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Proponowane miary dostępności czasowej w transporcie publicznym.
Dostępność transportowa, czyli jak ocenić za pomocą modelu potencjału,
które inwestycje są najważniejsze? Kolejowe trasy turystyczne Dolnego
Śląska. Losowe zmiany sztywności podsypki w analizie drgań
zespolonego mostu kolejowego. Dokąd leci żuraw? Moment powstania
obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych.

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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Drodzy Czytelnicy!
Na koniec roku przedstawiamy Państwu bogaty zestaw frapujących publikacji. Numer otwiera
prezentacja kolei linowej Polinka – jedynej takiego rodzaju w Polsce. Autorzy artykułu oraz koncepcji
tego połączenia komunikacyjnego opisują przykłady podobnych realizacji oraz charakterystykę
techniczną zrealizowanej inwestycji. Kolejne dwa artykuły dotyczą zagadnień dostępności
transportowej, w kontekście proponowanych miar dla transportu publicznego oraz oceny
z wykorzystaniem modelu potencjału.
Autor następnego artykułu przedstawia historię oraz rozwiązania stosowane w promocji
turystyki kolejowej. Omówiono uwarunkowania dla Dolnego Śląska na tle innych regionów. Piąty
artykuł, z zakresu inżynierii mostowej, dotyczy losowych zmian sztywności podsypki w analizie
drgań. Pozycja ta reprezentuje dział zainaugurowany w obecnym roku i owocujący trzema
interesującymi tekstami.
Ostatnie dwa artykuły dotyczą działu już zadomowionego w Przeglądzie Komunikacyjnym –
– Prawo w transporcie. Jest pozycja dotycząca problemów narodowego przewoźnika lotniczego,
PLL Lot oraz analiza momentu powstania obowiązku podatkowego od środków transportowych.
Numer zamyka spis treści rocznika LXVIII z przypisaniem artykułów do poszczególnych działów,
wykazem Autorów i Recenzentów. Życzę przyjemnej lektury.
W imieniu Redakcji Przeglądu Komunikacyjnego składam wszystkim Czytelnikom i współpracownikom życzenia Zdrowych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, Wybuchowej Zabawy
Sylwestrowej oraz Pomyślności w Nowym Roku.
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Rada naukowa:
Marek Ciesielski (Poznań), Antanas Klibavičius (Wilno),
Jozef Komačka (Žilina), Elżbieta Marciszewska
(Warszawa), Bohuslav Novotny (Praga), Andrzej S.
Nowak (Lincoln, Nebraska), Tomasz Nowakowski
(Wrocław), Victor V. Rybkin (Dniepropietrovsk),
Marek Sitarz (Katowice), Wiesław Starowicz
(Kraków), Hans-Christoph Thiel (Cottbus), Krystyna
Wojewódzka-Król (Gdańsk), Elżbieta Załoga
(Szczecin), Andrea Zuzulova (Bratysława)
Rada programowa:
Mirosław Antonowicz, Dominik Borowski, Leszek
Krawczyk, Marek Krużyński, Leszek W. Mindur,
Andrzej Żurkowski
Deklaracja o wersji pierwotnej czasopisma
Główną wersją czasopisma jest wersja
papierowa. Na stronie internetowej czasopisma
dostępne są streszczenia artykułów w języku
polskim i angielskim.
Czasopismo jest umieszczone na liście
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(4 pkt. za artykuł recenzowany)
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania
zmian w materiałach nie podlegających recenzji.
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Streszczenia artykułów recenzowanych
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Piotr Mackiewicz, Antoni Szydło, Robert Wardęga

Kolej linowa - system transportu publicznego przez
rzekę Odrę we Wrocławiu
W ostatnich latach w dużych aglomeracjach miejskich dochodzi do ograniczenia mobilności. Powstają zamknięte strefy ruchu,
przepełniona jest komunikacja zbiorowa, zatłoczone ulice i parkingi. Na obszarach gdzie występują: gęsta zabudowa, bariery w postaci linii kolejowych czy też przeszkód rzecznych pojawia się zapotrzebowanie na wydajne, bezpieczne i szybkie środki transportu pasażerskiego. W artykule przedstawiono przegląd alternatywnych rozwiązań transportowych stosowanych na świecie, w postaci kolei linowych. Podano również niezbędne informacje dotyczące zaprojektowanej kolejki linowej we Wrocławiu funkcjonującej
w kampusie Politechniki Wrocławskiej. Na przykładzie tej kolei linowej pokazano możliwości rozwoju transportu publicznego w dużych miastach nad rzekami. Zwrócono uwagę na parametry techniczne oraz etapy powstawania kolejki.
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Piotr Rosik, Tomasz Komornicki, Marcin Stępniak,
Wojciech Pomianowski

Dostępność transportowa, czyli jak ocenić
za pomocą modelu potencjału, które inwestycje są
najważniejsze?
Celem artykułu jest wskazanie możliwości jakie daje zastosowanie
modelu potencjału w ewaluacji ex post oraz ex ante inwestycji infrastrukturalnych (w tym drogowych). Podano przykłady zastosowania modelu potencjału w ujęciu dynamicznym (lata 2010-2015)
dla wszystkich inwestycji na autostradach i drogach ekspresowych
w Polsce. Przedstawiono symulacje zmian dostępności w wyniku
realizacji kilkunastu inwestycji drogowych oraz wskazano na priorytetyzację przedsięwzięć na podstawie przeprowadzonych analiz. W ostatniej części artykułu zilustrowano kartograficznie zmiany
względne dostępności w wyniku realizacji trzech odcinków autostrad i dróg ekspresowych. Wyniki zobrazowano na poziomie gminnym. Do obliczeń wykorzystano aplikację komputerową OGAM, która powstała w ostatnich latach w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie. Artykuł jest efektem prac
badawczych prowadzonych w ramach grantu własnego NCN nr
UMO-2012/05/E/HS4/01798 pt. „Multimodalna dostępność transportem publicznym na poziomie gminnym w Polsce”.
Słowa kluczowe: Dostępność potencjałowa; Ewaluacja; Infrastruktura
drogowa
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23

Krzysztof Lewandowski

Turystyka kolejowa na Dolnym Śląsku
Przedmiotem tego artykułu jest analiza rozwiązań stosowanych do
promocji turystyki na kolei, po kolei i z koleją na terenie Dolnego Śląska. Nawiązuje się do opublikowanego na łamach Przeglądu Komunikacyjnego artykułu pt. Kolejowe przewozy turystyczne na Dolnym Śląsku, Nr 9-10/2011 pani Marty Szczęch i Krzysztofa Lewandowskiego.
Słowa kluczowe: Linia kolejowa, Nowe połączenie, Transport towarowy
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Słowa kluczowe: Kolej linowa; Transport publiczny
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Danuta Bryja, Ryszard Hołubowski

Losowe zmiany sztywności podsypki w analizie drgań
zespolonego mostu kolejowego

W artykule przedstawiono propozycje wskaźników dotyczących
dostępności czasowej do punktów (przystanków) transportu publicznego oraz związane z przemieszczaniem się nim. Wskaźniki te
następnie testowano na wybranych przykładach z Warszawy i województwa mazowieckiego: planowanej obsługi tramwajowej Tarchomina, dojazdu do centrum stolicy oraz dostępu do sieci autobusowej na Mazowszu. We wnioskach stwierdza się, że miary dostępności czasowej w transporcie publicznym pozwalają na ocenę
ilościową zarówno istniejących, jak i planowanych systemów transportu publicznego, a główny problem metodyczny dotyczy ustalenia parametrów modelu: dogodnego i maksymalnego czasu podróży.

W pracy przedstawiono efektywną metodę analizy probabilistycznej
drgań belkowych mostów kolejowych z nawierzchnią podsypkową
o losowo zmiennej sztywności. Zmiany sztywności podsypki, zachodzące na długości toru kolejowego, potraktowano jako stacjonarny
gaussowski proces losowy zależny od zmiennej przestrzennej mierzonej wzdłuż osi toru. Charakterystyki probabilistyczne drgań wyznaczono wykorzystując symulacyjną metodę Monte Carlo. Przedstawiono wyniki analiz numerycznych w zakresie przemieszczeń
i przyspieszeń drgań zespolonego dźwigara mostowego i toru kolejowego, wzbudzonych przejazdem pociągu typu Shinkansen. Zbadano wpływ losowych zmian sztywności warstwy podsypki tłuczniowej i ich korelacji na niestacjonarną odpowiedź dynamiczną układu: dźwigar mostowy – nawierzchnia kolejowa. W analizie uwzględniono trzy typy funkcji korelacyjnej, w tym funkcję eksponencjalnie
zanikającą – z pulsacją harmoniczną i bez pulsacji, oraz funkcję typu
„biały szum”.

Słowa kluczowe: Dostępność czasowa; Dostępność transportowa;
Transport publiczny; Izochrony

Słowa kluczowe: Mosty kolejowe; Losowa sztywność podsypki; Drgania
losowe

Proponowane miary dostępności czasowej
w transporcie publicznym

2
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Pendolino pobiło rekord! 270 km/h
na polskich torach!
Rynek Kolejowy, 18.11.2013

– Rekord sprzed 19-laty pobity. Zaliczona jazda
Pendolino z V=270 km/h. Kolejne testy w najbliższy weekend – poinformował dziś prezes
PKP Intercity Janusz Malinowski. Poprzedni rekord ustanowiono w czasie testów w maju 1994
roku. - W trakcie tego weekendu skład pojechał
z prędkością 270 km/h. Tym samym możemy
mówić o nowym rekordzie prędkości na polskich torach - mówi „Rynkowi Kolejowemu” prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. - Dzisiejsze
testy na odcinku między Górą Włodowską a Psarami Pendolino przeszło planowo. Muszę przyznać, że komfort jazdy pociągiem przy prędkościach testowych jest bardzo wysoki, w środku jest po prostu cicho. Jazda jest bardzo płynna - dodaje Szczepan Ostasz, Dyrektor ds. projektów strategicznych przewoźnika. Pobicie rekordu i dzisiejsza próbo to jeszcze nie koniec
sprawdzania poprawności funkcjonowania Pendolino. Testy i badania na CMK będą się jeszcze
przez trzy kolejne weekendy tj.: 23 i 24 XI, 30 XI
i 1 XII oraz 7 i 8 XII. W większości przypadków
na odcinku Góra Włodowska – Psary. Wszystkie
jazdy będą odbywały się w dzień, w godzinach
10:30 – 15:20.

Szynobus PESY pojechał 201 km/h
Inforail/PESA, 17.10.2013

15 października 2013 roku zapisze się na trwałe
w historii polskiej kolei. To właśnie tego dnia zaprojektowany i zbudowany przez PESĘ, dla Kolei
Rosyjskich, pociąg inspekcyjny 611M osiągnął
najwyższą z wyprodukowanych dotąd w Polsce
spalinowych pojazdów szynowych prędkość –
– 201 km/h. Przejazd testowy z udziałem przedstawicieli RŻD i producenta odbył się na trasie
Moskwa – St. Petersburg. Przekroczenie granicy 200 km/h jedną z dwóch służbowych jednostek 611M wyprodukowanych w Bydgoszczy
dla wielkiego rosyjskiego przewoźnika jest wydarzeniem znaczącym o tyle, że to maksymalne
wykorzystanie możliwości pojazdu spalinowego dla kolei konwencjonalnych. Przypomnijmy,
że pociągi te będą służyły szefom RŻD do objeżdżania całej sieci kolejowej w Rosji. Stąd też specyfika ich wnętrza służącego zarówno pracy, jak
i wypoczynkowi podczas wielodniowych podróży, a przede wszystkim odporność na anomalie pogodowe od +40 do -40 stopni. Umowa zakłada ich wejście do eksploatacji przed
przyszłorocznymi zimowymi igrzyskami olimpijskimi w Soczi, ale pierwszy z nich już w lipcu w Rosji przeszedł pomyślnie testy w Naukowo - Badawczym Instytucie Transportu Kolejowego w Szczerbince, a drugi przekroczył wczoraj magiczną – dla spalinowych pojazdów – barierę 200 km/h.

