereg lokalnych
przedsiębiorstw specjalizuje się w usługach

międzynarodowych (w tym kabotażowych),
przynoszących większe profity. Istnieje jednak szereg barier i problemów, które w istotny sposób ograniczają ich funkcjonowanie
oraz dalszy progres. Wskazywanie tych
utrudnień wydaje się być w pełni racjonalne
i uzasadnione w sytuacji miasta, w którym
działalność usługowa systematycznie zastępuje miejsca pracy utracone w przemyśle.
Zakres i przyjęta metodyka
Kwestionariusz ankietowy skierowano do
właścicieli i pracowników firm transportu
drogowego. Założono przy tym odgórne
kryteria wyboru, zgodnie z którymi główna siedziba podmiotu musi znajdować się
w granicach administracyjnych Szczecina,
a podstawę działalności stanowi przewóz towarów (ładunków). Badanie przeprowadzili
studenci kierunku Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
(ZUT) w Szczecinie, wykorzystując bezpośrednią technikę pozyskiwania danych. Formularz papierowy zawierał uporządkowaną
liczbę pytań o charakterze zamkniętym, dla
których opracowano kilka wariantów odpowiedzi. W większości przypadków respondenci mieli możliwość zaznaczenia maksymalnie trzech pozycji, co zawężało wybór
do najistotniejszych zagadnień problemowych. Ankietyzację prowadzono przez okres
trzech miesięcy i zakończono pod koniec
stycznia 2014 roku.
Dobór próby uzależniono od liczby podmiotów spełniających przedstawione kryteria, a którą ustalono na podstawie aktualnych
katalogów branżowych. Wyniki końcowe
opracowano dla 50-ciu prawidłowo wypełnionych kwestionariuszy, przyjmując
następujące dane: wielkość populacji (liczba wytypowanych firm) - 104, maksymalny
błąd pomiaru - 0,05, przedział ufności - 0,90,
szacowana wielkość frakcji - 0,90.
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Lokalizacja firmy przewozowej

1. Procentowy rozkład lokalizacji badanych firm transportowych

2. Zator komunikacyjny po zdarzeniu drogowym na ul. Energetyków (Śródmieście)

Centralne położenie portu sprawia, iż większość badanych przedsiębiorstw zlokalizowało swoje bazy transportowe w Śródmieściu,
w tym na obszarze Międzyodrza-Wyspy Puckiej (rys. 1). Dostęp do tego obszaru zapewniają dwie arterie, tzn. ulice Energetyków
i Gdańska, przy czym ich przepustowość pozostaje w dużej mierze wykorzystana. Wystarczy nadmienić, iż w omawianym ciągu komunikacyjnym dochodzi do największej liczby
zdarzeń drogowych i zakłóceń ruchu (rys. 2)
[13]. Sytuację dodatkowo utrudnia transport
materiałów niebezpiecznych, szczególnie do
północnych osiedli i Zakładów Chemicznych
w Policach, obecnie należących do Grupy
Kapitałowej „Azoty Tarnów”. Wyjazd z miasta
poprawiły natomiast zakończone inwestycje,
w szczególności przeprawa Most Pionierów
Miasta Szczecina i kompleksowa przebudowa ul. Struga. Znacznie mniej uciążliwe dla
mieszkańców są firmy transportowe z Prawobrzeża, gdyż ich tabor, w przypadku obsługi
przewozów krajowych i zagranicznych, wyprowadzany jest bezpośrednio poza granice
administracyjne.
Zasadniczym problemem pozostaje brak
dróg szybkiego ruchu, które odciążyłyby
centrum od ruchu tranzytowego, generowanego głównie z przejść granicznych. Od
końca lat 90-tych trwają prace nad budową
obwodnicy śródmiejskiej, mającej usprawnić
przejazd między północnymi i południowymi
osiedlami, jednak ostateczny termin oddania
wszystkich etapów nie jest znany [6]. W fazie
projektowej pozostaje Zachodnie Drogowe
Obejście Szczecina, które istotnie poprawiłaby dostępność transportową terenów położonych między autostradą A6, granicą polskoniemiecką oraz Jeziorem Dąbie i Zalewem
Szczecińskim. Respondenci odnosząc się do
bazowej lokalizacji firmy, dodatkowo podkreślali znaczenie tej inwestycji dla usprawnienia
własnej działalności. Jej realizacja wiązałaby
się z koniecznością budowy nowej przeprawy przez Odrę, ale czas wyjazdu w kierunku
Świnoujścia i Trójmiasta uległby znacznemu
skróceniu. Zdecydowanie większą rolę powinna również odgrywać ul. Autostrada Poznańska, gdyż w chwili obecnej, głównie ze
względu na fatalne parametry techniczne,
pełni jedynie funkcję uzupełniającą. Kierowcy
wykorzystują ją w celu alternatywnego przejazdu na Prawobrzeże lub dojazd do węzłów
autostrady A6 (rys. 3).
Rozpoczęcie działalności

3. Odcinek autostrady A6 w pobliżu węzła drogowego „Szczecin Kijewo”
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4. Rozpoczęcie działalności szczecińskich przewoźników

uproszczeniem w wydawaniu pozwoleń na
działalność przewozową i wzrostem przyznanych licencji [11]. Z danych prezentowanych na rysunku 4 wynika, iż co piąte z badanych przedsiębiorstw powstało w latach
2001-2005. Po tym okresie obserwuje się
spadek rejestracji nowych podmiotów, do
czego niewątpliwie przyczynił się kryzys
i ogólne spowolnienie gospodarcze. Analogiczne wyniki zaprezentowano w publikacjach [1, 7, 9]. W opinii respondentów na
chwilę obecną warunki ekonomiczne nie
sprzyjają branży transportowej, a ryzyko
utraty względnej stabilności finansowej należy uznać za stosunkowo wysokie. Dotyczy
to w szczególności małych firm, działających
na rynku od niedawna. Więksi przewoźnicy,
zwykle o wypracowanej marce i pozycji,
mają zagwarantowane długoterminowe
kontrakty, a ich sytuacja jest bardziej przewidywalna przy spadku wolumenu przewozów. Odrębną kwestię stanowi postępująca
dezindustralizacja miasta i powstawanie
mniejszych centrów regionalnych, a tym samym kolejnych biegunów usług transportowych, np. parki przemysłowe w Goleniowie,
Policach, Stargardzie Szczecińskim.
Specjalizacja i zasięg firmy
W kolejnym pytaniu respondenci wybrali
najistotniejsze profile działalności. Zdecydowana większość zadeklarowała kompleksową obsługę klienta, stąd na transport, spedycję i logistykę oddano łącznie 75% głosów
(rys. 5). W pierwszym rzędzie dotyczy to
większych przedsiębiorstw, działających
na rynku od dłuższego czasu i przeważnie
bezpośrednio związanych z portem. Pozostałe firmy, dążąc do minimalizacji kosztów
i poprawy własnej wydajności, koncentrują
się raczej na jednej lub dwóch usługach bazowych, zlecając część zadań podmiotom
zewnętrznym, tzw. outsourcing. Z pozostałych specjalizacji najczęściej wymieniano:
18
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magazynowanie i składowanie ładunków,
wywóz odpadów, surowców i nieczystości
oraz wynajem pojazdów (w tym ciężkiego
sprzętu budowlanego).
Wydawać by się mogło, iż wybór określonego profilu usługowego niejako narzuca
zasięg działania danego przewoźnika. Nie
stanowi to jednak reguły, gdyż przy dużej
konkurencji regionalnej i krajowej, właściciele decydują się na eksplorację znacznie odleglejszych rejonów. Przykładem mogą być
firmy obsługujące przeprowadzki. Przystąpienie Polski do Strefy Schengen znacznie
ułatwiło przepływ mienia wewnątrz Unii Europejskiej. Skala współczesnej migracji sięga
jednak dalej, wymuszając przewozy ładunków do tych krajów, których obsługa wymaga spełnienia określonych procedur celnych,
np. Kanady, Stanów Zjednoczonych Ameryki. Inne problemy mają natomiast przewoźnicy prosperujący na rynkach wschodnich
(Rosja, Białoruś, Ukraina). Działalność utrudniają limity pozwoleń na przewozy towarów,
ale też duża konkurencyjność usług świadczonych przez lokalne podmioty, korzystające ze znacznie tańszych paliw. Trudno się
więc dziwić, iż większość firm deklaruje działalność na stabilnym i dobrze obeznanym
obszarze Europy Zachodniej (rys. 6). W opinii
ankietowanych do czynników wpływających na taki wybór zaliczyć można m.in.: rozwiniętą sieć połączeń autostradowych, relatywnie wyższe stawki przewozowe, krótkie
czasy regulowania należności. Z tego względu popularne stały się przewozy kabotażowe, czyli wykonywane taborem zarejestrowanym w innym państwie, niż wykonywana
usługa (Niemcy, Francja, Wielka Brytania).

transportu dalekiego zasięgu, większość
firm posiada zestawy członowe, których
łączny udział wyniósł ponad 60% głosów.
Przeważają uniwersalne naczepy skrzyniowe
lub kurtynowe. W grupie tej uwzględniono
także typ Mega z maksymalnie obniżoną
podłogą, wymagające ciągników wyposażonych w niskie siodła o ograniczonym kącie
przechyłu. Ponadto obsługa portu wymusza
stosowanie pojazdów z przyczepami lub naczepami: podkonterowymi, samowyładowczymi, izotermicznymi oraz specjalistycznymi różnego przeznaczenia, np. do przewozu
towarów w kręgach / zwojach (typu Coilmulde, Joloda, Paper Liner), ładunków wielkogabarytowych i ponadnormatywnych,
dłużycy, itp. Mniejsze firmy znacznie chętniej wykorzystują samochody dostawcze
i ciężarowe kategorii N1, N2 [8]. Preferowane
są nadwozia skrzyniowe, ale też wyposażone w dźwig hydrauliczny HDS lub urządzenie do obsługi kontenerów na odpady stałe,
sypkie, itp. (rys. 8).

Flota transportowa
Szeroki zakres wykonywanych zleceń
sprawia, iż szczecińscy przewoźnicy dysponują zróżnicowanym rodzajem taboru
i wyposażenia (rys. 7). Przy dominującej roli

6. Deklarowany zasięg działania
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Utrudnienia w funkcjonowaniu branży
transportowej
Zdaniem respondentów trudna sytuacja
przewoźników wynika z wielu czynników,
wśród których trudno jednoznacznie wskazać te najistotniejsze (rys. 9). Jednak zdecydowana większość za kluczową kwestię
uważa obciążenia finansowe, w tym koszty
ponoszone na: korzystanie z infrastruktury
drogowej, zakup paliw przy obecnej stawce akcyzowej, działalność firmy, podatki
od środków transportu, utrzymanie i systematyczną wymianę taboru, polisy ubezpieczeniowe, zatrudnienie pracowników.
Wyniki te potwierdzają dane prezentowane
w publikacjach [1, 3, 10, 11]. Podnoszono
problem niskiej dochodowości i malejących
marż, w szczególności przy świadczeniu
usług na rynku krajowym. Za istotne bariery
rozwojowe, na które oddano w sumie 23%

głosów, uznano również fatalny stan dróg
i infrastruktury oraz skomplikowane i nazbyt
często zmieniane przepisy formalno-prawne
regulujące sektor transportowy.
Z punktu widzenia przewozów na obszarze Unii Europejskiej problemy stanowią
m.in.: restrykcyjne wymogi norm zatrudnienia i pracy przewozowej, uregulowania
techniczne, obciążenia fiskalne oraz inne
zobowiązania (zezwolenia międzynarodowe, opłaty ekologiczne, itp.). W opinii ankietowanych sfera publiczno-administracyjna prowadzi niekorzystną politykę wobec
przewoźników drogowych. W porównaniu
do państw zachodnich procedury celne
w zakresie importu i eksportu towarów są
w dalszym ciągu zbyt skomplikowane. Właścicielom znacznie trudniej uzyskać kredyty
i środki na dofinansowanie prowadzonej
działalności. Brakuje dotacji nie tylko na zakup paliwa, ale również na tworzenie no-

7. Rodzaj dostępnego taboru i wyposażenia

wych miejsc pracy, a preferencje przyznawane są innym gałęziom transportu, głównie
kolei. Na długotrwałe i zbyt częste kontrole,
często wzajemnie się nakładające, oddano
5% głosów.
Strategia rozwoju
W pierwszym rzędzie przewoźnicy planują odmłodzić własną flotę, mając na
względzie niskie stawki za opłaty drogowe
(e-myto) dla pojazdów spełniających najbardziej restrykcyjne normy czystości spalin.
Z danych prezentowanych na rysunku 10
wynika, iż co czwarty ankietowany złożył deklarację takiej inwestycji, dodatkowo licząc
na korzyści związane z ograniczeniem zużycia paliwa. W dalszej kolejności wymieniano zwiększenie zakresu oferowanych usług
(17%) i zasięgu działania (11%), szczególnie
przez przewoźników działających na rynku
lokalnym oraz krajowym. Rozwój w tych
obszarach stawia warunek zatrudnienia
przeszkolonej kadry pracowniczej, głównie
kierowców w transporcie międzynarodowym, agentów celnych i spedytorów. Z innych stanowisk poszukuje się specjalistów
ds.: rozliczeń, inwestycji, spraw organizacyjno-prawnych, handlowych, monitoringu
wizyjnego. Niewiele głosów oddano natomiast na zawężanie profilu własnej działalności oraz outsourcing części usług. W opinii
respondentów pierwsza z propozycji stoi
w sprzeczności z potrzebami klientów, pragnących obsługi kompleksowej i realizowanej przez jeden podmiot. Przykładem może
być montaż ładunków wielkogabarytowych
lub ponadnormatywnych po dowozie na
miejsce docelowe. Z kolei druga, postrzegana jest w dalszym ciągu z funkcjami dodatkowymi (nadzorem mienia, ochroną,
sprzątaniem), które nie mogą wpływać na
strategiczne kierunki rozwoju.
Podsumowanie

8. Odbiór odpadów remontowo-budowlanych na terenie ZUT w Szczecinie
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Przeprowadzone badania ankietowe potwierdziły, że rozwój firm przewozowych
uzależniony jest od szeregu czynników
zewnętrznych. Ich znaczenie uwidoczniło
się w ostatnich latach, w okresie kryzysu
i spowolnienia gospodarki, dla której funkcjonowanie transportu ma charakter komplementarny. Za kluczową kwestię należy
uznać zobowiązania finansowe, stanowiące
duże obciążenie przy zmiennym popycie
oraz niewielkich marżach. Na koniunkturalne działanie rynku są szczególnie narażone
małe i średnie firmy, posiadające stosunkowo niewielki zakres kompetencji. W sytuacji
wkraczania do Polski kolejnych operatorów,
dysponujących zapleczem logistycznym
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9. Bariery hamujące funkcjonowanie branży transportowej

i nowoczesną flotą pojazdów, ich funkcjonowanie staje się jeszcze bardziej problematyczne. Ponadto skuteczne i efektywne
działanie uzależnione jest od adaptacji do
nieustannie nowelizowanych przepisów
oraz uregulowań prawnych.
W trakcie procesu ankietyzacji respondenci zakładali, że utrzymanie obecnej
pozycji i sprostanie otwartej konkurencji
może się wkrótce okazać bardzo trudne.
Z tego też względu oprócz posiadanych
licencji i zezwoleń międzynarodowych
starają się o uzyskanie dodatkowych
świadectw oraz certyfikatów. Coraz częściej warunkują one realizację określonych usług przewozowych, w tym zadań
wyspecjalizowanych, pomimo swego
nieobligatoryjnego charakteru. Nie gwarantuje to jeszcze płynności finansowej
i dalszego rozwoju, ale może pomóc
w przyszłej walce o klienta w sektorze,
który charakteryzuje się tak znacznym rozdrobnieniem. 
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Rola projektu tymczasowej organizacji
ruchu w kształtowaniu bezpieczeństwa ruchu drogowego
Marta Matczuk - Pisarek
W artykule zostały omówione zagadnienia związane z wpływem rozwiązań projektowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego podczas funkcjonowania
tymczasowych organizacji ruchu. Obowiązujące wytyczne do projektowania są opracowaniami stwarzającymi możliwość swobodnej i szerokiej interpretacji, co przenosi ciężar kreatywności i odpowiedzialności za zastosowane sposoby zabezpieczenia robót i regulacji ruchu na projektanta a od osób tych
nie wymaga się potwierdzenia posiadania wiedzy technicznej z zakresu działalności w tym wykazania uprawnieniami projektowymi. Na podstawie aktualnych regulacji prawnych, nieobowiązujących aczkolwiek stanowiących nadal niezbędnik projektanta wytycznych projektowych, obserwacji własnych
oraz doświadczenia zawodowego w weryfikacji i tworzeniu projektów organizacji ruchu sformułowano główne założenia jakie mogą stać się podstawą
tworzenia rozwiązań tymczasowych organizacji ruchu dla zabezpieczenia robót w pasie drogowym. Omówiono wpływ na bezpieczeństwo ruchu
drogowego technologii robót, logiki funkcjonowania, adaptacji rozwiązań do drogi, jej otoczenia, warunków atmosferycznych i ruchowych, elementów
bezpieczeństwa ruchu drogowego i oznakowania, parametrów tymczasowego zagospodarowania drogi i dostępności. Na zdjęciach z funkcjonowania
tymczasowych organizacji ruchu zaprezentowano przykłady złej praktyki projektowej. W podsumowaniu rozważań zostały określone warunki, których
wdrożenie na etapie prac projektowych pozwoli wyeliminować lub chociaż ograniczyć błędy występujące w opracowaniach organizacji ruchu.
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Wstęp
Infrastruktura drogowa jest tylko jednym
z czynników obok pojazdów i ich charakterystyk, warunków zagospodarowania terenu,
klimatu i regulacji prawnych, kształtujących
zachowania uczestników ruchu drogowego,
które w powiązaniu z pozostałymi wpływają
na bezpieczeństwo w obszarze drogi. Szczególne jego znaczenie powstaje w sytuacji
zmieniających się warunków ruchowych
wynikających z prowadzonych procesów
budowlanych. Na tym etapie realizacji inwestycji kluczowe jest znaczenie poprawnego
zabezpieczenia obszaru robót i związanych
z tym zmian w organizacji ruchu drogowego zarówno pod względem wprowadzonych modyfikacji oznakowania, sposobu
sterowania jak i czasowych przekształceń
układu drogowego. Wpływ zmian w organizacji ruchu na jego bezpieczeństwo należy
rozpatrywać w czterech fazach: projektowej,
wdrożenia, użytkowania, usunięcia (przywrócenia stałej organizacji ruchu). Nie budzi
wątpliwości twierdzenie, że przyjęcie prawidłowych założeń projektowych warunkuje
zachowanie wymaganego poziomu bezpieczeństwa w pozostałych etapach realizacji
przedsięwzięcia.
Zgodnie z obowiązującym prawem nie
ma konieczności wykazania się posiadaniem
jakichkolwiek uprawnień projektowych, aby
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stać się autorem projektu organizacji ruchu.
Nie trzeba być specjalistą od technologii
prowadzenia robót budowlanych, mieć
uprawnień do prowadzenia pojazdów, posiadać wiedzy z zakresu stosowania oznakowania, elementów brd (bezpieczeństwa
ruchu drogowego), technologii wykonywania oznakowania. Wypada znać, choć
w niewielkim stopniu główne założenia prawa o ruchu drogowym i podstawy rysunku
technicznego. Ale czy jest to gwarancją zaprojektowania rozwiązań bezpiecznych dla
uczestników ruchu drogowego i osób wykonujących prace w obszarze oddziaływania
drogi?
Projekt tymczasowej organizacji ruchu
Zakres zawartości projektu organizacji
ruchu określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania
ruchem oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarządzeniem. Podstawowe wytyczne do sporządzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu zawarte są w Załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. nr 220
z 23.12.2003 r. poz. 2181) Szczegółowych
Warunkach techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich
umieszczania na drogach. Do czasu wprowadzenia powyższego dokumentu projekty zabezpieczenia robót były wykonywane
w oparciu o „Instrukcję oznakowania robót
prowadzonych w pasie drogowym” zawierającą zarówno wytyczne jak i schematy dla
oznakowania prac prowadzonych w zróżnicowanych warunkach drogowych. Obecnie
z braku szczegółowych i wyczerpujących
zagadnienie, zebranych w jednym miejscu