Pociągi dla Hong Kong Express Rail
Link gotowe do testów
Keith Barrow, Rail Journal, 06.11.2013

MTR Corporation pokazała 6 listopada pierwszy z 9 składów do obsługi linii Guangzhou - Shenzhen - Hong Kong Express Rail Link (ERL).
Te EZT o prędkości maksymalnej 350 km/h zo-
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stały oparte na konstrukcji chińskich CRH380A,
są dostarczane przez CSR Qingdao Sifang w ramach zeszłorocznego kontraktu o wartości 1,7
mld $HK (ok. 500 mln PLN). Każdy z ośmiowagonowych zespołów ma 579 miejsc siedzących. Pierwszy skład będzie testowany na chińskich liniach dużych prędkości przed dostawą
do Hong Kongu, która ma nastąpić w kwietniu.

PKP InterCity kupuje kolejne pociągi
za miliard
Lez, Gazeta Wyborcza, 30.10.2013

Dwie oferty - bydgoskiej Pesy oraz konsorcjum Stadlera i Newagu - wpłynęły w ogłoszonym przez PKP InterCity przetargu na zakup 20
nowoczesnych pociągów mogących jeździć
z prędkością co najmniej 160 km/godz. Przetarg
wart jest ponad miliard złotych. PKP InterCity
w ramach dwóch oddzielnych przetargów chce
kupić w sumie 40 tzw. elektrycznych zespołów
trakcyjnych, czyli pociągów bez wyodrębnionych wagonów mających dwa człony sterownicze na obu końcach. Pociągi mają kursować od
października 2015 roku pomiędzy największymi miastami w Polsce. W pierwszym przetargu
w kontrowersyjnych okolicznościach zwyciężył
Stadler z Newagiem. W drugim wpłynęły dwie
oferty: warta ponad 1,41 mld zł polskiego oddziału szwajcarskiej firmy Stadler i nowosądeckiego Newagu oraz szacowana na 1,32 mld zł
oferta bydgoskiej Pesy. Są to ceny z uwzględnieniem utrzymania taboru przez co najmniej 15
lat.

PKP Cargo z dofinansowaniem UE
do zakupu platform kolejowych
Rynek Kolejowy, 25.10.2013

W czwartek, 24 października 2013 roku w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisano umowę o dofinansowanie zakupu przez PKP Cargo 330 kolejowych platform
kontenerowych. Całkowita wartość projektu to
117.077.670 zł. Wartość dofinansowania z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” wyniesie 28.508.700 zł. Umowę ze strony
PKP Cargo podpisali Łukasz Boroń - prezes zarządu i Adam Purwin - członek zarządu ds. finansowych, ze strony CUPT - dyrektor Paweł Szaciłło.
Obecnie PKP Cargo posiada 92 platformy o długości 80 stóp. Powiększenie parku taborowego
o 330 takich wagonów będzie istotnym wzmocnieniem potencjału Spółki w zakresie przewozów intermodalnych. - PKP Cargo chce rozwijać transport intermodalny, czyli najszybciej rozwijający się segment kolejowych przewozów
towarowych w Polsce. Wykorzystaliśmy możliwość pozyskania unijnego wsparcia i w ten
sposób powiększymy nasz tabor o najbardziej
atrakcyjne wagony platformy, aby umocnić pozycję spółki w tym obszarze – mówi Łukasz Boroń, prezes zarządu PKP Cargo.

gowych tramwajów o maksymalnej długości 22
metrów. Złożyła ją bydgoska Pesa, która dostarczy krótszą wersję nowego tramwaju Jazz. Dziś
(25 października) w siedzibie spółki Tramwaje
Warszawskie odbyło się otwarcie ofert w przetargu na zakup 30 tramwajów jednokierunkowych, całkowicie niskopodłogowych i wieloczłonowych. Jedyną ofertę złożyła firma Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz. Cena oferty wynosi 185 439 657,31 złotych. O udział w przetargu
starały się też Solaris Bus & Coach, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (Hiszpania), Škoda Transportation i Stadler, ale ostatecznie nie
przedstawiły ofert. Rozpoczęcie dostaw planowane jest w I kwartale 2015 roku, a zakończenie
30 września 2015 roku. Zamówienie jest częścią
projektu pn. „Zakup tramwajów niskopodłogowych do obsługi sieci komunikacji tramwajowej
w Warszawie” znajdującego się na Liście Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

PKM wychodzi do Gdyni. Będą kolejne
przystanki
Michał Jamroż, Gazeta Wyborcza Trójmiasto,
23.10.2013

W ramach budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej powstaną przystanki Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion - ogłosił marszałek województwa. Pieniądze znajdą się także na znacznie większą modernizację stacji Gdańsk Osowa.
Do tej pory w ramach tej kolejowej inwestycji
powstać miała dwutorowa linia łącząca Gdańsk
Wrzeszcz z linią Gdynia - Kościerzyna. Projekt
zakładał budowę nowego peronu na stacji
Gdańsk Wrzeszcz oraz ośmiu nowych przystanków. I choć od początku wiadomo było, że pociągi PKM połączą Gdańsk z Gdynią, to projekt
nowej linii nie zakładał żadnych dodatkowych
inwestycji poza budowaną linią (...).

Dworzec Łódź Widzew. Stanął szkielet
nowej wiaty
Gazeta Wyborcza Łódź, 7.11.2013

Na stacji Łódź Widzew stanął już szkielet przyszłej wiaty, która będzie się rozciągać nad nowymi peronami. Cała inwestycja ma się zakończyć
w grudniu 2014 r. (...). W ramach zadania rozebranych zostanie 48 km szyn. W zamian zostanie
ułożone 18 km nowych, które przy stacji będą
tworzyć dziesięć torów. Sześć będzie przeznaczonych do obsługi pasażerskiej, dwa - dla ruchu towarowego, dwa - do przewozu towarów
niebezpiecznych. Perony o długości 400 m będą
mogły przyjąć nawet najdłuższe pociągi. Obecnie trwają prace przy peronie nr 3, najbardziej
odsuniętym od budynku dworca. Jednocześnie
wykonywany jest pierwszy etap tunelu, w którym będzie podziemne przejście dla pieszych.
Znajdzie się ono 7 m pod poziomem terenu (...).

Olsztyn: Przy dworcu Głównym
powstanie centrum komunikacyjne

Pesa dostarczy krótkie tramwaje dla
Warszawy

Rynek Kolejowy, 19.11.2013

Rynek Kolejowy, 25.10.2013

Tylko jedna oferta wpłynęła do Tramwajów Warszawskich w przetargu na zakup 30 niskopodło-

W poniedziałek, podczas specjalnej sesji Rady
Miasta Olsztyna przyjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla okolic dwor-
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ca Głównego. Na tym terenie, zgodnie z zamysłem inwestora, spółki Retail Provider, powstanie
nowoczesne zintegrowane centrum komunikacyjne. Przedsięwzięcie jest szacowaną na ponad 110 mln euro inwestycją, zakładającą budowę nowych dworców PKS i PKP, zintegrowanych
z galerią handlową. Projekt wpisuje się w plan
kompleksowej rewitalizacji zdegradowanego,
centralnie położonego obszaru miasta. Opiera
się na synergii transportu pasażerskiego, usług
i handlu. Główna myśl przyświecająca partnerom projektu to stworzenie miejsca funkcjonalnego, wzbogacającego olsztyńską przestrzeń,
spełniającego międzynarodowe standardy – realizacja symbolu Warmii i Mazur. Przedsięwzięcie uzupełnia pakiet inwestycji towarzyszących
„Siódemka dla Olsztyna” (m.in. Centralny Punkt
Przesiadkowy, optymalizacja układu komunikacyjnego oraz mieszkania komunalne).

Szczecin rusza z wielką modernizacją
Infotram, 14.10.2013

Ponad 273 mln zł przeznaczy Szczecin na modernizację torowisk tramwajowych i zajezdni.
W piątek podpisano pierwsze umowy rozpoczynające cykl inwestycji w rozwój sieci tramwajowej w mieście. Łącznie do 2015 roku w ramach projektu 'Budowa i przebudowa torowisk
w Szczecinie' zmodernizowanych zostanie blisko 20 km torów. Przebudowana zostanie także zajezdnia tramwajowa w al. Wojska Polskiego. Wartość projektu wynosi 273 mln zł (brutto),
z czego dofinansowanie z funduszy unijnych
131 mln zł (netto). Zajezdnię ma przebudować
kosztem 135 mln zł firma ZUE z Krakowa. Modernizacja ma się odbywać w formule 'zaprojektuj i wybuduj'. Wykonawca prac najpierw zrobi
projekt przebudowy, a następnie, po uzyskaniu
pozwoleń, wykona kompleksową modernizację. Zajezdnia ma być gruntownie przebudowana i dostosowana do obsługi pojazdów niskopodłogowych.

Pierwszy nowy tramwaj jest już
w Katowicach
Gazeta Wyborcza Katowice, 12.11.2013

Chodzi o pierwszy z trzydziestu składów, które
mają odmłodzić wysłużony tabor Tramwajów
Śląskich. Tramwaj na razie jest schowany w jednej z hal w zajezdni w katowickim Zawodziu.
30 tramwajów z bydgoskiej Pesy na śląsko-zagłębiowskie tory ma trafić do końca przyszłego roku. Pierwszy czerwony skład przyjechał do
Katowic w ostatnich dniach. Jak wygląda, to na
razie pilnie strzeżona tajemnica, bo przedstawiciele TŚ zaplanowali oficjalny pokaz tramwaju na 22 listopada. Wiadomo, że to nieznacznie
zmodyfikowany Twist, który już jeździ w Częstochowie (...).

Wielkie rondo gotowe. A tunel pod
Martwą Wisłą od połowy 2015
Michał Brancewicz, Gazeta Wyborcza Trójmiasto,
1.11.2013

W czwartek w nocy oddane do użytku zostało największe rondo w Gdańsku, które powstało w ramach rozbudowy węzła Marynarki Pol4
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skiej. Do ukończenia pozostanie jeszcze przebiegająca poniżej Trasa Słowackiego. Kierowcy
pojadą nią i drążonym właśnie tunelem dopiero
w połowie 2015 roku. Od blisko czterech tygodni przez węzeł przejeżdżają już tramwaje. Teraz przyszedł czas, żeby również kierowcy mogli skorzystać z liczącego 130 m średnicy ronda (tyle ma po zewnętrznym obwodzie, po wewnętrznym - 110 m). Do tej pory jeździli na przemian jedną i drugą połówką (...).