obowiązujących przepisów, wytycznych
projektowych oraz precyzyjnych zasad odnośnie sposobu zabezpieczeń, prowadzenia
ruchu kołowego i pieszego przywołana „Instrukcja…” jest dla wielu projektantów kluczowym dokumentem bazowym, z którego
czerpią wiedzę niezbędną dla opracowania
projektu tymczasowej organizacji ruchu.
Czym zatem należy się kierować opracowując projekt tymczasowej organizacji ruchu
i zabezpieczenia robót? Jakie są cechy dobrego projektu tymczasowej organizacji ruchu? Ze względu na specyfikę opracowania
i jego wykorzystanie należy wyróżnić dwa
główne elementy warunkujące użyteczność
projektu:
• forma użytkowa,
• wartość merytoryczna.
Forma projektu powinna umożliwiać zarówno jego weryfikację przez organy opiniujące i zatwierdzające, ale przede wszystkim gwarantować możliwość wykorzystania
i poprawnego odczytania przez wykonawcę wynoszącego tymczasowe rozwiązania
w terenie. Format rysunków i grafika powinna być dostosowana do możliwości odczytania w warunkach terenowych tzn.
preferowaną skalą jest 1:500, format rysunków będący wielokrotnością A-4, sposób
złożenia opracowania ułatwiający korzystanie w warunkach nie tylko biurowych przy
dostępności deski kreślarskiej rozmiaru A-0,
dobrze jest, kiedy złożony rysunek nawiązuje
bardziej do formy wachlarza niż opakowania
torebki śniadaniowej. Kolejnymi ważnymi
elementami są grafika oznakowania projektowanego - wyróżniająca się kolorystyką i opisem od oznakowania istniejącego
(w przypadku znaków pisanych trzeba pamiętać o poprawności językowej), aktualny
podkład geodezyjny obejmujący dostateczny zasięg terenu, bądź szkic właściwe
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odwzorowujący charakterystykę terenu, wyraźnie zaznaczony przebieg krawędzi jezdni,
ciągów pieszych, obszaru wygrodzeń robót,
zaznaczone wymiary użytkowych części
jezdni i chodników, domiary oznakowania,
jednoznaczna symbolika projektowanych
elementów w szczególności przy etapowaniu robót.
Wartość merytoryczną projektu, kształtującą jego wpływ na bezpieczeństwo ruchu
charakteryzują następujące założenia:
• znajomość technologii robót,
• logika funkcjonowania rozwiązań,
• dostosowanie rozwiązań geometrycznych, konstrukcyjnych i organizacji ruchu
do charakteru drogi i jej otoczenia (obszar
zabudowany, miasta, mniejsze miejscowości, teren niezabudowany) oraz ruchu
(natężenia ruchu, struktury rodzajowej,
prędkości projektowych, rzeczywistych
i dopuszczalnych) i warunków atmosferycznych,
• wybór funkcjonalnych i estetycznych elementów brd, oznakowania pionowego
i poziomego,
• parametry użytkowe projektowanych
tymczasowych elementów zagospodarowania pasa (jezdnie, chodniki, perony
przystankowe, odwodnienie),
• zagwarantowanie obsługi wszystkich
uczestników ruchu (pieszego, kołowego
w tym transportu zbiorowego, dojść, dojazdów do posesji).
Technologia robót
Znajomość technologii robót z zasady
stanowi podstawę projektu tymczasowych
organizacji ruchu. Projekt ten powinien jednocześnie spełniać funkcję zabezpieczającą
ruch drogowy jak i prowadzących roboty
z uwzględnieniem koordynacji budowy
zgodnie z harmonogramem. Właściwie
opracowany pozwala dostosować schematy, planowany sposób zabezpieczenia robót, zmiany w organizacji ruchu do zakresu
i charakteru robót. Prawidłowe planowanie
i znajomość zagadnienia w zakresie stosowanych maszyn, sposobu wykonywania
i kolejności prac budowlanych, obszaru koniecznych zabezpieczeń wykopów i maszyn
pozwala uniknąć sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, kiedy błędnie zaprojektowana
organizacja ruchu musi być modyfikowana
na etapie realizacji inwestycji często przez
osoby nie posiadające wiedzy z zakresu inżynierii ruchu drogowego. W tworzeniu zabezpieczenia robót i organizacji ruchu należy
uwzględniać powtarzalność pewnych prac,
obszar zajęcia pozwalający na prowadzenie robót i składowanie materiału, koordynację prac i czasu zajęcia pasa drogowego.
22
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Dzięki temu z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć właściwe szerokości
i nawierzchnie tymczasowych dróg, kształt
korytarzy ruchu kołowego pieszego, zmniejszyć uciążliwości dla użytkowników drogi
(dojazdy do posesji, możliwość parkowania,
trasy objazdów) a także zapobiec wjazdom
na plac budowy oraz gwarantuje utrzymanie
oznakowania w nienaruszonym stanie a tym
samym zapewnia zachowanie warunków
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Powyższe prowadzi do powstawania sytuacji konfliktowych w ruchu drogowym
a w konsekwencji do wypadków spowodowanych brakiem zrozumienia zasad funkcjonowania zaprojektowanych niestandardowych, trudnych w interpretacji rozwiązań.

Logika funkcjonowania rozwiązań

Opracowując projekt tymczasowej organizacji ruchu trzeba brać pod uwagę zarówno czynniki geometryczne, organizacji
ruchu, otoczenia drogi jak i zmieniające się
warunki ruchowe i atmosferyczne, które to
determinują zachowania uczestników ruchu
drogowego oddziałując już bezpośrednio
na bezpieczeństwo. Często projekty tymczasowej organizacji ruchu, jako z zasady przewidziane dla krótkiego przedziału czasowego, są traktowane po macoszemu przez
projektantów i wykonawców. Niestety efekt
znaczenia zmieniającej się organizacji ruchu
i wpływu na zachowania uczestników ruchu
jest tym większy im zmiany są bardziej dynamiczne i odbiegające od dotychczas funkcjonujących rozwiązań.
Podczas sporządzania projektu ważne jest
uwzględnienie funkcjonowania elementów
tymczasowej organizacji ruchu w różnych
porach dnia i roku – przy zróżnicowanym
oświetleniu, opadach atmosferycznych,
prędkościach wiatru. Wymaga to odzwierciedlenia w doborze:
• materiałów - folii o odpowiedniej odblaskowości, technologii wykonywania
tymczasowego oznakowania poziomego
w tym określenia dla założonego przedziału czasowego i stanu nawierzchni,
warunków atmosferycznych zasadności
zastosowania znaków malowanych lub
wyklejanych, jakości trwałości i odporności materiałów elementów konstrukcyjnych urządzeń brd takich jak separatory,
bariery , tarcze znaków, tablic i barier,
• schematów konstrukcyjnych - dla projektowanych elementów brd, sygnalizacji
świetlnych (szczególnie tymczasowych,
przenośnych konstrukcji z uwzględnieniem sposobu ich zasilania dla zapewnienia stałej pracy urządzeń), podpór
znaków pionowych (słupki, konstrukcje
bramowe), parametrów indywidualnie
projektowanych tablic zapewniających
ich stateczność,
• treści i symboliki – dla projektowanych
znaków, szczególnie tzw. tablic indywidualnych pożądane jest stosowanie ogólnie
obowiązujących schematów graficznych,
rozmiarów znaków i czcionki, ograniczonej

Projektowane tymczasowe rozwiązania
infrastruktury drogowej powinny charakteryzować się logiką funkcjonowania, być
intuicyjne, bazować na ogólnie przyjętych
zasadach, aby powodowały jednoznaczne
i w miarę szybkie reakcje uczestników ruchu
drogowego. Przy wprowadzaniu zmian w organizacji ruchu i geometrii drogi istotne jest
zapewnienia właściwej interpretacji sytuacji na drodze przez kierowcę czy pieszego
a następnie szybkiej jego reakcji, dlatego zastosowanym rozwiązaniom powinna przyświecać idea prostoty, logiki, powtarzalności
i czytelność. Oznacza to, że niewłaściwe jest
implementowanie niesprawdzonych, nieintuicyjnych elementów geometrii i środków
organizacji ruchu np. :
• odwracanie kierunków ruchu na ulicach
jednokierunkowych,
• przy niesymetrycznym podziale jezdni
prowadzenie jednego kierunku na torowisko tramwajowe „pod prąd”,
• niejednoznaczne pierwszeństwo jazdy
spowodowane kształtem skrzyżowania,
niedostrzegalne i niewłaściwie zlokalizowane punkty rozdziału kierunków ruchu,
• stosowanie zbyt długich cykli na sygnalizacjach wahadłowych i czasów międzyzielonych (co wywołuje niebezpieczne
zachowania kierowców – jazdę podczas
nadawania sygnału czerwonego, groźne
tym bardziej im dłuższe są odcinki ruchu
wahadłowego),
• niedostosowanie programów sygnalizacji
do rzeczywistych natężeń ruchu na wlotach,
• dopuszczenie na ulicach jednokierunkowych ruchu wybranej grupy pojazdów
„pod prąd” (np. tylko autobusów),
• pozostawienie starych zasad pierwszeństwa w przypadku wprowadzania objazdów i zamykania odcinków ulic (zmiana
w rozkładzie natężeń ruchu w sieci ulic),
• niepotrzebne mnożenie punktów kolizji
na wlotach skrzyżowań (przecinające się
w miejscu przejścia dla pieszych tory jazdy
pojazdów skręcających w prawo i lewo na
wspólną jezdnię).

Dostosowanie rozwiązań geometrycznych, konstrukcyjnych i organizacji ruchu do charakteru drogi i jej otoczenia
oraz ruchu i warunków atmosferycznych
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możliwościami przyswajania przez człowieka ilości informacji, gdyż niewątpliwie
przyzwyczajone do konkretnych wzorców
oko ludzkie szybciej odczyta i zrozumie
znajomą treść i grafikę. Ze względu na
ograniczoną pojemność „ludzkiego twardego dysku” i zdolność przetwarzania informacji w jednostce czasu konieczne jest
maksymalne upraszczanie i minimalizowanie treści na tablicach i znakach tworzonych jako indywidualne wzory.

1. Rozbudowana forma znaku F-8

W będącej podstawą do projektowania
tymczasowych organizacji ruchu „Instrukcji”
zawarte były schematy odwołujące się do
zróżnicowanego ukształtowania geometrycznego drogi (liczby jezdni, pasów, typu
skrzyżowań) i jej lokalizacji (teren zabudowany, niezabudowany). Warto bazować na
tym opracowaniu dostosowując zasady
funkcjonowania i konieczne do zastosowania urządzenia do parametrów konstrukcyjnych i geometrycznych drogi:
• liczby jezdni, ich szerokości,
• typu przekroju poprzecznego (uliczny,
drogowy),
• dostępności poboczy (elementy nie związane z drogą, naturalne przeszkody terenowe),
• niwelety (wielkość pochyleń i ich wpływ
na dynamikę ruchu, widoczność),
• ukształtowania w planie - długości odcinków prostych, parametrów odcinków
krzywoliniowych (i ich wpływ na dynamikę ruchu, widoczność, możliwość wyprzedzania),
• obecności punktów przecięć ciągów
transportowych tj. skrzyżowań, węzłów,
przejazdów kolejowych,
• lokalizacji generatorów ruchu,
• rodzaju nawierzchni (możliwość dopuszczenia ruchu pojazdów, zastosowania
oznakowania, parametry szorstkości itp.),
• sposobu odwodnienia i oświetlenia pasa
drogowego (warunkujące dostrzegalność
urządzeń, poprawne ich funkcjonowanie).
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To wszystko trzeba ponadto odnieść do
otoczenia drogi i sposobu jego zagospodarowania w rozróżnieniu na tereny niezurbanizowane z niewielka ilością punktów dostępności i monotonnym otoczeniem, gdzie
spada koncentracja kierowców a wzrasta
prędkość jazdy i zurbanizowane, gdzie kierowca atakowany jest nadmiarem informacji
i otoczony licznymi punktami dostępności,
co wymaga od niego wzmożonej uwagi.
Zmieniając zasady organizacji ruchu należy unikać wdrażania projektów drastycznie
odbiegających od funkcjonujących schematów, a w przypadku konieczności ich wprowadzania warto poprzedzić ich wyniesienie
odpowiednio wczesną informacją dla użytkowników i wdrażać stopniując zmiany, aby
dać czas na przystosowanie się. Szczególnie
ma to znaczenia przy:
• ustanawianiu zmian w pierwszeństwie
przejazdu (np. w strefach 30, gdzie obowiązuje równorzędność na skrzyżowaniach),
• modyfikacjach sposobu sterowania ruchem (lokalizacja sygnalizacji, zmiany
programów, eliminacja lub dopuszczenie
dodatkowych relacji, zmiana sygnalizatorów),
• wprowadzaniu ograniczeń w ruchu (tworzenie odcinków jednokierunkowych, „odwracaniu” kierunków ruchu, limitowaniu
dopuszczonych relacji w obszarze skrzyżowań, wyłączeń z ruchu dla grup użytkowników np. pojazdów ciężarowych),
• wyznaczaniu objazdów (prowadzenie tras
objazdowych po układzie o podobnym
znaczeniu w układzie drogowym i parametrach umożliwiających przeniesienie
dodatkowego ruchu, unikanie wprowadzania objazdów w obszary ruchu uspokojonego, gdzie dominuje ruch lokalny,
pieszy i rowerowy).
Projektując zmiany w organizacji ruchu
warto rozważyć znaczenie danych ulic
w układzie drogowym miasta (obciążenie
ruchem, charakter ruchu, funkcja) także
w odniesieniu do tras transportu publicznego (dostępność do przystanków, zachowanie zbliżonych tras, zapewnienie kluczowych
połączeń). Przy tym wszystkim w imię zasady
lepsze jest wrogiem dobrego nie należy stosować nadmiaru oznakowania i niewłaściwej
dla charakteru obszaru i drogi organizacji ruchu - „nie przenosić” schematów organizacji
ruchu z autostrad do strefy 30. Na koniec zawsze trzeba mieć na uwadze zasadę zachowania zgodności oznakowania pionowego
z oznakowaniem poziomym, nie mogą być
one ze sobą w sprzeczności a w najlepszym
wypadku budzić wątpliwości.
Równie ważna jest analiza czynników
ruchowych mających wpływ na przyjęcie