Autostradowa obwodnica metropolii?
Ma odciążyć ruchliwą A4
Gazeta Wyborcza Katowice, 5.11.2013

Dobiegają końca konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Systemu Transportu Woj. Śląskiego. Dokument ma określić m.in. listę najważniejsze inwestycji transportowych do 2030 roku.
Jednym z pomysłów jest budowa autostradowej obwodnicy metropolii (...). Wśród inwestycji drogowych do rozpoczęcia przed 2020 rokiem w projekcie wymieniono m.in: budowę
autostrady A1 od Pyrzowic do granicy z woj.
łódzkim, budowę trasy S1 na odcinkach Pyrzowice - Podwarpie - Dąbrowa Górnicza i Mysłowice - Bielsko-Biała, budowę trasy S11 Katowice- Tarnowskie Góry i dalej, w kierunku Poznania, dokończenie budowy drogi S69 Bielsko-Biała - Zwardoń, budowę drogi regionalnej Racibórz - Pszczyna, budowę drogi głównej południowej Rydułtowy - Pawłowice oraz budowę
Drogowej Trasy Średnicowej Katowice - Dąbrowa Górnicza. W dokumencie pojawia się też pomysł budowy „obwodnicy autostradowej Metropolii Górnośląskiej”, która między Katowicami
i Gliwicami miałaby odciążać istniejącą autostradę A4. Inwestycja miałaby się rozpocząć przed
2030 rokiem (...).

Obwodnica Muszyny już gotowa,
wkrótce otwarcie
Gazeta Wyborcza Kraków, 6.11.2013

Zakończyła się budowa około 1,5-kilometrowej
obwodnicy uzdrowiskowej Muszyny w woj. małopolskim. Droga zostanie wkrótce udostępniona użytkownikom. Władze miasta czekają jeszcze na pozwolenia na użytkowanie drogi, które
mają wydać starosta nowosądecki i wojewoda
małopolski. Jak zapewniają, obwodnica zostanie otwarta niezwłocznie po wydaniu tych dokumentów. Podróżujący mogli już przejeżdżać
nową obwodnicą w piątek w święto Wszystkich Świętych oraz weekend po nim następujący. Prace budowlane rozpoczęły się w grudniu
2011 roku. Jesienią zeszłego roku zostały przerwane z powodu upadłości poprzedniego wykonawcy - Grupy Finansowej Cargo. Inwestycję
dokończyła firma budowlana Strabag (...).

Do Poznania szybciej dojedziemy już
w 2014. Trwają przetargi na budowę
drogi ekspresowej

śniu przyszłego roku czas podróży do stolicy
Wielkopolski powinien już się skrócić. Wtedy, jak
zapewniają drogowcy, ma być gotowy blisko
30-kilometrowy fragment S5 między Korzeńskiem a Kaczkowem - pierwotnie ten odcinek
już powinien być oddany do ruchu, ale po ogłoszeniu upadłości przez głównego wykonawcę, trzeba było rozpisać nowy przetarg. Przypomnijmy, od kilku miesięcy trwa przetarg na budowę dolnośląskiego odcinka drogi ekspresowej S5 między Wrocławiem a Korzeńskiem. Będzie on miał blisko 50 kilometrów, a na trasie
znajdzie się łącznie siedem węzłów i kilkanaście
mostów. Budowa powinna ruszyć w przyszłym
roku, a droga ma być gotowa w ciągu 33 miesięcy od daty podpisania umowy. Kierowcy na
przejazd dolnośląskim odcinkiem S5 poczekają więc jeszcze około trzech lat. Ale są też dobre wiadomości. We wrześniu przyszłego roku
powinien być już za to gotowy 29-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej między Korzeńskiem (czyli od granicy województwa dolnośląskiego) a Kaczkowem.

W kwadrans do Dębicy. Autostradą A4
już dzisiaj od godz. 15
Marcin Kobiałka, Gazeta Wyborcza Rzeszów,
30.10.2013

Bardzo dobra wiadomość dla kierowców! Dzisiaj
od godziny 15 będą jeździć na trasie Rzeszów Dębica autostradą A4. To najpotężniejszy odcinek tej trasy oddany do tej pory na Podkarpaciu.
Drogowcy zapewniają, że 37 kilometrów pokonamy w 15 minut (...). Na odcinkach Rzeszów Zachód - Dębica Pustynia oraz Rzeszów Zachód - Rzeszów Północ wczoraj trwały ostatnie prace przed puszczeniem ruchu. Oba odcinki wybudował Budimex. Ten drugi, czterokilometrowy, został przez Budimex przejęty w maju ub.r.
od firmy Radko, która nie poradziła sobie z inwestycją. Nowy wykonawca uwinął się z robotami
pięć miesięcy szybciej niż planował. Czterokilometrowy odcinek A4 jest częścią autostradowej
obwodnicy Rzeszowa. Wybudowano tu m.in.
dwa mosty i dwa wiadukty. W drugim kwartale przyszłego roku na być zakończony Obwód
Utrzymania Autostrady przy węźle Rzeszów Zachód. Budowa tego odcinka kosztowała ponad
180 mln zł.

Polacy i Niemcy zbudują 100-metrowy
most na Nysie
Maja Sałwacka, Gazeta Wyborcza Gorzów,
6.11.2013

W miejscu, gdzie przed wojną stała drewniana
konstrukcja, pojawi się nowa - betonowa. Pomieści dwa pasy jezdni, chodnik, ścieżkę rowerową. We wtorek inwestycja zaczęła się od symbolicznego wbicia łopaty, skończy się latem
2014 r., pochłonie 4,6 mln euro. Most połączy
polską wieś Żytowań z niemieckim miasteczkiem Coschen. Jeżeli te nazwy nic wam nie mówią, na mapie to będzie mniej więcej w połowie
drogi między Frankfurtem a Guben (...).

tm, tuwroclaw.pl, 16.10.2013

Co prawda budowa dolnośląskiego odcinka
drogi ekspresowej między Wrocławiem a Poznaniem nawet jeszcze nie ruszyła, ale we wrze-

Opracowanie:
Krzysztof Gasz, Igor Gisterek, Maciej Kruszyna
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Kolej linowa

Kolej linowa - system transportu
publicznego przez rzekę Odrę we Wrocławiu
Piotr Mackiewicz, Antoni Szydło, Robert Wardęga

W ostatnich latach w dużych aglomeracjach miejskich dochodzi do ograniczenia mobilności. Powstają zamknięte strefy ruchu, przepełniona jest
komunikacja zbiorowa, zatłoczone ulice i parkingi. Na obszarach gdzie występują: gęsta zabudowa, bariery w postaci linii kolejowych czy też przeszkód
rzecznych pojawia się zapotrzebowanie na wydajne, bezpieczne i szybkie środki transportu pasażerskiego. W artykule przedstawiono przegląd
alternatywnych rozwiązań transportowych stosowanych na świecie, w postaci kolei linowych. Podano również niezbędne informacje dotyczące
zaprojektowanej kolejki linowej we Wrocławiu funkcjonującej w kampusie Politechniki Wrocławskiej. Na przykładzie tej kolei linowej pokazano możliwości
rozwoju transportu publicznego w dużych miastach nad rzekami. Zwrócono uwagę na parametry techniczne oraz etapy powstawania kolejki.
Artykuł recenzowany zgodnie z wytycznymi MNiSW

data zgłoszenia do redakcji: 25.03.2013
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Wiele światowych aglomeracji, stara się uczynić transport miejski bardziej innowacyjny, wygodny i atrakcyjny. Transport stanowi fundament gospodarki i społeczeństwa. Mobilność
jest niezwykle ważna dla rynku wewnętrznego
oraz dla jakości życia obywateli, którzy mogą
swobodnie podróżować. W świetle stojących
przed nami wyzwań jego rozwój musi być
zrównoważony [1]. Komisja Europejska opublikowała w 2011 roku Białą Księgę Transportu [1] w której wskazała na trendy w transporcie europejskim dalekosiężnym oraz miejskim
do 2050 roku.
Za największe priorytety w transporcie miejskim przewiduje się przejście na bardziej ekologiczny transport. Zatory, zła jakość powietrza
i hałas są największymi problemami w miastach. Stopniowa eliminacja pojazdów o napędzie konwencjonalnym z miast w znacznym
stopniu przyczyni się do ograniczenia zależności od ropy, emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczenia lokalnego powietrza i zanieczyszczenia hałasem. Towarzyszyć temu procesowi
musi rozwój stosownej infrastruktury. Należy
zachęcać do stosowania mniejszych, lżejszych
i bardziej wyspecjalizowanych pojazdów pasażerskich.
Z roku na rok doświadczamy ograniczoną
mobilność w mieście. Obserwujemy zamknięte strefy ruchu, przepełnione pojazdy transportu zbiorowego, zatłoczone ulice i parkingi.
Wszystko to ogranicza swobodę ruchu i możliwość szybkiego przemieszczania się. Na obszarach gdzie występują: gęsta zabudowa, bariery
w postaci linii kolejowych czy też przeszkody
rzeczne pojawia się zapotrzebowanie na wy-
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dajne, bezpieczne i szybkie środki transportu
pasażerskiego.
Politechnika Wrocławska jest dużym ośrodkiem ruchotwórczym we Wrocławiu. Studiuje
tutaj ok. 35 tysięcy studentów oraz jest zatrudnionych ok. 4,5 tysiąca pracowników. Jest to
największy pracodawca na Dolnym Śląsku. Stary kampus Politechniki zlokalizowany przy Wybrzeżu Wyspiańskiego nad rzeką Odrą nie ma
w tym miejscu możliwości rozwoju swojej bazy
materialnej w postaci budynków dydaktycznych i badawczych. Uczelnia pozyskała nowe
tereny od miasta zlokalizowane po drugiej strony Odry i tam rozwija swoje zaplecze badawcze oraz dydaktyczne. Przedsięwzięcie to nosi
nazwę Geocentrum. W związku z takim rozwojem sytuacji powstał problem skomunikowania dwóch części kampusu (rysunek 1). Władze
Uczelni zdecydowały się na niekonwencjonalne rozwiązanie w postaci kolei linowej. Jest to
rozwiązanie nowatorskie i jednocześnie zgodne
z duchem Komisji Europejskiej w zakresie rozwoju niekonwencjonalnych rozwiązań transportowych w aglomeracjach miejskich. W artykule przedstawiono przegląd podobnych rozwiązań w świecie jak również podano niezbędne informacje dotyczące zaprojektowanej kolei linowej w tym prace studialne prowadzone
w Katedrze Dróg i Lotnisk Politechniki Wrocławskiej z zakresu transportu zbiorowego.
Wybrane realizacje
W Nowym Jorku funkcjonuje tzw. „Tramwaj Wyspy Roosevelt'a” (rysunek 2). Stanowi on napowietrzną kolej linową, która łączy Manhat-
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tan z Wyspą Roosevelt'a. Kursuje ona nad rzeką
East River. Uruchomiona została w roku 1976. W
ówczesnym czasie była ona pierwszym napowietrznym środkiem transportu w USA. W listopadzie 2010 ukończono modernizację tej kolei.
Każdy wagon zabiera do 110 osób i wykonuje
ok. 115 kursów dziennie (co 15 min.). Prędkość
wynosi ok. 29 km/godz. a maksymalna wysokość nad rzeką East River 76 m.
W Portland (USA) Kolej „Portland Aerial Tram”
kursuje z dzielnicy South Waterfront do kampusu uczelni Oregon Health & Science University
(OHSU) zlokalizowanego na wzgórzu Marquam
Hill (rysunek 3). W tym wypadku zarówno uczelnia jak i miasto wspólnie sfinansowały budowę.
Trasa kolei ma 1 km długości (w poziomie) oraz
wznosi się na wysokość 150 m. Podróż trwa 3
minuty. Kolej wykorzystywana jest jako miejski
system transportu zbiorowego. Jest ogólnie dostępna, natomiast obsługę zapewnia uczelnia.
Bilet w obie strony kosztuje 4 dolary, przejazd
jest bezpłatny dla pracowników uczelni i studentów.
W skład transportu publicznego w Barcelonie w Hiszpanii wchodzą: metro, sieć autobusowa, dwie oddzielne nowoczesne linie tramwajowe, jedna historyczna oraz kilka szynowych
kolei i napowietrznych kolei linowych. Do jednej z nich należy Port Vell (teleferic) – rysunek
4. Trasa kolei zaczyna się w dolnej części miasta, a kończy się na szczycie Torre Sant Sebastia,
gdzie windą można dostać się na ulice Barcelony. Kolej została otwarta do użytku publicznego w 1931 roku. Obsługują ją dwie ośmiokątne,
czerwono-białe kabiny mogące pomieścić po
24 osoby. Gondole pokonują trasę ok. 1300 me-
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1. Lokalizacja kolei i kampusów dydaktycznych Politechniki Wrocławskiej (opracowanie własne)
trów z prędkością 3 m/s. W kolejach w Barcelonie dominuje ruch o charakterze rekreacyjnym.
W Koblencji w Niemczech w latach 20112013, w trakcie obchodów UNESCO „Upper
Middle Rhine Valley”, uruchomiono kolej BUGA
[5] (rysunek 5). Rozpięta została nad doliną
Renu. W trakcie testowego trzymiesięcznego
działania przewiozła 180 000 pasażerów. Posiada 18 wagoników, z których każdy może przewozić do 35 pasażerów. Długość trasy wynosi
850 m i jest ona pokonywana w 4 minuty. Wydajność wynosi 7600 pasażerów na godzinę
w obie strony.
Na znaczną uwagę zasługuje kolej linowa
w Londynie - Emirates Air Line (rysunek 6). Łączy
ona dwa sąsiednie brzegi Tamizy we wschodnim Londynie na długości 1000 m. Z tej przeprawy korzystają zarówno turyści, jak i mieszkańcy chcący dotrzeć do pracy. Zaletą kolei jest
dobrze przemyślana lokalizacja zapewniająca