rozwiązań projektowych mających zapewnić prawidłowe funkcjonowanie organizacji
ruchu. Warto brać pod uwagę występujące
w obszarze natężenia ruchu a także przewidywane zmiany w obciążeniu sieci ulic
powodowane przez prowadzone roboty
w pasie drogowym. Powyższe ma kluczowe znaczenie w przypadku prowadzenia
objazdów szczególnie na obciążonych ulicach dużych aglomeracji, gdzie zachodzi
konieczność wprowadzania zmian w sposobie sterowania ruchem (dostosowania
programów sygnalizacji do innych struktur
kierunkowych i wartości natężeń ruchu)
lub wprowadzania dużych potoków ruchu
w obszary silnie zurbanizowane w tym osiedla mieszkaniowe (co w sytuacji dominującego ruchu lokalnego i pieszego wywołuje
konflikt użytkowników pasa drogowego),
ale także w przypadku słabo rozwiniętej
sieci dróg alternatywnych na obszarach zamiejskich, gdzie brakuje dróg spełniających
wymagania dla prowadzenia objazdów. Nie
bez znaczenia jest charakter ruchu – lokalny czy tranzytowy oraz struktura rodzajowa
- warunkujący geometrię i sposób oznakowania, które będą inne dla ruchu lokalnego
a inne dla tranzytowego, podobnie jak parametry przejezdności inne dla pojazdów
osobowych inne dla tych o większych gabarytach. Kolejnym czynnikiem ruchowym,
który należy uwzględniać w projektowaniu
jest prędkość. Poprzez przyjęte środki wpływamy na rzeczywistą prędkość, ale działa
to też w drugim kierunku, zaprojektowane
i wdrożone w terenie elementy geometryczne i organizacji ruchu muszą zapewniać ich
odpowiednią percepcję przez użytkowników poruszających się z dopuszczoną lub
rzeczywistą prędkością. Odwołując się do
charakteru drogi i otoczenia (jednojezdniowa, dwujezdniowa, teren zabudowy, teren
niezabudowany) należy wprowadzić stopniowanie redukcji i wzrostu prędkości przed
robotami drogowymi, w ich sąsiedztwie i do
tego dostosowywać geometrię oraz organizacje ruchu tzn.:
• korytarze ruchu (szerokości, promienie
łuków, długości odcinków przeplatania,
zmiany przebiegu torów jazdy)
• oznakowanie (wielkość, grafikę, treść,
symbolikę, kolorystykę, usytuowanie
w stosunku do innych znaków, otoczenia,
miejsca robót drogowych),
• sygnalizację świetlną (sposób sterowania
nastawiony na redukcję prędkości, czasy
międzyzielone dostosowane do nowych
prędkości).
Pozwoli to na dostatecznie szybkie dostrzeżenie zmian, reakcję i adaptację do
zmieniających się warunków na drodze.
Dostosowanie się kierowcy do nowych
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warunków na drodze wymaga przetworzenia większej liczby nowych informacji,
co wydłuża proces decyzyjny i czas reakcji.
Dlatego w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa należy dążyć do ułatwiania
kierowcy odbioru informacji poprzez stosowanie już w fazie koncepcyjnej logicznych,
intuicyjnych rozwiązań nie wymagających
skomplikowanych procesów analitycznych
i decyzyjnych.
Wybór funkcjonalnych i estetycznych
elementów brd, oznakowania pionowego i poziomego
Dla czasowych zmian w geometrii drogowej wynikających z prowadzonych prac
kluczowy problem stanowi odpowiednie
dopasowanie oznakowania i elementów
brd podkreślające przekształcenia układu
drogowego i wpływające na zachowanie
kierowców, ich styl jazdy i czas reakcji. Rolą
środków organizacji ruchu (oznakowania
i elementów brd) jest uzupełnienie rozwiązań geometrycznych, szczególnie w sytuacjach, kiedy mogą pojawić się uzasadnione
wątpliwości co do ich interpretacji. Z tego
powodu jakość ww. elementów, estetyka urządzeń, stabilność, trwałość powinna
być zawsze najwyższa i zapewniać ich odpowiednio wczesną dostrzegalność przez
uczestników ruchu, odporność na zmieniające się warunki atmosferyczne także w odniesieniu do funkcjonowania w różnorodnych warunkach infrastruktury drogowej,
otoczenia i ruchu (ulice w obszarze miejskim z kompletną infrastrukturą, dwujezdniowe drogi szybkiego ruchu przenoszące
duże natężenia ruchu i dopuszczające jazdę
z wysokimi prędkościami, drogi zamiejskie
o niewielkich natężeniach ruchu, słabo wyposażone). Elementy brd powinny też pełnić
funkcje środków bezpieczeństwa biernego, a na pewno same w sobie nie powinny
stwarzać zagrożenia przez niewłaściwe parametry funkcjonalne (szczególnie dotyczy
to separatorów, tablic prowadzących). Parametry estetyczne oznakowania pionowego
i poziomego także wpływają na ich percepcję przez użytkowników drogi. Oznakowanie
wadliwie wykonane, z materiałów nieodpowiedniej jakości (za mała odblaskowość folii,
niestabilne konstrukcje) niedostosowane
do rodzaju i stanu nawierzchni (np. wyklejane oznakowanie poziome na nawierzchni
z kostki kamiennej, stosowane w warunkach
zimowych), zawierające zbyt skomplikowane schematy, wykonane nieczytelną bądź
zbyt małą czcionką (tablice objazdowe) na
tarczach o zbyt małych lub za dużych rozmiarach powodują błędną interpretację
a w najlepszym przypadku trudności w od24
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biorze organizacji ruchu, co doprowadza do
wykonywania niebezpiecznych manewrów
na drodze i przyczynia się do powstawania
sytuacji konfliktowych w ruchu drogowym
a nawet wypadków. Oznakowanie poziome
tymczasowe z jednej strony musi zapewniać
czytelność i dostrzegalność organizacji ruchu, czyli być na tyle trwałe, aby nie ulegało
degradacji w wyniku działania czynników
atmosferycznych i pod wpływem ruchu pojazdów a jednocześnie możliwe do usunięcia bez niszczenia nawierzchni i w stopniu
nie budzącym wątpliwości, co do nadrzędności oznakowania stałego (oznakowanie
żółte musi zostać całkowicie usunięte, nie
może przebijać spod oznakowania białego).
W odniesieniu do elementów brd wymaga
się, aby gwarantowały one właściwe optyczne prowadzenie kierowców w różnych
warunkach, podkreślały punkty rozdziału
kierunków ruchu, wspomagały rozwiązania
geometryczne i nie ograniczały widoczności kolizyjnych kierunków ruchu, na łukach,
pasach włączenia, zjazdach, wlotach podporządkowanych.
Parametry użytkowe projektowanych
tymczasowych elementów zagospodarowania pasa drogowego
W obowiązujących przepisach z zakresu
geometrii i konstrukcji określone są warunki wymagane dla tymczasowych obiektów
drogowych, niestety często w odniesieniu
do istniejącego zagospodarowania terenu
szczególnie w obszarach staromiejskich
o zwartej zabudowie zwyczajnie brakuje
dostępnego pasa drogowego. Zasadne jest
wtedy skierowanie części użytkowników
dróg na trasy objazdowe przy zagwarantowaniu przejezdności dla pojazdów osobowych (mniejsze szerokości korytarzy ruchu,
promieni łuków), co wyeliminuje nakładanie się torów jazdy kierunków kolizyjnych
i tym samym ryzyko zderzeń. Nawet w sytuacji sterowania ruchem przez sygnalizację
świetlną, mając na uwadze sytuacje, kiedy
może przestać ona działać, nie można dopuszczać do powstawania rozwiązań geometrii drogi i oznakowania niebezpiecznych
poprzez swoja kolizyjność, niezrozumiałość
i nieczytelność. Konstrukcje nawierzchni
przeznaczone do czasowego użytku poprzez swoja jakość nie mogę pogarszać bezpieczeństwa użytkowania (także w odniesieniu do konstrukcji pojazdów), ograniczać
przejezdności, muszą umożliwiać stosowanie oznakowania (jeśli jest to wymagane)
i elementów brd oraz być dostosowane do
przenoszenia zadanego obciążenia. Generowanie rozwiązań o wątpliwych parametrach
użytkowych powoduje chęć tworzenia