dobre połączenie z innymi środkami transportu. Podczas podróży można podziwiać widoki
Londynu. Z uwagi na stosunkowo szybki przejazd od 5 do 10 minut (w zależności od natężenia ruchu i sposobu płatności za bilety), trudno
„zwiedzić” wszystkie atrakcje z lotu ptaka. Kolej
kosztowała 60 milionów funtów. Budowę rozpoczęto w sierpniu 2011 roku, a pierwsze wagoniki wyruszyły w trasę 28 czerwca 2012 - na
miesiąc przed Igrzyskami Olimpijskimi. Maksymalna prędkość wynosi 6 m/s, w przewozach
wykorzystywane są 34 wagoniki o liczbie 10
miejsc.
W Polsce funkcjonuje ELKA (rysunek 7) – jedna z najdłuższych w Europie nizinnych kolei linowych. Działa na terenie Parku Śląskiego położonego w Chorzowie. Uruchomiono ją w 1967
roku. Po zamknięciu w 2007 roku i odbudowaniu ponownie ją otwarto we wrześniu 2013
(część odcinka). Dotychczas przejazd wszystki-

2. „Tramwaj Wyspy Roosevelt'a” w USA [2]
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mi trzema odcinkami zajmował około godziny.
Aktualnie kursuje w systemie mieszanym gondolowo-krzesełkowym. Z wysokości kilku-kilkunastu metrów nad ziemią można podziwiać
przyrodę parku, w tym zwierzęta zgromadzone na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.
Od września 1967 roku kolej Elka przewiozła ponad 15 milionów pasażerów. Rocznie kolej przewoziła około 135 000 osób. Zdolność przewozowa jednego odcinka wynosi około 1600 osób
na godzinę. Prędkość wynosi 5 m/s. Aktualnie
wprowadzono 15 gondoli oraz 30 czteroosobowych kanap.
Z przedstawionego powyżej krótkiego przeglądu widać, że koleje linowe są rodzajem transportu nie tylko w obszarach górskich, ale również na obszarach miejskich. Stanowią element
podstawowy lub uzupełniający dla transportu
miejskiego, pełniąc również funkcję przeprawy
przez przeszkody m.in. rzeczne.

3. Kolej Portland Aerial Tram w USA [3]
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4. Kolej linowa w Barcelonie - Port Vell [4]
Charakterystyka techniczna kolei linowej
funkcjonującej w kampusie Politechniki
Wrocławskiej
Jak wspomniano we wprowadzeniu władze
Politechniki zdecydowały się na wprowadzenie kolei linowej do połączenia kampusów
przedzielonych rzeką Odrą (rysunek 8). Podjęto decyzję, że inwestycja będzie prowadzona
w systemie „projektuj - buduj”. Ze strony Uczelni opracowany został program funkcjonalnoużytkowy, w przygotowaniu którego uczestniczyli m.in. pracownicy Katedry Dróg i Lotnisk
Politechniki Wrocławskiej. Przetarg na realizację zadania wygrała austriacka firma Doppelmayr. Umowa została podpisana w październiku 2012 roku z terminem realizacji (oddanie
do użytkowania) 1 października 2013 r. W ramach zadania firma miała przygotować projekt
budowlany, uzyskać pozwolenie na budowę,
wybudować i uzyskać pozwolenie na eksploatację. Wszystkie te zadania zostały wykonane

5. Kolej linowa w Koblencji [5]

6. Kolej w Londynie [6]
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7. Elka – kolej linowa w Chorzowie [7]
w terminie. W międzyczasie uczelnia ogłosiła
konkurs wśród studentów na nazwę. Wygrała
nazwa „Polinka”.
Zastosowane w „Polince” rozwiązania techniczne oraz warunki eksploatacji odpowiadają w pełni obowiązującemu w Polsce systemowi prawnemu, tj. Dyrektywie Unii Europejskiej Euro Parlamentu nr 2000/9/WE oraz normom związanym z tą Dyrektywą (rozporządzenia wprowadzające akty prawne do polskiego systemu prawnego). Już na etapie planowania kolei wdrażano rozwiązania techniczne,
technologiczne i organizacyjne minimalizujące oddziaływanie kolei na środowisko zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji. Kolej
wyposażona jest w system napędu elektrycznego z własnym źródłem zasilania pozwalający
na sprowadzenie kabin z pasażerami do stacji
w przypadkach np. awarii zasilania zasadniczego. Poprzez zastosowanie napędu elektrycznego, wyeliminowano emisję substancji szkodli-

wych do atmosfery, a urządzenia zasilające dobrano z uwzględnieniem minimalizacji zużycia
energii. Należy również zauważyć, że zastosowana technologia minimalizuje hałas wytwarzany przez napęd kolei.
Uruchomiona 1-go października 2013 roku
„Polinka” – wahadłowa kolej linowa Politechniki Wrocławskiej, jest koleją linową o długości 373 m (rysunek 9), wyposażoną w układ lin
nośnych i napędowych, dwie podpory trasowe
oraz dwie stacje pełniące funkcje stacji napędowej i przewojowej:
• stację napędową zlokalizowaną w pobliżu
ul. Na Grobli i kompleksu badawczego Geocentrum,
• stację przewojową usytuowaną w pobliżu ul.
Wybrzeże Wyspiańskiego i budynku C-13.
Stacja „Na Grobli” jest stacją napędową z nowoczesnym napędem elektrycznym zlokalizowaną w niedalekim sąsiedztwie kompleksu badawczego Geocentrum Politechniki Wro-

cławskiej. W skład tej stacji wchodzi napęd
główny elektryczny, niezależny napęd awaryjny oraz układ sterowania koleją. Stacja „Wybrzeże Wyspiańskiego” pełni natomiast funkcję
przewojową i w jej skład wchodzi mechaniczny układ kół przewojowych.
Na kolej linową, oprócz dwóch stacji, składają się również dwie podpory trasowe wraz
z wyposażeniem (np. wiatromierzami). Wysokość podpór (licząc od poziomu przyległego
terenu do zawiesia liny) wynosi 17.60 m (podpora od strony ul. Na Grobli) i 14.62 m (podpora od strony ul. Wyb. Wyspiańskiego). Pod trasą kolei znalazła się ulica Wybrzeże Wyspiańskiego, chodniki, ścieżka rowerowa oraz place manewrowe i parkingi. Przekroczenia ulicy
i rzeki Odry (rysunek 10) wymusiły takie usytuowanie wysokościowe kabin kolei, aby zachowane były obowiązujące skrajnie drogowe (m.in. 4.60 m) oraz skrajnia nad rzeką Odrą
(min. 5.25 m).
Pojemność dwóch kabin kolei wynosi 30
osób, co pozwala na uzyskanie przepustowości 366 osób na godzinę w jedną stronę (przy
maksymalnej prędkość jazdy 5 m/s i czasie jazdy 1.95 min).
Poniżej zestawiono podstawowe parametry
techniczne Polinki:
• długość trasy:
373.00 m
• rozstaw słupów:
268.00 m
• rozstaw toków lin:
6.50 m
• całkowita wysokość słupów:
		
22.00 m i 19.12 m
• różnica wysokości terenu przy stacjach kolei:
0.70 m
• zdolność przewozowa kolei: 366 os./godz.
• prędkość kabin kolei:
0-5 m/s
• liczba kabin zamkniętych:
2 sztuki
• pojemność kabiny
(miejsca siedzące i stojące):
15 osób
• liczba podpór trasowych:
2 sztuki
Podsumowanie
Zastosowane rozwiązanie polegające na połączeniu obu kampusów Uczelni zlokalizowanych po obu stronach rzeki Odry jest rozwiązaniem niekonwencjonalnym i alternatyw-

8. „Polinka” – stacje kolei linowej na Politechnice Wrocławskiej. Widok z ulicy na Grobli (z lewej) oraz z ulicy Wyb. Wyspiańskiego (z prawej),
(opracowanie własne)
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9. Rzut i profil kolei linowej Politechniki Wrocławskiej (opracowanie własne)

10. „Polinka” – widok na przekroczenie ulicy Wyb. Wyspiańskiego (z lewej) oraz rzeki Odry (z prawej), (opracowanie własne)
nym dla typowych w takich sytuacjach rozwiązań jakim są np. kładki dla pieszych. We
wcześniejszych studiach analizowano również ten rodzaj połączenia. Rozważano argumenty za i przeciw. Budowa kładki dla pieszych jest zadaniem dla Gminy Wrocław a ta
nie miała i nie ma w swoich planach inwestycyjnych tego rodzaju inwestycji. Według
wstępnych szacunków koszt budowy kładki byłby ponad dwa razy większy od kosztów
budowy kolei linowej. Transfer za pomocą kolei linowej jest krótszy ok. 10 razy niż w przypadku kładki dla pieszych i bardziej komfortowy biorąc pod uwagę warunki klimatyczne.
Jak pokazały doświadczenia jest to stosunkowo mało kłopotliwa realizacja, biorąc pod
uwagę infrastrukturę podziemną w miastach
i problemy stąd wynikające przy realizacji innych inwestycji infrastrukturalnych transportu
publicznego.
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Katedra Dróg i Lotnisk prowadzi studia ruchowe w obszarze obejmującym Plac Społeczny – Plac Grunwaldzki oraz Wybrzeże Wyspiańskiego (łącznie z mostem Grunwaldzkim) w celu oceny zmiany warunków podróżowania i przemieszczania się pieszych i pojazdów samochodowych w określonym wyżej obszarze. Prowadzone są od ponad roku
pomiary ruchu pieszego i samochodowego
przed uruchomieniem inwestycji jak również
prowadzone są aktualnie po oddaniu kolei do
eksploatacji. Politechnika Wrocławska będąca
uczelnią innowacyjną daje dobry i pozytywny przykład do rozwoju tego rodzaju środka
transportu publicznego w miastach. 
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Zagadnienia ogólne i przeglądowe