w czasie rzeczywistym przez użytkowników
infrastruktury drogowej własnych projektów
organizacji ruchu włączając w to objazdy po
sąsiadujących posesjach lub innych dostępnych częściach pasa drogowego. Wtedy,
gdy zawiodą parametry techniczne tymczasowych ciągów nawet najlepsza koncepcja
organizacji ruchu nie zabezpieczy przed
powstaniem sytuacji konfliktowych w ruchu
drogowym.
Zagwarantowanie obsługi transportowej wszystkich uczestników ruchu
Podczas prowadzenia robót drogowych
wymagających zajęcia części pasa drogowego stanowiącej dojazd do posesji zachodzi
konflikt obsługi transportowej obiektów
przylegających do inwestycji. O ile ograniczenie regularnego ruchu pojazdów jest
jak najbardziej uzasadnione, o tyle dojścia
do posesji i awaryjne dojazdy dla obsługi
bytowej oraz służb ratowniczych nie mogą
zostać ograniczone w jakimkolwiek z etapów. Istnieje, zatem konieczność zapewnienia bezpieczeństwa podczas wprowadzania
tego rodzaju ruchu w obszar oddziaływania
budowy. W tym celu dla pieszych wyznacza
się ciągi często o nawierzchni w standardzie
tymczasowym wydzielone z placu budowy
poprzez zapory drogowe. Odwołując się do
niepokornej natury człowieka, żeby zapobiec wtargnięciom pieszych pod pojazdy,
przechodzeniu w miejscach niedozwolonych czy wręcz nagminnym spacerom po
jezdni łącznie z pędzącymi samochodami,
korytarze ruchu pieszego wytycza się po
najkrótszej odległości łączącej źródła i cele
podróży. Przejścia dla pieszych powinny być
zlokalizowane tak, aby była zawsze w każdych warunkach zapewniona ich dostrzegalność przez kierowców a w ich obrębie
wzajemna widoczność pieszy-kierowca
(pole widoczności wolne od przeszkód także w postaci elementów brd). Z ruchem
pieszym związany jest także transport publiczny, do którego dostęp także w warunkach prowadzonych robót drogowych
trzeba zagwarantować poprzez dogodne
prowadzenie tymczasowych korytarzy ruchu pieszego, tworzenie przystanków i peronów w miejscach najmniej narażonych
na potencjalny konflikt ruchowy z innymi
użytkownikami przestrzeni ulicznej. Uwaga
ta odnosi się także do wyznaczania przejść
dla pieszych przy przystankach – nie powinno się dopuszczać do przesłaniania pieszych
przez pojazdy transportu zbiorowego. Pieszy jest najmniej chronionym uczestnikiem
ruchu, choćby ubrał rycerską zbroję w starciu z pędzącym również „uzbrojonym” samochodem a nawet rowerem jest z mocy praw
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fizyki przegrany. Warunek segregacji uczestników ruchu drogowego ma tu kluczowe
znaczenie.
Warunki zapewnienia bezpieczeństwa
ruchu drogowego
Wykonanie projektu wg powyższych założeń z uwzględnieniem omówionych wcześniej czynników pozwala zweryfikować już
na tym etapie podstawowe rozwiązania pod
kątem zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Z przedstawionych założeń
i czynników wynikają warunki, których spełnienie bezpośrednio wpływa na eliminacje
zagrożenia wypadkowego tj.:
• czytelność rozwiązań,
• dostrzegalność,
• widoczność,
• przepustowość,
• jednoznaczność zasad ruchu (pierwszeństwa),
• odpowiednia segregacja,
• kształtowanie (optyczne prowadzenie,
wydzielanie, przebieg osi) korytarzy ruchu,
• ograniczenie liczby punków kolizji,
• eliminacja zbędnych elementów infrastruktury,
• gradacja rozwiązań,
• jednorodność,
• zgodność geometrii i organizacji ruchu,
• dostosowanie do wymagań dynamiki ruchu,
• adaptacja i użyteczność w zróżnicowanych warunków atmosferycznych,
• regulowanie prędkości ruchu poprzez
rozwiązania projektowe,
• dostosowanie do wielkości oraz charakteru i rodzaju ruchu (długości pasów, programy sygnalizacji, liczba pasów),
• dostępność do źródeł i celów podróży,
• skrócenie procesu decyzyjnego.
Podsumowanie - przykłady „złej praktyki
projektowania”
W podsumowanie rozważań i dla podkreślania znaczenia projektu tymczasowej organizacji ruchu w kształtowaniu bezpieczeństwa w obszarze pasa drogowego warto
odwołać się do przykładów rozwiązań tymczasowych organizacji ruchu zaliczonych do
„złej praktyki projektowania”, których wykonanie w terenie przyczyniło się do pogorszenia warunków bezpieczeństwa uczestników
ruchu drogowego poprzez inicjowanie sytuacji konfliktowych i zdarzeń drogowych.
Nic tak dobrze nie działa na wyobraźnię
projektanta i weryfikującego dokumentacje
jak zdjęcia i filmy z funkcjonujących rozwiązań projektowych, które poprzez błędne
założenia, pobieżną znajomość warunków
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2. Ulica Sienkiewicza we Wrocławiu (objazd ul. Wyszyńskiego)

terenowych i ruchowych, ukształtowały nieoczekiwane i niepożądane reakcje kierowców tworząc łańcuch sytuacji zagrażających
bezpieczeństwu. Najlepszą miarą poziomu
bezpieczeństwa ruchu są wartości liczbowe statystyk wypadkowych prowadzonych
przez policję. Niestety brakuje danych dotyczących liczby zdarzeń wyodrębniającej
okresy funkcjonowania tymczasowych
i stałych organizacji ruchu. Gromadzenie
takich danych jest procesem długotrwałym
i wymaga zaangażowania kilku instytucji, ale
efektem są wartości liczbowe potwierdzające przeprowadzone obserwacje.
Sytuacja na zdjęciu nr 2 przedstawia podporządkowane potoki ruchu kierunku objazdowego na relacji skrętu w lewo (wcześniej
była to główna relacja na wprost) przecinające relację główną na wprost z przeciwnego wlotu. Kierunek objazdu wyznaczono
wyłącznie za pomocą oznakowania, mimo
proporcjonalnych natężeń ruchu strumieni
kolizyjnych nie wprowadzono sterowania
sygnalizacją świetlną ze względu na obawy
dotyczące zachowania przepustowości drogi głównej na kierunku na wprost. Pomijanie
w projekcie tymczasowych organizacji ruchu części dotyczącej analiz ruchu opartej
na aktualnych pomiarach i prognozach jest
błędem skutkującym poważnymi zagrożeniami nie tyle w wyczerpaniu przepustowości na domniemanym kierunku głównym,
co powstawania sytuacji konfliktowych
w obszarze tarczy kluczowych dla objazdów
skrzyżowań, wynikających właśnie z braku
informacji o natężeniach i strukturze kierunkowej. Nieznajomość wartości natężeń
ruchu i ich rozkładu na sieć podczas prac na
ulicach podstawowego układu drogowego

uniemożliwia dobór sposobu sterowania
ruchem i nadania odpowiedniej hierarchii
poszczególnym potokom, przy zbliżonym
obciążeniu wlotów powoduje to szereg
zachowań takich, jak wymuszenie pierwszeństwa przejazdu, blokowanie tarczy
skrzyżowania prowadzących do tworzenia
sytuacji konfliktowych i zdarzeń typu zderzenia boczne, czołowe kolizyjnych kierunków
czy najechania na tył pojazdów w kolejce
oczekujących na przejazd.
Sytuacja na zdjęciu nr 3 przedstawia zmianę funkcji pasów ruchu na skrzyżowaniu ul.
Sienkiewicza z ul. Wyszyńskiego – wprowadzono dwa pasy do jazdy na wprost (w miejsce pasa na wprost i pasa do skrętu w lewo)
i dwa pasy do skrętu w prawo (w miejsce
pasa na wprost i w prawo i pasa do jazdy
w prawo). Geometria drogi wyraźne podkreśla funkcje pasów ze stałej organizacji ruchu,
a odbiór zmian przez kierowcę dodatkowo
zaburzany jest poprzez nietrwałe oznakowanie poziome i niezgodność treści oznakowania pionowego z oznakowaniem poziomym. Nieczytelne oznakowanie powoduje
niepotrzebne przeplatanie potoków ruchu
w obszarze wlotu na odcinku, na którym
wg stałej organizacji jest już to zabronione
oznakowaniem poziomym. Zmiana pasa
ruchu w strefie oddziaływania skrzyżowania
jest zjawiskiem niekorzystnym i niespodziewanym, dochodzi przez to zajechania toru
jazdy sąsiedniego pojazdu i w konsekwencji
zderzeń bocznych czy najechania na tył pojazdu kierowanego przez kierowcę zbyt długo analizującego sytuację na wlocie. Zmiana
funkcji pasów w miejscu o geometrii jednoznacznie wskazującej tory jazdy i kierunki
rozplotów na skrzyżowaniu powoduje, że
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3. Skrzyżowanie ul. Wyszyńskiego i ul. Sienkiewicza we Wrocławiu (objazd
ul. Wyszyńskiego) widok z miejsca kierowcy

zagubieni kierowcy wybierają niewłaściwy
pas ruchu do wjazdu na tarczę skrzyżowania i odpowiadający mu sygnał, co stwarza
okoliczność dla powstania poważnych zdarzeń drogowych taki jak zderzenia pojazdów
z kierunków kolizyjnych.
W przedstawionych przypadkach nie
trzeba wprowadzać wielu zmian, by poprawić funkcjonowanie organizacji ruchu,
być może czytelne, dostrzegalne i trwałe
oznakowanie pozwoliłoby kierowcom na
dostatecznie wczesną identyfikację i wybór
pasa ruchu a montaż sygnalizacji świetlnej
sterującej ruchem na skrzyżowaniu prowadzącym ruch objazdowy wyeliminowałby
konfliktowe sytuacje w jego obszarze a przy
okazji poprawił przepustowość.
Opisana tu organizacja ruchu działała przez około cztery miesiące (od września do końca grudnia) wpisując w to czas
w zmożonych natężeń ruchu związanych
z początkiem roku akademickiego. Wpływ
analizowanej organizacji ruchu najlepiej odzwierciedlają statystyki zdarzeń drogowych
na dwóch wyżej opisanych skrzyżowaniach.
Z danych zawartych w tabelach 1 i 2 niezaprzeczalnie wynika jak negatywne było

4. Skrzyżowanie ul. Grunwaldzkiej/ Pasteura we Wrocławiu (objazd
ul. Curie-Skłodowskiej)

oddziaływanie na warunki bezpieczeństwa
wdrożonej organizacji ruchu. Liczba zdarzeń drogowych w ciągu każdego z czterech
miesięcy funkcjonowania zmienionej organizacji ruchu znacznie się zwiększyła. Wyraźny wzrost liczby zdarzeń na obu skrzyżowaniach rysuje się w początkowym okresie
funkcjonowania nowych rozwiązań, co jest
procesem naturalnym. W przypadku skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Wyszyńskiego
następuje ponowny wzrost liczby zdarzeń
drogowych, który spowodowany jest pogorszeniem warunków atmosferycznych
(mniejsze nasłonecznienie, opady atmosferyczne) i postępującą degradacją tymczasowego oznakowania poziomego, pionowego
i urządzeń brd (wynikającą z niedostatecznego utrzymania) przy wzroście natężeń
ruchu. Wyraźny przyrost liczby zdarzeń na
tle pozostałych miesięcy dotyczy wyłącznie
kolizji.
Przykład na zdjęciu nr 4 przedstawia zmianę funkcji wlotu skrzyżowania - w miejsce
wyspy kanalizującej ruch pojazdów z kolizyjnych kierunków wprowadzono pas do
skrętu w lewo. Wyznaczenie dodatkowej,
nieobecnej wcześniej relacji – skręt w lewo

Tab.1. Statystyka zdarzeń drogowych na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza z ul. Świętokrzyską
w kolejnych miesiącach 2013r.
Miesiące w roku

ul. Sienkiewicza/
Świętokrzyska

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Liczba zdarzeń
Wypadki
Ranni
Kolizje