Proponowane miary dostępności
czasowej w transporcie publicznym
Piotr Olszewski, Tomasz Dybicz, Przemysław Śleszyński

W artykule przedstawiono propozycje wskaźników dotyczących dostępności czasowej do punktów (przystanków) transportu publicznego oraz związane
z przemieszczaniem się nim. Wskaźniki te następnie testowano na wybranych przykładach z Warszawy i województwa mazowieckiego: planowanej
obsługi tramwajowej Tarchomina, dojazdu do centrum stolicy oraz dostępu do sieci autobusowej na Mazowszu. We wnioskach stwierdza się, że miary
dostępności czasowej w transporcie publicznym pozwalają na ocenę ilościową zarówno istniejących, jak i planowanych systemów transportu
publicznego, a główny problem metodyczny dotyczy ustalenia parametrów modelu: dogodnego i maksymalnego czasu podróży.
Artykuł recenzowany zgodnie z wytycznymi MNiSW
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Dostępność transportu publicznego rozumiana jest ogólnie zarówno jako łatwość
dotarcia do środków transportu publicznego, jak i łatwość dotarcia tym transportem
do celów podróży. Z literatury znany jest
cały szereg miar dostępności, które odnoszą się do obu wyżej wymienionych aspektów – w literaturze zagranicznej można znaleźć zarówno publikacje przeglądowe, np.
[1], [3], [12], [18], jak i empiryczne, np. ostatnio [4], [6], [7], [20]. Mierniki dostępności są
również opisywane w polskiej literaturze,
m. in. [11], [13], [14], [17], [21], a ostatnio [5]
i [10]. Koncepcje dostępności znajdują zastosowanie w analizach badawczych rozwoju sieci osadniczej, systemu transportowego oraz zagospodarowania przestrzennego kraju. Bardziej praktycznym zastosowaniem jest ocena poziomu obsługi transportowej danego obszaru, co ma ścisły związek z jakością świadczonych usług transportu publicznego. Niektóre miary dostępności mogą znaleźć zastosowanie przy opracowywaniu planów transportu publicznego
dla miast i dla terenów wiejskich. Na przykład w brytyjskiej praktyce planistycznej, od
kilku lat stosuje się wskaźniki dostępności
przy opracowywaniu miejscowych planów
transportowych (ang. Local Transport Plans),
między innymi dla sprawdzenia dostępności
do miejsc pracy i kluczowych usług publicznych [2], [19].
Przy planowaniu transportu ocena dostępności może być stosowana w następujących celach:

• diagnoza stanu istniejącego – określenie
poziomu obsługi transportowej w analizowanym obszarze dla sprawdzenia, czy
spełnione są wymagane standardy obsługi;
• analiza porównawcza – porównanie poziomów obsługi transportem publicznym w różnych rejonach w celu identyfikacji obszarów najgorzej obsłużonych
i szczególnie wymagających poprawy;
• ocena proponowanych rozwiązań – weryfikacja planów rozwoju systemu transportu publicznego pod względem spełnienia wymaganych standardów oraz
porównywanie wariantów rozwiązań.
Nowo uchwalona Ustawa o publicznym
transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia
2010 r. (Dz.U. 2011 nr 5 poz. 13) nakłada
na władze samorządowe obowiązek opracowywania planów rozwoju publicznego
transportu zbiorowego. Do oceny zarówno stanu istniejącego, jak i planów rozwojowych, potrzebne są wskaźniki dostępności, związane między innymi z odsetkiem
mieszkańców danego obszaru posiadających określony standard obsługi. Wskaźniki takie były zaproponowane w ekspertyzie wykonanej w roku 2008 na zamówienie
Ministerstwa Infrastruktury pt. „Dostępność
transportu publicznego w Polsce – uwarunkowania, szanse i zagrożenia” [15]. Niniejszy artykuł zawiera omówienie kilku
z zaproponowanych w powyższej pracy
wskaźników wraz z przykładami ich praktycznego zastosowania.
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Celem stosowania proponowanych miar
jest ocena jakości świadczonych lub proponowanych usług transportu publicznego.
W szczególności miary mogą znaleźć zastosowanie przy opracowywaniu planów rozwoju transportu publicznego w gminach,
powiatach i województwach, przewidzianych w nowej ustawie. Proponuje się wykorzystanie zarówno pojęć dostępności do
transportu publicznego, jak i dostępności
tym transportem do celu podróży, zdefiniowanych w następujący sposób:
• dostępność do transportu publicznego
(osiągalność, ang. availability) – określa
trudność dotarcia do najbliższego pojazdu transportu publicznego ze źródła podróży (zwykle miejsce zamieszkania);
• dostępność transportem publicznym do
celu – uwzględnia poza czasem dojścia i oczekiwania również samą podróż
transportem publicznym i określa przez
to trudność dotarcia do celu podróży
z różnych punktów początkowych;
• dostępność transportu dla osób niepełnosprawnych – uwzględnia bariery dla
osób niepełnosprawnych ruchowo i (lub)
wzrokowo.
Miary dostępności do transportu
publicznego
W przypadku dostępności czasowej tradycyjnie stosuje się miary oparte na czasie
dojścia pieszego do najbliższego przystanku [9]. Należy tu rozróżnić sytuację miesz-
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kańców obszarów zurbanizowanych oraz
wiejskich, zwłaszcza o niskiej gęstości zaludnienia. Wydaje się, że na terenach miast,
gdzie pasażerowie korzystają z transportu publicznego do codziennych dojazdów
pracy i nauki, ważny jest zarówno czas dojścia do przystanku, jak i częstotliwość kursowania. Natomiast na terenach wiejskich,
w tym zwłaszcza słabo zaludnionych, gdzie
korzystanie z transportu publicznego jest
rzadsze i mniej regularne, liczy się przede
wszystkim czas dojścia.
Dla terenów miejskich i podmiejskich
obsługiwanych transportem miejskim proponuje się oparcie oceny dostępności na
całkowitym czasie dostępu do transportu
publicznego w okresie szczytu (porannego
i popołudniowego). Czas ten (tc) jest sumą
czasu dojścia i czasu oczekiwania:
tc = td + to

(1)

gdzie:
td – czas dojścia pieszego do przystanku obliczony przy założeniu prędkości pieszej vp = 80 m/
min oraz współczynnika wydłużenia trasy (typowa wartość = 1,29 - na podstawie badań autora [8]),
to – czas oczekiwania, liczony jako połowa
odwrotności częstotliwości kursowania w okresie szczytu, przy czym czas
oczekiwania ≤ 10 min.
Ograniczenie czasu oczekiwania do
maksimum 10 minut wynika z przekonania, że przy częstotliwości kursowania poniżej 3 poj./h, większość podróżnych kieruje się rozkładem jazdy i przychodzi na przystanek na czas. Zgodnie z przyjętymi założeniami, do obliczenia odległości (dx, w metrach) od przystanku, wyznaczającej położenie izochrony całkowitego czasu dostępu
x minut, zastosować można wzór:
dx = 80/1,29 (x – to) = 62 (x – to)

(2)

gdzie:
to = min (0,5×60/F, 10) ,
F – częstotliwość kursowania w pojazdach na godzinę.
Rysunek 1 pokazuje dla przykładu izochrony całkowitego czasu dostępu 10 minut (d10) i 15 minut (d15) dla dwóch częstotliwości kursowania pojazdów: F = 30 poj./h
(czyli co 2 minuty) oraz F = 4 poj./h (czyli co
15 minut).
Całkowity czas dostępu 10 minut można uznać za warunki dogodne, natomiast
15 minut za warunki odpowiadające maksymalnej akceptowanej sumie czasu dojścia pieszego i czasu oczekiwania. Na tej
podstawie można wyznaczyć odległości
od przystanku w linii prostej (dx) dla dogodnego i maksymalnego czasu dostępu. Rysunek 2 przedstawia zależność tych dwóch
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1. Izochrony całkowitego czasu dostępu dla różnych częstotliwości kursowania

2. Zależność dogodnej odległości do przystanku (w linii prostej) od częstotliwości kursowania

zmiennych od częstotliwości kursowania.
Pomiędzy izochronami odpowiadającymi dogodnej i maksymalnej odległości dojścia, atrakcyjność transportu publicznego
maleje. Można więc zdefiniować funkcję
atrakcyjności dostępu do transportu publicznego A(tc), która przyjmuje wartości
w przedziale (0, 1) w zależności od całkowitego czasu dostępu. Zakładając dalej, że
funkcja ta ma charakter liniowy, możemy ją
zapisać wzorem:

		
A(tc) =
		

{

1,0
(15 – tc)/5
0,0

dla tc≤10 min
dla 10 < tc<15 min
dla tc≥15 min
(3)

Funkcję atrakcyjności ilustruje rysunek 3.
Dla terenów obsługiwanych przez transport miejski proponuje się rozważyć miary
oparte o całkowity czas dostępu do najbliższego przystanku lub stacji:
• izochrony całkowitego czasu dostępu –
10 min i 15 min,
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• liczby mieszkańców w obrębie izochron
10 i 15 min,
• odsetek mieszkańców analizowanego
obszaru w obrębie izochron 10 i 15 min,
• liczbę mieszkańców mających dogodny
dostęp do transportu publicznego.
Ta ostatnia liczba stanowi sumę liczby
mieszkańców razy funkcja atrakcyjności:
LD1 =

3. Funkcja atrakcyjności transportu publicznego w zależności od czasu dostępu

4. Funkcja atrakcyjności pomiędzy dogodnym a maksymalnym czasem podróży

∑ Mk A(tck )

(4)

k

gdzie:
Mk = liczba mieszkańców w budynku (mikrorejonie) k,
tck = całkowity czas dostępu do transportu
publicznego z budynku k.
Podobne wskaźniki można opracować
dla terenów wiejskich, z tym że można tu
pominąć czas oczekiwania (zakłada się, że
podróżni znają rozkład jazdy i przychodzą
na czas). Wartości izochron powinny być
w tym przypadku większe (np. 20 i 30 minut). Generalnie, przyjmowane wartości
izochron powinny być proporcjonalne do
gęstości zaludnienia: im gęściej zamieszkany obszar, tym izochrony czasu dostępu uznawane za zadowalające należy wyznaczać krócej. Takie założenie jest zgodne z zasadą efektywności. Istotne jest jednak w tym przypadku ustalenie pewnych
minimalnych kryteriów, oznaczających ów
„stan zadowalający”. Wydaje się, że dla terenów wiejskich czas dostępu do przystanku
nie powinien być dłuższy niż 30 minut.
Miary dostępności transportem
publicznym do celu

5. Mapa sytuacyjna dzielnicy Tarchomin z podziałem na rejony komunikacyjne
12
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Dla celów porównania wariantów sieci
transportu publicznego na obszarze gminy,
powiatu czy województwa oraz dla porównania standardu obsługi na różnych obszarach, można opracować wskaźniki dostępności oparte na całkowitym czasie podróży
do centralnego punktu obszaru (na przykład centrum miasta powiatowego lub wojewódzkiego). Podstawowym narzędziem
są tu izochrony całkowitego czasu podróży
transportem publicznym do celu, uwzględniające czas dojścia do przystanku, czas
oczekiwania, czas jazdy oraz czas tracony
na ewentualne przesiadki.
Dla określenia dostępności transportem
publicznym do celu, proponuje się rozważyć następujące miary oparte o całkowity
czas podróży:
• izochrony całkowitego czasu podróży –
np.: 30, 40, 50, 60 min,
• liczba mieszkańców w obrębie izochron
– np.: 30, 60 min,
• odsetek mieszkańców analizowanego
obszaru w obrębie izochron – np.: 30, 60
min.
Do obliczenia liczby i odsetka mieszkańców potrzebne są dokładne dane dotyczą-
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ce rozmieszczenia ludności. Analogicznie
do przedstawionej na rys. 3 funkcji atrakcyjności dostępu do transportu publicznego, można zdefiniować funkcję atrakcyjności podróży transportem publicznym. Taką
przykładową funkcję, zależną od całkowitego czasu podróży do centrum przedstawia
rys. 4. W tym przypadku założono, że dogodny całkowity czas podróży to 30 min.
a maksymalny akceptowany czas podróży
to 50 min. Wartości te należy traktować jako
przykładowe, mogą one być różne w zależności od wielkości obszaru i motywacji podróży. Dla ustalenia ich rzeczywistej wartości należałoby za każdym razem w analizowanym obszarze przeprowadzić badania
ankietowe mieszkańców.
Na podstawie mapy izochron całkowitego czasu podróży do centrum oraz danych
o rozmieszczeniu ludności można wyznaczyć liczbę mieszkańców mających dogodną dostępność, która jest równa sumie liczby mieszkańców razy funkcja atrakcyjności
A(tp):
LDP =

∑ Mk A(tpk )
k

6. Odcinki ulic znajdujące się w izochronach dostępu do tramwaju w dzielnicy Tarchomin
przy częstotliwości F = 5 poj./h

(5)

gdzie:
Mk = liczba mieszkańców w obszarze (mikrorejonie) k,
tck = czas podróży do centrum transportem publicznym z obszaru k.
Przykłady zastosowania
proponowanych miar
Poniżej przedstawiono przykłady obliczeń
wybranych wskaźników dla różnych przypadków (dzielnica miasta, województwo).
W przykładach obliczeniowych wykorzystany jest model sieci transportu publicznego i prognozy ruchu dla aglomeracji
warszawskiej, a w szczególności dla dzielnicy Tarchomin.
Porównano dostępność do centrum dla
dwóch wariantów: z tramwajem przedłużonym do Tarchomina przez nowy Most Północny oraz bez tego tramwaju. Średni czas
podróży do centrum dla mieszkańców Tarchomina w wariancie z tramwajem skraca
się o 17%. Współczynnik dostępności do
centrum, określający procent mieszkańców
dzielnicy, którzy mają dogodną dostępność, zwiększy się po uruchomieniu linii
tramwajowej z 20% do 56%. Podstawą do
obliczeń dostępności były całkowite czasy
podróży, obliczone z uwzględnieniem czasu dojścia do przystanku, czasu oczekiwania, czasu jazdy, czasu przesiadki (przejście
miedzy przystankami i oczekiwanie) oraz
czasu dojścia do celu podróży (w tym wypadku centrum Warszawy).
W drugiej kolejności przedstawiono analizę dostępności ludności wiejskiej do przystanków autobusowych w województwie
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7. Odcinki ulic znajdujące się w izochronach dostępu do tramwaju w dzielnicy Tarchomin
przy częstotliwości F = 15 poj./h

mazowieckim. W badaniach wykorzystano
dane o rozmieszczeniu tych obiektów według rozkładów jazdy w 2006 r. (analizy na
temat sieci linii autobusowych i natężenia
ruchu przedstawiono w innym miejscu [16]).
Dostępność do transportu publicznego
w Tarchominie
Dzielnica Tarchomin stanowi część warszawskiej gminy Białołęka, gdzie w nowobudowanych osiedlach docelowo zamieszka ok. 43 tys. ludności. Dzielnicę obsługiwać ma nowa linia tramwajowa, biegnąca

wzdłuż ul. Światowida i dalej poprzez Most
Północny do stacji metra Młociny. Rysunek
5 przedstawia mapkę sytuacyjną Tarchomina z podziałem na rejony komunikacyjne. Podział ten wykorzystany jest w analizie
dostępności.
Rysunki 6 i 7 przedstawiają analizę wyznaczenia odcinków sieci ulicznej znajdujących się w izochronach 10 i 15 min. dostępu do tramwaju przy częstotliwościach kursowania F = 5 poj./h (czyli co 12 min.) oraz
15 poj./h (co 4 min.). Widać wyraźnie zwiększenie obszaru dogodnej dostępności wraz
ze wzrostem częstotliwości tramwaju.
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Miary dostępności do centrum
Warszawy

8. Izochrony dojazdu do centrum Warszawy (co 10 min) bez tramwaju do Tarchomina

9. Izochrony dojazdu do centrum Warszawy (co 10 min) z tramwajem do Tarchomina

14
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Na przykładzie Tarchomina można przeprowadzić analizę poprawy dostępności do centrum obszaru administracyjnego – w tym wypadku Warszawy. Rysunek 8
przedstawia izochrony dojazdu do centrum
Warszawy przy obecnym systemie transportu publicznego – bez linii tramwajowej
przez Most Północny do Tarchomina. W stanie obecnym obszar Tarchomina mieści się
w zasięgu izochrony 40 min (kolor żółty)
i 50 min (kolor pomarańczowy).
Rysunek 9 przedstawia analogiczną sytuację po uruchomieniu linii tramwajowej
przez Most Północny do Tarchomina. W takim wypadku obszar Tarchomina mieści się
w zasięgu izochrony 30 min (kolor zielony)
i 40 min (kolor żółty).
Poprawę dostępności centrum Warszawy z Tarchomina można wykazać ilościowo
obliczając średni czas podróży oraz procent
mieszkańców mających dogodną dostępność. Obliczenia średniego czasu przedstawia tabela 1. Dzielnica Tarchomin składa
się z 10 rejonów komunikacyjnych (pokazanych na rys. 5), w których w sumie będzie
mieszkać prawie 43 tysiące mieszkańców.
Czasy dojazdu do centrum z poszczególnych rejonów wahają się w stanie obecnym
od 37,8 do 52,7 minut. Jak widać z tabeli 1
po uruchomieniu linii tramwajowej czasy te
zmniejszą się nawet o 11,5 min (rejon 393)
i będą mieścić w zakresie 34,2 – 46,3 min.
Średni czas dojazdu do centrum Warszawy z Tarchomina można policzyć jako
średnią arytmetyczną dla 10 rejonów i wtedy zmniejsza się on z 46 do 40 minut, czyli
o 13,1%. Jednakże taki rachunek jest niedokładny, gdyż rejony są bardzo zróżnicowane pod względem liczby mieszkańców (od
94 do 19 253 osób). Dlatego prawidłowy
sposób liczenia to czas średni, ważony liczbą mieszkańców. Przy takim rachunku uzyskujemy następujący rezultat:
• średni czas podróży do centrum obecnie
= 46,5 min,
• średni czas podróży do centrum po uruchomieniu linii tramwajowej = 38,8 min.
Nowy czas średni jest krótszy o 7,7 minut
czyli o 16,6%. Taka jest zatem poprawa dostępności mierzonej czasem dojazdu.
Drugą miarą dostępności możliwą do
zastosowania w tym wypadku jest odsetek
mieszkańców Tarchomina mających dogodną dostępność do centrum Warszawy.
Obliczenia przedstawia tabela 2. Parametry
funkcji atrakcyjności transportu publicznego dla Warszawy przyjęto tak jak na rysunku 4:
• maksymalny dogodny czas podróży
transportem publicznym = 30 min,
• maksymalny akceptowany czas podróży
transportem publicznym = 50 min.
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Przy takich założeniach, dla każdego rejonu i każdego wariantu obliczono wartość
funkcji atrakcyjności A(tp). Wartość ta służy do wyliczenia dla każdego rejonu liczby mieszkańców mających dogodną dostępność do centrum, a następnie odestek
mieszkańców mających taką dostępność.
Procent ten wynosi dla mieszkańców Tarchomina:
• dla wariantu bez tramwaju = 20%,
• dla wariantu z tramwajem = 56%.
Wniosek jest zatem taki, że uruchomienie tramwaju w znaczny sposób poprawia
dostępność Tarchomina w stosunku do
centrum Warszawy.

Tab. 1: Średnie czasy dojazdu do centrum dla mieszkańców Tarchomina
Liczba
mieszkańców

Numer rejonu
komunikacyjnego
(patrz rys. 5)

Dojazd do centrum Warszawy
bez tramwaju

Dojazd do centrum Warszawy
z tramwajem

czas [min]

czas [min]

L

tp1

L×tp1

tp2

L×tp2

371

417

37,83

15 777

34,18

14 254

372

94

43,37

4 076

35,47

3 334

376

19 253

43,43

836 222

36,62

704 981

377

2 696

44,08

118 849

37,02

99 797

378

1 491

43,33

64 610

43,33

64 610

385

6 520

48,38

315 459

38,33

249 933

386

1 070

47,15

50 451

46,27

49 505

387

2 804

51,58

144 640

43,95

123 236

389

1 164

47,93

55 794

43,38

50 498

393

7 475

52,68

393 808

41,20

307 970

42 984

Razem

1 999 685

1 668 119

45,98

Średnia arytmetyczna

Dostępność do przystanków i linii
autobusowych na Mazowszu

39,98
46,52

Średnia ważona

38,81
13,1%

Poprawa

16,6%

Tab. 2: Odsetek mieszkańców Tarchomina mających dogodną dostępność dojazdu
do centrum Warszawy
Numer rejonu
komunikacyjnego
(patrz rys. 5)

Liczba
mieszkańców

Dojazd do centrum bez tramwaju
czas [min]

Dojazd do centrum z tramwajem

funkcja atrakcyjności

czas [min]

funkcja atrakcyjności

tp1

A(tp1)

L×A(tp1)

tp2

A(tp2)

L×A(tp2)

371

417

37,83

0,608

254

34,18

0,791

330

372

94

43,37

0,332

31

35,47

0,727

68

376

19 253

43,43

0,328

6 321

36,62

0,669

12 883

377

2 696

44,08

0,296

798

37,02

0,649

1 750

378

1 491

43,33

0,333

497

43,33

0,333

497

385

6 520

48,38

0,081

527

38,33

0,583

3 803

386

1 070

47,15

0,143

152

46,27

0,187

200

387

2 804

51,58

0,000

0

43,95

0,303

848

389

1 164

47,93

0,103

120

43,38

0,331

385

393

7 475

52,68

0,000

0

41,20

0,440

3 289

Razem

L

42 984

Średnia

8 701

24 054

20,2%

56,0%
35,7%

Poprawa

Tab. 3: Udział ludności wiejskiej w podregionach województwa mazowieckiego według czasu dojścia
pieszego do najbliższego przystanku autobusowego
Nazwa podregionu (NUTS3)

Liczba ludności wiejskiej
ogółem w podregionie
w tys.

w % według czasu dostępu
<15’

15–30’

30–45’

45–60’

>60’