1
1
1
0

1
1
3
0

0
0
0
0

1
0
0
1

1
0
0
1

1
0
0
1

0
0
0
0

2
0
0
2

3
0
0
3

5
0
0
5

1
0
0
1

1
0
0
1

Tab. 2. Statystyka zdarzeń drogowych na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza z ul. Wyszyńskiego
w kolejnych miesiącach 2013r.
ul. Sienkiewicza/
Wyszyńskiego
Liczba zdarzeń
Wypadki
Ranni
Kolizje
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Miesiące w roku
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
2

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
0
0
1

1
0
0
1

4
0
0
4

3
0
0
3

5
0
0
5

2
0
0
2
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– przy zachowaniu dwukierunkowego ruchu na ulicy i braku przejezdności na wlocie dla kolizyjnych relacji. Przyczyniło się
to do wjeżdżania pojazdów skręcających
w prawo z drogi głównej na pas ruchu dla
relacji w lewo z wlotu podporządkowanego, a dodatkowo niezrozumiałość tej myśli
projektowej powodowała ustawianie się
pojazdów oczekujących na sygnał zielony
na kolizyjnym pasie ruchu (pomimo widocznego oznakowania poziomego linii segregacyjnej P-4). Nadmiar oznakowania oraz
użycie niewłaściwych znaków stworzyły
wiele możliwości interpretacji tej organizacji
ruchu-zwykle niezgodnej z zamysłem autora projektu. Zastosowanie niepopularnych
sygnalizatorów jazdy warunkowej w lewo,
budziło niepewność kierowców oczekujących mimo nadawania sygnału zielonego
na taki sygnał na sygnalizatorze ogólnym.
Nieczytelność rozwiązań organizacji ruchu,
powodowana zastosowaniem zbyt wielu
znaków i rozwiązań niestandardowych powoduje dezorientacje kierowców i wykonywanie niebezpiecznych manewrów na
wlocie takich jak zawracanie, nagłe zmiany
decyzji odnośnie wyboru kierunku jazdy, co
przy prędkości bliskiej zeru szczęśliwie stwarza raczej tylko sytuacje konfliktowe. Dużo
gorszym zjawiskiem jest brak zagwarantowania przejezdności, co szczególnie przy
sterowaniu bez udziału sygnalizacji świetlnej
prowadzi do zderzeń pojazdów na kolizyjnych relacjach.
W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem
po dokonaniu analizy ruchu dla obszaru mogłoby wydawać się zrezygnowanie
z wyznaczania relacji skrętu w lewo. Przedstawiona organizacja ruchu została wprowadzona stosunkowo niedawno, więc można
zaobserwować kształtowanie się zachowań
ruchowych w obszarze skrzyżowania. Czas
i statystyki policyjne pokażą czy był to dobry
pomysł na zapewnienie obsługi transportowej rejonu na czas robót. 
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Kilka uwag o regulacjach prawnych
odnoszących się do kolejowej infrastruktury transportowej
Piotr Świątecki
W lipcowym numerze „Przeglądu Komunikacyjnego” z 1994 r. opublikowałem swój pierwszy artykuł: „Lotnisko w prawie lotniczym”. Ten i kolejne teksty
publikowane przeze mnie w „Przeglądzie Komunikacyjnym” z wielką życzliwością redagował zastępca naczelnego, nieodżałowany redaktor Stefan Poźniak;
w znacznej mierze dzięki Jego wsparciu odnalazłem się w publicystyce transportowo-prawnej, co zaowocowało ponad siedemdziesięcioma artykułami
w „Przeglądzie Komunikacyjnym” i paroma setkami tekstów prasowych w innych periodykach (nie licząc książek). W okrągłą, dwudziestą rocznicę swojej
pierwszej publikacji chcę dać wyraz przekonaniu, że ś.p. Redaktorowi Stefanowi Poźniakowi nie tylko ja zawdzięczam wiele; wiele zawdzięcza Mu publicystyka transportowa, zaś „Przegląd Komunikacyjny” prawdopodobnie tylko dzięki Niemu przetrwał trudne czasy.
Pamięci Redaktora Stefana Poźniaka poświęcam ten tekst, w wielu miejscach odwołujący się do naszych długich, telefonicznych i bezpośrednich rozmów.

Piotr Świątecki
prawnik i inżynier,
legislator i publicysta
dyrektor biura
w Kancelarii Senatu

Rozważałem początkowo prezentację
w tym artykule kazuistycznej analizy regulacji prawnych, odnoszących się do
infrastruktury transportowej, zawartych
w licznych ustawach dotyczących tej materii. Tekst taki byłby może bezwzględnie
wiernym obrazem rzeczywistości, niczym
zdjęcie rentgenowskie jest obrazem płuc,
jego przebrnięcie jednak wymagałoby katorżniczego trudu. Uznałem więc, że raz
na dwadzieścia lat, patrząc z sentymentem w przeszłość, mogę sobie pozwolić
na lżejszą formę, którą chętnie nazwałbym
„felietonem legislacyjnym”. Mam nadzieję,
że Redakcja zechce udostępnić łamy miesięcznika takiej nietypowej kreacji, będącej
sumą refleksji i spostrzeżeń, pozbawionej
wszakże tego, co porządne artykuły prawnicze charakteryzuje, tj. tzw. aparatu przypisów i odniesień. Aparat ten wpłynąłby
negatywnie na przejrzystość rozważań.
Punktem wyjścia niech będzie opublikowany właśnie projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego,
opracowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa
Budowlanego powołaną przy ministrze
właściwym do spraw transportu, obecnie
– Ministrze Infrastruktury i Rozwoju.
Komisja 16 kwietnia br. przyjęła tzw.
podstawową wersję projektu tego kodeksu, istotnego dla naszych rozważań
choćby z tego względu, iż nim zacznie
28
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się z infrastruktury transportowej korzystać – należy ją wybudować. Ten banalny
wzgląd usprawiedliwia, mam nadzieję,
to, że pochylimy się nad fundamentami
wspomnianego kodeksu, którymi są zasadnicze pojęcia zawarte w ustawowym
słowniku.
Podobnie jak dotąd, obiektem budowlanym zgodnie z kodeksową definicją
będzie budynek, budowla bądź obiekt
małej architektury, wraz z instalacjami
zapewniającymi możliwość użytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Nadal budynkiem będzie obiekt budowlany związany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty
i dach. Obiektem małej architektury ma
dalej pozostać, nomen omen - niewielki
obiekt, a w szczególności: obiekt użytkowy służący rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, w tym piaskownica,
huśtawka, drabinka, śmietnik, ogrodzenie
etc. Budowlą (jak dotąd) w nowym kodeksie będzie obiekt budowlany niebędący
budynkiem albo obiektem małej architektury, jak w szczególności wolno stojące
obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty przemysłowe, budowle
ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki.
Infrastrukturę techniczną kodeks podzieli na infrastrukturę transportową oraz
sieci przesyłowe; za infrastrukturę transportową uznać zaś zamierza drogi, linie
kolejowe, a także instalacje, urządzenia
i obiekty niezbędne do ich funkcjonowania, z wyłączeniem zjazdów z dróg publicznych.
Przydługie niewątpliwie cytaty mają
uzmysłowić łaskawemu Czytelnikowi

dwie sprawy. Po pierwsze, że z założenia
oddzielamy infrastrukturę od ruchu, pojazdów, urządzeń z niej korzystających, co
– jak zaraz przypomnę - wcale nie jest jedynym rozwiązaniem, po drugie zaś – prezentowane tu definicje obarczone są niestety, podobnie jak w dotychczasowym
stanie prawnym, słabościami, które można
porównać do elipsy Mobiusa. Ta dwuwymiarowa zwarta rozmaitość topologiczna
istniejąca w przestrzeni trójwymiarowej
ma tylko jedną powierzchnię i jedną krawędź. Definicje mają również tylko jedną
krawędź, gdyż niezależnie od tego, z którego miejsca wyjdziemy, dochodzimy do
tego samego rezultatu. Czym jest obiekt
budowlany? Budynkiem, małą architekturą lub budowlą. Czym jest mała architektura ? Niewielkim obiektem budowlanym.
Czym jest budowla ? Obiektem budowlanym, który nie jest budynkiem ani małą architekturą. W fundamentalnej, również dla
transportu, regulacji prawa inwestycyjnego, odnoszącej się do najbardziej stałego
elementu transportu, jaki można sobie
wyobrazić, tj. do infrastruktury, poruszamy się po grząskim piasku wydmy definicyjnej. Pojęcie A wyjaśniamy przy użyciu
pojęcia B, pojęcie B przy użyciu pojęcia A.
Prawdopodobnie jednak ta pętla definicyjna (starożytni mawiali – ignotum per
ignotius) jest nie do uniknięcia, a wynika
z nieuniknionej relacji miedzy ludzkim
umysłem a rzeczywistością, najlepiej zilustrowanej platońską anegdotą o cieniach
na ścianach pieczary.
Dziś, mówiąc o transporcie, dokonujemy wyraźnego podziału na drogi żelazne,
kołowe, kanały, trasy lotnicze – nazywając
to infrastrukturą – i na tabor, sprzęt korzystających z tych szlaków przewoźników,
pasażerów, klientów. Ten podział wyni-
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ka z dominujących obecnie rozwiązań
organizacyjnych, które nie są jedynymi
możliwymi. Dziś jest dla nas w zasadzie
oczywiste, że zarządy lotnisk muszą być
oddzielone od przewoźników lotniczych
(choć pojawiła się niedawno koncepcja
powołania wspólnej struktury PLL LOT
i „Portów Lotniczych”, odbiegającej od
tego stereotypu; co ciekawe, a niewielu
już pamięta, w latach ’50 XX w. PLL LOT
zarządzały też lotniskami; Zarząd Ruchu
Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych,
antenata „Portów Lotniczych”, wyodrębniono właśnie z LOT-u). Przywykliśmy też
do rozdziału infrastruktury kolejowej od
przewozów, funkcjonującego raptem kilkanaście lat w wyniku wdrożenia dyrektywy UE o rozwoju kolei we Wspólnocie
(440/91). Język, także język prawny, którego używamy do opisu dzisiejszej rzeczywistości, uwzględnia te podziały. Warto
jednak przypomnieć, że obowiązująca do
początku lat dziewięćdziesiątych ustawa
o kolejach definiowała tytułową kategorię – kolej – jako sumę linii, dróg żelaznych i taboru. Każde przedsiębiorstwo
kolejowe w Polsce od połowy XIX w. do
początku lat dziewięćdziesiątych XX w.
składało się z tych dwóch elementów. Pomysł, by tabor z jednej linii czy sieci mógł
bez większych problemów przenieść się
na inną jest koncepcją stosunkowo nową;
niedawno przecież pojawiła się w naszym
języku interoperacyjność, która tę właśnie
cechę ma oznaczać. Interoperacyjność
nie oddaje trudu uruchamiana pociągów
międzynarodowych w ciągu siedemdziesięciu lat istnienia p.p. PKP. A u zarania
dziejów kolei na ziemiach polskich nie
było mowy o inteoperacyjności wiedenki,
normalnotorowej, polskojęzycznej kolei
kontrolowanej przez polski kapitał z szerokotorowymi kolejami terespolskimi czy
petersburskimi z rosyjską obsługą.