Ciechanowsko-płocki

335,5

69,9

18,6

9,5

1,6

0,4

Ostrołęcko-siedlecki

466,6

68,6

19,3

8,0

3,1

1,0

Radomski

310,3

73,3

19,3

6,5

0,8

0,1

Warszawski wschodni

351,2

70,7

21,1

6,2

1,9

0,1

Warszawski zachodni

370,6

59,7

24,7

11,1

3,1

1,4

1834,2

68,3

20,6

8,3

2,2

0,6

Razem
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Mapę izochron dojścia pieszego do przystanków w województwie mazowieckim
przedstawiono na rys. 10. W obliczeniach
przyjęto nieco mniejszy współczynnik wydłużenia trasy równy 1,2. Wprawdzie obszary wiejskie charakteryzuje mniej gęsta siatka dróg i ulic, ale generalnie jest też mniej
przeszkód terenowych (poza obszarami
górskimi i pojeziernymi), co w sumie powoduje mniejsze odchylenia ścieżek ruchu od
linii prostej. Ponadto na obszarach słabiej
zurbanizowanych i pozbawionych „twardej” infrastruktury jest więcej możliwości
skracania drogi, z czego chętnie korzystają
mieszkańcy. W sumie współczynnik wydłużenia trasy w gminach powinien być mniejszy, niż w gminach miejskich, szczególnie
na analizowanych obszarach Mazowsza.
Następnie dane te zagregowano do postaci tabelarycznej według podregionów
(tabela 3). Wyliczenia pokazują, że najgorsza dostępność charakteryzuje podregion
warszawski zachodni, w którym tylko niecałe 60% mieszkańców znajdowało się
w odległości mniejszej, niż 15 minut dojścia pieszego do przystanku i 15,6% miało
ten wskaźnik w wysokości powyżej 30 minut. Wprawdzie dane te nie obejmują rozmieszczenia sieci linii komunikacji podmiejskiej, ale wpływ liczby ludności wiejskiej nie
powinien być aż tak duży, a ponadto linie te
biegną podobnymi odcinkami dróg, wykorzystywanymi przez innych przewoźników.
Jeśli izochronę 30-minutową uznać za decydująca w ocenie dostępności czasowej,
to stosunkowo najlepsza sytuacja wystąpiła w podregionie radomskim (w jej obrębie
zamieszkiwało 92,6% mieszkańców), a następnie warszawskim wschodnim (91,7%).
Związane jest to zapewne z silnymi dojazdami do pracy.
Na rysunku 11 przedstawiono mapę obrazującą udział ludności wiejskiej w gminach województwa mającej dostępność
gorszą niż 30 minut. Modyfikacja metody polegała na tym, że w analizie odle-
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głości czasowej zamiast przystanków użyto linii autobusowych. Założenie to wynika
z faktu, że przystanek można zlokalizować
w zasadzie dowolnie, a wyniki analiz mogą
dać odpowiedź na pytanie dotyczące oceny przebiegu linii autobusowych. Mapa pokazuje, że słabsza obsługa charakteryzuje
zwłaszcza północną i północno-wschodnią
część województwa, obszar pomiędzy Warszawą i Radomiem oraz inne mniejsze skupiska gmin, w tym wzdłuż kolejowej trasy
WKD. W kilku peryferyjnych gminach ponad połowa ludności zamieszkuje obszary powyżej 30 minut dostępu. Stan taki ponadto ujawnił się w niektórych gminach
podwarszawskich, ale wynikło to z faktu,
że materiał źródłowy nie objął komunikacji
stołecznego Zarządu Transportu Miejskiego.
Wnioski

10. Izochrony dojścia pieszego do przystanków autobusowych (poza komunikacją miejską)
w województwie mazowieckim

Przeprowadzone analizy teoretyczne i obliczenia pozwalają na wyciągnięcie następujących wniosków:
• miary dostępności czasowej transportu
publicznego pozwalają na ocenę ilościową zarówno istniejących, jak i planowanych systemów transportu publicznego;
• na całkowity czas dostępu do transportu
publicznego składa się czas dojścia pieszego do przystanku lub stacji oraz czas
oczekiwania;
• ciągła funkcja atrakcyjności transportu
publicznego pozwala na bardziej precyzyjne mierzenie dogodnej dostępności.
Funkcja ta ma dwa parametry: dogodny
czas podróży (atrakcyjność = 1) oraz maksymalny czas podróży (atrakcyjność = 0).
• problem badawczy polega na tym, jak
ustalić parametry określające odczucia
podróżnych, tj.: dogodny i maksymalny
czas podróży;
• wydaje się, że w celu ustalenia powyższych parametrów niezbędne jest przeprowadzenie badań ankietowych wśród
pasażerów transportu publicznego w kilku miastach różnej wielkości.
Przedstawione wyniki liczbowe, szczególnie dla dzielnic Warszawy, należy traktować z pewną rezerwą, jako że liczby mieszkańców oszacowano na podstawie podziału obszaru badania głównie na rejony komunikacyjne, a więc stosunkowo duże jednostki przestrzenne. Aby uzyskać wynik dokładniejszy, należałoby skorzystać z bazy
danych zawierającej rozmieszczenie mieszkańców w poszczególnych budynkach
mieszkalnych lub rejonach spisowych. 

11. Udział ludności wiejskiej w gminach województwa mazowieckiego mającej dostępność gorszą,
niż 30 minut do najbliższej linii autobusowej (poza komunikacją miejską)
16
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prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki
Dyrektor Instytutu Mechaniki Budowli
Politechnika Krakowska

12 / 2013

p r ze g l ą d ko m u n i k a c y jny

17

Zagadnienia ogólne i przeglądowe

Dostępność transportowa,

czyli jak ocenić za pomocą modelu potencjału, które inwestycje
są najważniejsze?
Piotr Rosik, Tomasz Komornicki, Marcin Stępniak, Wojciech Pomianowski
Celem artykułu jest wskazanie możliwości jakie daje zastosowanie modelu potencjału w ewaluacji ex post oraz ex ante inwestycji infrastrukturalnych
(w tym drogowych). Podano przykłady zastosowania modelu potencjału w ujęciu dynamicznym (lata 2010-2015) dla wszystkich inwestycji na
autostradach i drogach ekspresowych w Polsce. Przedstawiono symulacje zmian dostępności w wyniku realizacji kilkunastu inwestycji drogowych oraz
wskazano na priorytetyzację przedsięwzięć na podstawie przeprowadzonych analiz. W ostatniej części artykułu zilustrowano kartograficznie zmiany
względne dostępności w wyniku realizacji trzech odcinków autostrad i dróg ekspresowych. Wyniki zobrazowano na poziomie gminnym. Do obliczeń
wykorzystano aplikację komputerową OGAM, która powstała w ostatnich latach w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
w Warszawie. Artykuł jest efektem prac badawczych prowadzonych w ramach grantu własnego NCN nr UMO-2012/05/E/HS4/01798 pt. „Multimodalna
dostępność transportem publicznym na poziomie gminnym w Polsce”.
Artykuł recenzowany zgodnie z wytycznymi MNiSW
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Dostępność a dokumenty UE
Ocena inwestycji transportowych zarówno
w Europie, jak i w poszczególnych krajach
członkowskich była tradycyjnie dokonywana z punktu widzenia podstawowych parametrów sieci odnoszonych do występującego, względnie prognozowanego, natężenia
ruchu. Podejście takie posiadało określone
wady. Z założenia prowadziło ono do dalszej
rozbudowy systemów komunikacyjnych
w strefach najsilniej rozwiniętych gospodarczo, względnie najgęściej zaludnionych.
Polityka transportowa na poziomie
wspólnotowym sformułowana w roku 1992
w pierwszym White Paper [18] dotyczącym
polityki transportowej, zakładała osiąganie celów związanych z konkurencyjnością,
18

data zgłoszenia do redakcji: 11.04.2013
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spójnością (rozwojem regionalnym) i ochroną środowiska. Od początku była ona krytykowana jako oparta na paradygmacie nieograniczonego wzrostu mobilności osób
i towarów. Oponenci sugerowali, że nieograniczona mobilność nie jest celowa z powodów społecznych oraz ze względu na potrzeby ochrony środowiska [2]. Inni dostrzegali bardzo ograniczone szanse sterowanego ograniczania mobilności [9], głównie
z uwagi na silne powiązania z systemami fiskalnymi i dochodami budżetów większości
krajów rozwiniętych.
Powyższe dylematy mogły być rozwiązane wyłącznie na drodze różnicowania regionalnego (terytorializacji) polityki transportowej. Rozwój infrastruktury transportowej
zaczął być postrzegany przez pryzmat sze-

data akceptacji do druku: 27.09.2013

rzej rozumianego popytu. Wykonane analizy udowodniły, że zróżnicowane przestrzennie są nie tylko tradycyjnie definiowane potrzeby transportowe. Wykazano, że również
efektywność inwestycji (rozumiana jako ich
wpływ na rozwój gospodarczy) jest bardzo
różna w poszczególnych jednostkach terytorialnych [17]. Dostępność przestrzenna
stała się naturalnym wskaźnikiem, pozwalającym na ocenę tej efektywności. Jest ona
obecnie powszechnie wykorzystywana zarówno podczas ewaluacji zakończonych
programów (np. programów operacyjnych
Unii Europejskiej) jak i do symulacji rezultatów działań planowanych w przyszłości.
W roku 2010 w ramach działań Prezydencji
Węgierskiej przystąpiono do przygotowania
nowej, zaktualizowanej Agendy Terytorialnej [1]. Horyzont czasowy tego dokumentu
określono na rok 2020. W Agendzie (względem jej poprzedniej wersji z roku 2007) nastąpiło przesunięcie priorytetów z rozwoju tranzytowych sieci TEN na poprawę dostępności w różnych skalach przestrzennych. Jest to zmiana istotna ponieważ, niejako zmusza nas do każdorazowego stawiania
pytań – komu służyć będzie określona inwestycja, oraz które inwestycje najlepiej wspierają określone cele np. polityki regionalnej.
W połowie roku 2011 kontynuacja podjętych prac spoczęła na Prezydencji Polskiej.
W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
przygotowano tzw. Background Document
[3], którego głównym celem była integracja
ogólnoeuropejskich celów rozwojowych zawartych w dokumencie Europa 2020 oraz
priorytetów nowoprzyjętej Agendy Terytorialnej [1]. Zaproponowany został zestaw
zagadnień, nazwanych umownie „territorial
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keys”, mogących być wyznacznikami terytorializacji rozwoju. Jednym z nich stała się dostępność przestrzenna.
Dostępność potencjałowa jako metoda
badania efektywności inwestycji
drogowych
W sensie metodycznym dostępność przestrzenna jest różnie definiowana. We współczesnych badaniach o charakterze aplikacyjnym można stosować m.in. następujące
miary dostępności [6, 11]:
• dostępność rozumiana jako wyposażenie regionu w infrastrukturę transportową (wyrażona np. gęstością sieci drogowej lub kolejowej),
• dostępność kumulatywna, wyrażona przez
sumę celów podróży dostepnych w określonej izochronie od źródła podróży,
• dostępność potencjałowa, uwzględniająca wszystkie relacje pomiędzy określonym
zbiorem regionów, z uwzględnieniem ich
mas (wyrażonych ich ludnością, PKB lub
dowolnym innym wskaźnikiem) oraz odległości czasowej podróży między tymi regionami.
Do ewaluacji inwestycji transportowych
najczęściej stosowana jest dostępność potencjałowa określona wzorem:
Ai = POPi f(tii ) + ∑ POPj f(tij )
j