Nie zmieniają tego znane wyjątki – czy
zachowanie w trójmiejskiej SKM napięcia
zasilania dostosowanego do taboru przejętego z berlińskiego metra, czy zakupy
lokomotyw spalinowych do klarownie
zdefiniowanych celów.

Gdy wybuchła Niepodległa w 1918 r.,
nie było w Polsce jednolitej sieci kolejowej, jednolitego taboru i jednolitych
zasad prowadzenia przewozów; wielkim
osiągnięciem Dwudziestolecia było połączenie cząstek trzech systemów kolejowych w jeden organizm. Organizm, który
po II wojnie światowej przesunięty został
na zachód razem z całym państwem i narodem, lecz nadal stanowił całość. Gdy zapadała decyzja o przechodzeniu z trakcji
parowej na elektryczną to był to kierunek
działań odnoszący się do całej sieci. Gdy
decydowano o inwestycjach w poszczególne kategorie taboru, sprzętu, to były
to decyzje podejmowane z uwzględnieniem faktu, iż odnoszą się do całej kolei.

W tym procesie transformacji w ciągu
ostatnich trzydziestu lat można wyróżnić
trzy charakterystyczne wydarzenia.
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PKP, wielkie przedsiębiorstwo, jak każdy
duży organizm, trudniejsze było do powodowania, lecz jednocześnie korzystało
z efektu skali. Jednolitość taboru, procedur, koordynacja rozkładów była wartością. Wiązało się to wszystko z jednolitym
rozumieniem pojęcia kolei, jako sumy infrastruktury i taboru. Dziś takiej sumy już
nie ma, wprowadzenie konkurencji między – nie tak dawno częściami jednej całości skłania do modernizacji języka, także
języka prawa.
Transformacja przedsiębiorstwa PKP
do postaci odpowiadającej naszemu rozumieniu postulatów prawa unijnego
oznaczała konieczność włożenia znacznego wysiłku w to, by jakoś tam funkcjonujący, spójny system zantagonizować.
Podobno choroba nowotworowa polega
na tym, że komórki jednego organizmu
zaczynają ze sobą walczyć. Zmuszenie
niedawno współpracujących jednostek
organizacyjnych PKP do rynkowej rywalizacji było – w pewnej mierze – wszczepianiem takiego nowotworu. Źródłem
trudności był fakt, że do nowego modelu
– rywalizacyjnego – należało dostosować
strukturę, przez dziesiątki lat konstruowaną pod zupełnie inne założenia. Integralność PKP znajdowała wyraz w budowlach, taborze, procedurach, systemach
funkcjonowania i w świadomości. A tu
nagle w szopie Przewozów Regionalnych
nie ma miejsca dla pociągu IC, a pociągi
każdego przewoźnika pochodzą od innego producenta….

Pierwsze, to zmiana ustawy o PKP
z 1990 r. pociągająca za sobą wyodrębnienie z PKP tzw. zakładów zaplecza; przedsiębiorstw budowlanych, naprawy taboru
kolejowego i innych. Ten proces wydawał
się stosunkowo prosty, bowiem to zaplecze zostało włączone do PKP niewiele
wcześniej, w latach osiemdziesiątych. Na
początku lat dziewięćdziesiątych zakładano, że wydzielane firmy – a było ich ok.
80 i zatrudniały ok. 80 tys. pracowników
– będą nadal obsługiwać PKP, tyle że na
zasadach rynkowych mają rywalizować

o zlecenia. Taki obraz przyszłości pozwalał
uspokoić załogi i zyskać akceptację związków zawodowych.
Proces wydzielania zaplecza z PKP niestety znacznie się wydłużył. Problemy
wiązały się z koniecznością uwłaszczenia
powstających, nowych przedsiębiorstw
państwowych otrzymywanym z PKP majątkiem. Nikt jednak nie może przekazać
więcej, niż sam ma i – dodajmy – musi dowieść tego, że to ma. Tymczasem z chwilą
wprowadzenia z dniem 5 grudnia 1990 r.
zasady, iż przedsiębiorstwo państwowe staje się użytkownikiem wieczystym
gruntów i właścicielem naniesień na nich,
należało w pierwszym rzędzie uzyskać decyzje deklarujące uprawnienia majątkowe
samego PKP. Dopiero w kolejnym kroku
można było te nieruchomości przekazać
formalnie wydzielanym firmom. Szczególne kontrowersje dotyczyły tzw. socjału.
Budynków mieszkalnych nie chciały nowe
przedsiębiorstwa, nie można ich było też
zostawić w PKP. Prowadziło to sporów
i sprzeciwów wobec decyzji uwłaszczeniowych. Ten trudny początek wpłynął
prawdopodobnie na pozycję rynkową
wielu wydzielanych przedsiębiorstw,
uzyskujących z opóźnieniem zdolność
kredytową. Część powstałych wówczas,
samodzielnych zakładów naprawy taboru
kolejowego (ZNTK) wkrótce potem znalazła się w Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i tam zaginęła w tłumie. Było
to kilkanaście ze wspomnianej osiemdziesiątki firm wydzielanych z PKP. Dziś
z byłych ZNTK widoczne na rynku są tylko
takie firmy, które miały szczęście do charyzmatycznego zarządu, jak PESA i NEWAG.
Drugim charakterystycznym wydarzeniem była komercjalizacja PKP z mocy
ustawy prowadząca do powstania grupy
spółek na początku trzeciego tysiąclecia.
Lektura uzasadnienia do ówczesnego
projektu ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa
państwowego Polskie Koleje Państwowe
w konfrontacji z dzisiejszą rzeczywistością
niestety nie pozostawia złudzeń – wielu
założeń nie udało się osiągnąć. Smutnym
dowodem tego stanu rzeczy była konieczność licznych nowelizacji tej ustawy, która
– w zamierzeniu – miała być scenariuszem
(harmonogramem) jednorazowego procesu. Zakładano, że w miejsce anachronicznych powiązań między częściami
przedsiębiorstwa – molocha pojawią się
klarowne, efektywne relacje handlowe.
Gdyby tak się stało, byśmy to – jako pasażerowie – już po kilkunastu latach odczu-
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Prawo w transporcie
li. Tymczasem ofiarą modernizacji padła
znaczna część siatki połączeń. Niestety
wyzionął również ducha stabilny, jednolity, powszechnie dostępny urzędowy
rozkład jazdy. Prawo nie mogło obronić
ani jednego, ani drugiego, ponieważ nie
dało się tego pogodzić z wprowadzeniem
mechanizmów ekonomicznej rywalizacji
między przewoźnikami. To skutki zantagonizowania poszczególnych części niegdyś
jednolitego przedsiębiorstwa; prawdopodobnie istnienie rozbudowanej, gęstej
siatki połączeń i jednolitego rozkładu jest
korzystne dla kolei jako całości, natomiast
nie jest odczuwalną wartością z perspektywy pojedynczego, np. samorządowego
przewoźnika.
Sensem systemu transportu zbiorowego jest jego użyteczność, co oznacza m.in.
dostateczną gęstość w obu wymiarach;
czasu (częstotliwość połączeń) i przestrzeni (sieci na mapie). W systemie polskich kolei najważniejsze są połączenia regionalne,
z których korzysta najwięcej osób. Zdecydowano, że odpowiedzialność za te przewozy powinny wziąć na siebie samorządy
i przekazano spółkę Przewozy Regionalne
samorządom wojewódzkim. Odnosząc
się do przeszłości, nie do projekcji przyszłości, podzielono udziały w tej spółce
proporcjonalnie do parametrów połączeń
regionalnych przed usamorządowieniem;
przyniosło to m.in. ten skutek, że najwięcej udziałów uzyskało Mazowsze, które
nie korzysta z usług PR, mając własnego
przewoźnika. Zgromadzenie wspólników
Przewozów Regionalnych, zrzeszające 16
samorządowych województw, nie może
działać jak typowa struktura handlowa,
będąc ciałem w istocie politycznym. Trudności pogodzenia różnych interesów skutkują próbami ucieczki do przodu poprzez
tworzenie regionalnych spółek, jak Koleje
Śląskie. Podział dzielnicowy kolei pociąga
za sobą trudności w uzgadnianiu transgranicznych połączeń ale i zróżnicowanie
taboru, za którym iść musi zróżnicowanie
kwalifikacji personelu technicznego, wyposażenia zaplecza warsztatowego itd.
Spory wysiłek trzeba obecnie włożyć w to,
by odwrócić skutki wysiłków unifikacyjnych z przeszłości.
W dzisiejszym systemie kolejowym są
spółki przewozowe, skoncentrowane na
efektywności, oczekujące minimalizacji
kosztów infrastruktury, zarządca sieci PLK,
oczekujący jak największych przychodów
z udostępniania sieci przewoźnikom, by
sfinansować inwestycje i utrzymanie,
spółka matka PKP SA dążąca do rozlicze30
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nia i pokrycia starych długów oraz UTK
nadzorujący spełnienie wymagań ustawowych. Rzecznikiem dostosowania kolei
do potrzeb gospodarki i społeczeństwa
powinien być resort transportu, wyznaczający cele strategiczne i pilnujący ich
realizacji.
Niestety cele te ulegają zmianom, czego przykładem mogą być koleje dużych
prędkości. Już mieliśmy je budować, teraz
o nich ciszej; zamiast już, teraz konstruowanego od początku tzw. Y jest modernizacja CMK. To prawdopodobnie szczęśliwie się składa, bowiem jest szansa, że da
się zadbać o lokalne połączenia kolejowe
mniejszych miejscowości, bowiem starczy
na to pieniędzy.
Legislacja jest podporządkowana pogoni za zmieniającymi się przepisami europejskimi oraz łataniu zauważonych luk.
Skutki są różne. Przed rokiem np. w ustawie o transporcie kolejowym uchylono
przepis wyłączający stosowanie większości przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym do linii kolejowych. Konsekwencją tego uchylenia była wątpliwość,
czy istnieje obowiązek sprawdzania zgodności wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji linii kolejowej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
A konfrontacja wniosku z planem wydłuża
znacznie postępowanie, zwłaszcza wówczas, gdy obowiązującego planu nie ma.
W wielu aglomeracjach trzeba na taki plan
czekać tak długo, że może to paraliżować
modernizację sieci i utrudnić efektywne
wykorzystanie środków europejskich. Dlatego to, co usunięto, teraz się w kolejnej
nowelizacji przywraca.
Kolejne modyfikacje regulacji odnoszących się do licencjonowania działalności
gospodarczej w transporcie kolejowym
również doprowadziły do zaskakujących
rezultatów. Oto okazuje się, że, by zostać
licencjonowanym przewoźnikiem, nie
trzeba mieć ani jednej lokomotywy, ani
jednego wagonu, wystarczy świadczyć
usługi trakcyjne, polegające na pośredniczeniu w zatrudnieniu maszynistów. Prawo pozytywne jest tu oczywiście spójne,
natomiast znaczenia terminów ustawowych są odległe od ich potocznego rozumienia.

jawiłoby się w odpowiednim momencie.
Proces decyzyjny trwałby może dłużej,
lecz z większym marginesem bezpieczeństwa.
Rewolucja zachodząca w technice wiąże się z rewolucją formalną. Choć nadal
obowiązują warunki techniczne ustanawiane na podstawie prawa budowlanego, to nakłada się na to system standardów interoperacyjności zorganizowany
w tzw. TSI – technicznych standardach
interoperacyjności odnoszących się do
poszczególnych podsystemów. Stacja, peron będą więc jednocześnie budowlami
i składnikami podsystemów, co oznacza
niestety nakładanie się na siebie kilku niezależnych porządków formalnych. Miejmy
nadzieję, że wymagania zawarte w tych
dokumentach, które dotyczą podobnej
materii, zostały już skorelowane. Powstaje
jednak pytanie, po co nam jednocześnie
warunki techniczne dla budowli kolejowych i techniczne standardy interoperacyjności podsystemu „infrastruktura” ?
Czy prawo ma silny wpływ na rzeczywistość ? Są w Polsce regulacje, co do których
można rzec, że jako niezgodne z obyczajem, charakterem narodowym lub innymi
realiami po prostu się nie przyjęły. Przykładem może być zakaz sprzedaży żarówek
setek, który nie obejmuje dostępnych powszechnie żarówek do oświetlenia ulicznego lub do celów hodowlanych. Pasują
do tych samych oprawek…
Jednak w odniesieniu do kolei i jej infrastruktury prawo wywiera wielki wpływ.
Swój ślad pozostawiła niezrealizowana,
a w początku lat dziewięćdziesiątych
wprowadzona koncepcja umowy państwo – kolej z corocznym aneksem, i załączony do ustawy komercjalizacyjnej, niezrealizowany harmonogram waloryzacji
dotacji. Najsilniej jednak oddziaływały
przepisy inkorporujące prawo europejskie; w tym zakresie byliśmy liderem, co
niestety było też dość kosztowne. Z wielkim tempem przemian wiązać się musiało zamieszanie. Czy jednak teraz historia
zwolni na tyle, by był czas posprzątać ?
Stan postulowany to taki, w którym publicystyka prawnicza będzie ograniczona
stabilnością klarownego prawa. 

Wydaje się też, że w starym, jednolitym,
nieruchawym molochu PKP nie byłoby
możliwe nabycie taboru, który nie jest dostosowany do sieci. W decyzjach uczestniczyły wszystkie służby i ostrzeżenie po-
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W dniu 2 lipca 2014 roku odbyła się w audytorium im. A. Sołtana
Politechniki Łódzkiej uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris
Causa profesorowi Józefowi Wiesławowi Modelskiemu,. Profesor
Modelski jest światowej sławy uznanym autorytetem w zakresie
radioelektroniki, głównie w obszarze radiokomunikacji, techniki
mikrofalowej i antenowej oraz telewizji. Do najważniejszych oryginalnych osiągnięć naukowych profesora Modelskiego należą:
opracowanie metody projektowania mikrofalowych waraktorowych modulatorów i przesuwników fazy, współautorstwo meto-
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dy wyznaczania zespolonej częstotliwości rezonansowej wielowarstwowych rezonatorów dielektrycznych i ferrytowych, metod
pomiaru parametrów materiałów mikrofalowych, koncepcje inteligentnych anten mikrofalowych oraz nowych typów konwerterów do odbioru satelitarnych programów TV.
W imieniu Prezesa SITK RP prof. dr hab. inż. Janusza Dyducha
list gratulacyjny wręczył profesorowi Józefowi Wiesławowi Modelskiemu obecny na uroczystości Sekretarz Generalny SITK RP
mgr inż. Waldemar Fabirkiewicz.
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5 Jacek Kawalec

Use of geogrids for stabilization railway ballast on
crossings

Article describes use of geogrids for aggregate stabilization function
in railway trackbed. Classification on geosynthetic functions is given.
Mechanism of stabilizing of unbound aggregate layer has been discussed. An example of experiment was given which results in passenger comfort improvement when geogrids are used at railway
crossings with other infrastructure objects. Article discuss with current formal and legal conditions for use of geogrids in light of Regulation (EU) No 305/2011 of the European parliament and of the Council.
Keywords: Geogrid; Aggregate stabilization; Geosynthetic functions;
Specifications
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9 Piotr Rosik, Karol Kowalczyk

Journey-times and frequencies of passenger inter
agglomeration railways - changes in 2000-2010

The purpose of this article is to present the changes in travel times
and frequencies of passenger inter agglomeration trains in 2000-2010
in the context of railway investments carried out in the first decade of
the twenty-first century. We analyzed the matrix of railway travel times
between 18 voivodeship cities, which enabled simultaneous tracking
of 153 inter- relationships. The average speed in 2010 was analyzed
taking into account the differences between the fastest and longest
direct connection. In addition, for few chosen connections with important investment sections year by year analysis has been carried
out. We present the results of the average daily number of connections of qualified trains and passenger direct trains in 2010, and the
difference in number of these connections between 2000 and 2010.
The conclusions are that in the short term only few investments could
be important for the reduction in travel time in the inter agglomeration context. Major projects in the western Poland and the east of
Warsaw are serving primarily the international movement avoiding
major national transport corridors. A number of important projects,
due to the initial phase of construction (eg, on the lines of the Warsaw-Gdynia and Wroclaw-Poznan) affected negatively on the effectiveness of passenger transport because of the prolongation of travel
time. The following five-year study period, including the second part
of the EU financial perspective 2007-2013 (2015) will bring the completion of some large railway investments, which should result in a visible shortening of travel times on selected inter agglomeration routes.

Keywords: Travel times; frequencies; matrix of passenger
inter agglomeration connections
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16 Tomasz Stoeck, Wawrzyniec Gołębiewski

Analysis of operating transportation companies from
Szczecin city on the carriage of cargo market

Article describes the results of survey where the main aim was separating fundamentally barriers of functioning and development
transportation field. Researches has been made between 2013 and
2014 among the owners and employees of transportation companies in Szczecin with various specialization and range of activities.
The analysis presents the proposals of limitations indicate problems
accepted the most frequents demands of target group. Remarks and
requests have general character because it have been formed on
behalf of results gained by other research centre.
Keywords: Road transport; Carriage of cargo; Survey researches
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21 Marta Matczuk - Pisarek

Effects of temporary traffic management on road
safety
The article discusses issues related to the impact of design solutions
for traffic safety during operation of temporary traffic management
. Projects of traffic organization are prepared by people who are not
required to confirm technical knowledge in this field of activity, including demonstration of design rights. Existing design guidelines
are studies presenting the possibility of free and broad interpretation, which transfers the burden of creativity and accountability for
applied means to safeguard the works and control the traffic on the
designer. Based on current legal regulations, not effective but still
constituting designer guidelines essentials, own observations and
experience in verification and designs of traffic organization formulates the main assumptions that may become the basis for creating
design solutions for temporary traffic management to secure works
in a lane. The influence of technology works, the logic of adaptation
solutions to the road, its surroundings , weather conditions, operational elements of road safety and labeling parameters of temporary roads and land availability on the safety of traffic, have been
discussed in the article. The pictures of the operation of temporary traffic management present examples of bad design practice
. In summary consideration certain conditions have been defined,
whose implementation at the design stage will help to eliminate or
at least reduce the errors in the studies of traffic organization.

Keywords: Road safety; Temporary traffic management

7 /2014

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Zarząd Krajowy
Krajowa Sekcja Drogowa,
Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
zapraszają do udziału

w LVII TECHNICZNYCH DNIACH DROGOWYCH
Konferencja odbędzie się w dniach 19 - 21 listopada 2014 roku w Hotelu Czarny Potok Resort & SPA, ul. Czarny Potok 65, Krynica Zdrój
Patronat:
Pan Zbigniew Rynasiewicz*, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju,
Pani Ewa Tomala – Borucka, Generalny Dyrektor w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Rada Programowa:
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch – Prezes SITK RP, Przewodniczący Komitetu Transportu PAN
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski – Politechnika Rzeszowska
Członkowie:
prof. dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk – Politechnika Białostocka
prof. dr hab. inż. Józef Judycki – Politechnika Gdańska
prof. dr hab. inż. Kazimierz Kłosek – Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski – Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski – IBD i M
prof. dr hab. inż. Antoni Szydło – Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Marian Tracz – Politechnika Krakowska
Komitet Organizacyjny:
Przewodniczący: Waldemar Fabirkiewicz – Sekretarz Generalny SITK RP
Członkowie:
Krystyna Chudoń – Kroczek – Biuro ZK SITK RP
Tadeusz Kowalczyk – Krajowa Sekcja Drogowa SITK RP
Grzegorz Małetka – Krajowa Sekcja Drogowa SITK RP
Marek Rolla – Przewodniczący Krajowej Sekcji Drogowej SITK RP
Włodzimierz Walerych – Krajowa Sekcja Drogowa SITK RP
Tematyka LVII Technicznych Dni Drogowych
Plenarna
– Sesja I
– Sesja II
Realizacja rządowego programu budowy dróg krajowych
– Panel dyskusyjny: Aktualne problemy drogownictwa
– Sesja III
Technologie w utrzymaniu nawierzchni
– Sesja IV
Infrastruktura komunikacyjna w miastach
– Sesja V
Obiekty inżynierskie w infrastrukturze drogowej
– Sesja VI
Bezpieczeństwo na drogach
– Sesja VII
Ochrona środowiska w infrastrukturze transportowej
– Sesja VIII
Prawo w drogownictwie –
– Sesja IX
Zamykająca

19.11.2014 r.
19.11.2014 r.
19.11.2014 r.
20.11.2014 r.
20.11.2014 r.
20.11.2014 r.
20.11.2014 r.
21.11.2014 r.
21.11.2014 r.
21.11.2014 r.

godzina 14.00 – 14.45
godzina 14.45 – 15.50
godzina 16.00 – 17 30
godzina 9.00 – 10.30
godzina 11.00 – 13.00
godzina 15.00 – 17.00
godzina 17.20 – 18.50
godzina 9.00 – 10.00
godzina 10.00 – 11.30
godzina 11.30 – 12.00

Sponsorzy:
Budimex S.A*., Strabag Sp. z o.o.*, Skanska S.A.*, Mota Engil Polska S.A.*, Viacon Polska Sp. z o.o.*.
Patronat medialny:
Drogownictwo, Przegląd Komunikacyjny, Transport Miejski i Regionalny, Drogi, Magazyn Autostrady, Polskie Drogi, portal e-drogi.
Obradom będą towarzyszyły wystawy oraz wystąpienia promocyjne.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i promocji w konferencji.
Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela mgr inż. Krystyna Chudoń-Kroczek,
SITK RP ZK – Warszawa, tel. 22 827 02 58;
			 www.sitk.org
		
e-mail: k.chudon@sitk.org
Więcej informacji i formularz uczestnictwa na http://www.sitk.org
*wystąpiliśmy o patronat

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

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.