Zmiany dostępności potencjałowej
w latach 2010-2015
W Polsce badania dostępności potencjałowej są obecnie wykorzystywane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego m.in. do
ewaluacji zakończonych projektów infrastrukturalnych (ewaluacja ex post) oraz prognozy efektów przyszłych inwestycji (ewaluacja ex ante). Przykładowy efekt realizacji
inwestycji drogowych w latach 2010-2015
dla wzrostu dostepności krajowej pokazano na rys. 1. Lata 2010-2015 są jednym z kilku podokresów monitoringu dostępności
transportowej wykonanego w IGiPZ PAN
w 2012 r. [14].
W latach 2010-2015 realizowane są inwestycje w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 (oraz i inne jak np. odcinek
autostrady A2 Świecko-Nowy Tomyśl finansowany ze środków prywatnych). Okres
ten charakteryzował (i nadal charakteryzuje w chwili powstawania tego opracowania) bezprecedensowy rozwój infrastruktury drogowej. Można założyć, że mimo problemów budżetowych do 2015 r. zostaną ukończone prace na brakującym fragmencie autostrady A4 (odcinek do granicy
z Ukrainą). Północna część województwa
podkarpackiego zyskuje również na realiza-

(1)

gdzie:
Ai – dostępność potencjałowa rejonu komunikacyjnego (gminy) i,
POPi – liczba ludności w rejonie komunikacyjnym (gminie) i,
POPj – liczba ludności w rejonie komunikacyjnym (gminie) j,
tii – czas podróży/przewozu wewnętrznej(go)
w rejonie komunikacyjnym i,
tij – czas podróży/przewozu między rejonami
komunikacyjnymi i oraz j.
Dostępność, w tym dostępność obliczana z wykorzystaniem modelu potencjału
była przedmiotem wielu interesujących prac
[4, 5, 10, 16]. Jednak jak dotąd nie osiągnięto możliwości analizy zmian dostępności dla
całego kraju na poziomie gminnym. Obliczenie wskaźników dostepności potencjałowej na poziomie gminnym wymaga bowiem
posiadania pełnej sieci dróg krajowych, wojewódzkich oraz najważniejszych powiatowych i gminnych potrzebnych do obliczenia
pełnej macierzy najkrótszych ścieżek przejazdu między dowolną parą węzłów (ośrodków
gminnych) w modelu. Czasy podróży zostały obliczone na podstawie modelu prędkości ruchu rozwiniętego w IGiPZ PAN wykorzystującego kilkanaście kategorii dróg oraz kilka
parametrów warunkujących prędkość na kil-
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kunastu tysiącach odcinków sieci drogowej
w Polsce (szczegółowy opis modelu prędkości ruchu w [11]. Następnie wykorzystano algorytm najkrótszej ścieżki przejazdu między
dowolną parą gmin w Polsce.
Przeliczenie macierzy czasów przez wielkość masy przypisanej do węzłów (np. liczby
ludności w gminach), obliczenie wielkości
wskaźnika dostepności potencjałowej przed
oraz po oddaniu danej inwestycji, pozwala na stosunkowo proste, procentowe określenie poprawy wskaźnika w danej jednostce terytorialnej na skutek zrealizowania konkretnej inwestycji.
Prace dotyczące tematyki dostępności
z wykorzystaniem modelu potencjału trwają w IGiPZ PAN od około 2008 r. W ostatnich latach dokonano dużego postępu tworząc m.in. podstawy do monitoringu zmian
dostępności drogowej w okresach pięcioletnich w Polsce, a także w ramach aplikacji komputerowej OGAM (Open Graph Accessibility Model), stworzono otwarte narzędzie umożliwiające analizę dostępności
w dowolnych konfiguracjach oraz sieciach.
Z większością projektów oraz najważniejszymi publikacjami związanymi z postępującymi pracami Czytelnik ma możliwość zapoznania się na stronie internetowej: http://
www.igipz.pan.pl/accessibility/pl/ [19].

1. Zmiana względna dostępności potencjałowej w wyniku realizacji inwestycji drogowych
w latach 2010-2015, źródło: [14]
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cji odcinków drogi ekspresowej S19 w okolicy Rzeszowa. To województwo podkarpackie jest największym beneficjentem (w ujęciu względnym) rozbudowy infrastruktury
w latach 2010-2015.
Z kolei w ujęciu bezwzględnym najwyższy wzrost dostępności widać w centralnej
Polsce, w województwie łódzkim, ale również w mazowieckim i kujawsko-pomorskim, głównie dzięki zakładanemu ukończeniu autostrady A1 między Toruniem a Tuszynem, oddaniu do użytkowania kluczowego odcinka autostrady A2 między Łodzią a Warszawą oraz zakładanego ukończenia na całym przebiegu od Wrocławia do
Łodzi oraz od Piotrkowa Trybunalskiego do
Mszczonowa drogi ekspresowej S8. Korytarzowy rezultat wzrostu dostępności zauważalny jest również wzdłuż północnego odcinka drogi ekspresowej S7, a także w województwie lubuskim, gdzie widoczny jest
efekt ukończenia autostrady A2 do granicy
polsko-niemieckiej oraz drogi ekspresowej
S3 między Gorzowem Wielkopolskim, a Sulechowem, co daje bardzo wysokie względne zmiany dostępności w województwie lubuskim.
Ponadto punktowe zmiany dostępności,
często kluczowe dla lokalnych rozwiązań
komunikacyjnych obserwuje się dzięki inwestycjom w Warszawie (drogi ekspresowe
S8 i S2), obwodnicy autostradowej Mińska
Mazowieckiego, odcinkowi drogi ekspresowej S8 Jeżewo-Białystok, obwodnicy Lublina Kurów-Piaski w ciągu drogi S17, inwestycjom na Górnym Śląsku (w szczególności
ukończenie południowego odcinka autostrady A1 i kolejnych fragmentów drogi ekspresowej S69), a także w okolicach Poznania (efekt oddania do użytkowania wschodniej i większej części zachodniej obwodnicy miasta w ciągu dróg ekspresowych S5
i S11).
Należy zaznaczyć, że mimo bardzo wysokiego wzrostu dostępności w okresie 20102015 na relatywnie dużym obszarze kraju, na
relatywnie słabo dostępnym Pomorzu Środkowym oraz na Mazurach i Suwalszczyźnie wzrost dostępności był niewielki. Województwa lubelskie, podlaskie oraz zachodniopomorskie w niewielkim stopniu poprawiły swoją dostępność. Oczywiście, w porównaniu do lat wcześniejszych i one zanotowały postęp w tym zakresie, jednak różnice w dostępności między najlepiej (centralna Polska) i najsłabiej dostępnymi obszarami kraju w okresie 2010-2015 nie zmniejszyły się znacząco, a raczej symbolicznie. Relatywnie mniejsza skala poprawy dostępności
została tez zanotowana w regionach, gdzie
kluczowe inwestycje powstały już wcześniej
(opolskie, dolnośląskie).
20
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Symulacje efektów poszczególnych inwestycji drogowych
Za pomocą dostępności potencjałowej
można również mierzyć efekty zmian jakie
następują w wyniku realizacji poszczegól-

nych inwestycji drogowych, a następnie na
dalszym etapie badania porównywać efekty
tych inwestycji między odcinkami sieci. Porównanie może prowadzić do wskazania rekomendacji w zakresie priorytetyzacji działań inwestycyjnych.

Tab. 1: Zmiany dostępności potencjałowej w Polsce i poszczególnych województwach w rezultacie
budowy nieistniejących w 2011 r. odcinków autostrad i dróg ekspresowych (stan na 2011 r.)
Skrót nazwy autostrady lub drogi ekspresowej
Obszar zmian
A1

A2 (S2)

A4

S3

S5

S6

S7

S8

S10

S11

S17

S19

Polska

3,21

1,50

1,20

0,57

1,20

0,15

1,62

1,53

0,42

1,17

0,36

0,48

Dolnośląskie

0,79

0,94

0,61

2,37

1,92

0,03

0,21

3,17

0,00

0,40

0,03

0,03

Kujawsko-Pomorskie

6,68

0,41

0,03

0,06

2,96

0,06

0,32

0,26

1,99

0,82

0,18

0,09

Lubelskie

0,55

3,48

2,75

0,07

0,00

0,00

1,46

0,40

0,22

0,07

4,43

3,70

Lubuskie

0,33

3,41

0,36

3,12

1,71

0,10

0,07

0,46

0,16

0,62

0,10

0,03

Łódzkie

5,65

2,00

0,17

0,12

0,17

0,00

0,36

3,96

0,07

0,70

0,12

0,02

Małopolskie

2,46

0,03

3,21

0,26

0,31

0,00

3,73

0,41

0,03

0,80

0,00

0,34

Mazowieckie

2,48

3,08

0,06

0,06

0,08

0,00

3,02

1,92

0,68

0,08

0,56

0,54

Opolskie

2,65

0,20

0,86

0,51

1,01

0,00

0,28

1,64

0,00

2,37

0,03

0,03

Podkarpackie

0,84

0,11

8,74

0,15

0,07

0,00

0,70

0,07

0,07

0,26

0,59

4,15

Podlaskie

1,02

2,37

0,00

0,04

0,04

0,04

1,31

5,23

0,33

0,04

0,25

3,19

Pomorskie

5,01

0,11

0,04

0,14

2,86

1,20

2,64

0,18

0,67

1,80

0,14

0,11

Śląskie

5,87

0,07

0,99

0,28

0,37

0,00

0,51

0,67

0,00

2,14

0,00

0,05

Świętokrzyskie

1,80

0,14

0,86

0,11

0,06

0,00

5,23

0,36

0,08

0,19

0,06

0,36

Warmińsko-Mazurskie

2,44

0,27

0,00

0,00

1,09

0,19

4,19

1,05

0,43

0,12

0,23

0,39

Wielkopolskie

1,42

2,11

0,19

0,49

3,34

0,03

0,05

1,53

0,46

4,54

0,08

0,03

Zachodniopomorskie

1,24

0,68

0,13

3,64

0,94

2,14

0,17

0,21

2,44

3,72

0,09

0,00

2. Zmiana dostępności potencjałowej terytorium Polski na 100 km pozostałej do wybudowania trasy
(w procentach)
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Zagadnienia ogólne i przeglądowe
W tabeli 1 zestawiono efekty poszczególnych inwestycji drogowych (w skali kraju oraz województw) wyrażone w procentowej zmianie wskaźnika dostepności. Należy przy tym zaznaczyć, że podany przykład symulacji poszczególnych inwestycji
drogowych został obliczony dla stanu sieci w 2011 r. Ponadto wykorzystano wskaźnik dostępności na poziomie powiatowym
o nieco innej podstawie metodycznej (inne
podejście do roli potencjału własnego oraz
inny kształt funkcji oporu przestrzeni) od
wskaźnika opisanego we wzorze w niniejszym artykule. Mimo pewnych różnic metodycznych podjęto jednak decyzję o wykorzystaniu niniejszego przykładu dla zobrazowania siły wskaźnika dostępności potencjałowej przy określaniu efektywności
poszczególnych inwestycji drogowych.
Skala zmian jest wyraźnie największa
w przypadku autostrady A1, a następnie
dla dwóch innych szlaków południkowych
S5 i S7 oraz autostrady A2. Zaskakująco wysoka jest również pozycja drogi ekspresowej S11 (porównywalna z efektem dokończenia autostrady A4). Wyraźnie mniejsze
są oczekiwane efekty budowy tras rokadowych względem granic Polski (S3, S19 i S6),
a także dróg S17 (z uwagi na mniejszą długość) oraz S10 (tab. 1).
Aby w sposób w pełni prawidłowy porównać potencjalny ogólny efekt badanych
inwestycji, należy wartość wskaźnika odnieść do długości trasy. Zestawienie takie
zaprezentowano na rys. 2. Na jego podstawie możliwe jest hierarchiczne uporządkowanie znaczenia poszczególnych inwestycji. Niekwestionowanym „liderem” pozostaje autostrada A1 (każde 100 km trasy daje
wzrost wskaźnika dostepności dla Polski
o 0,7%). Powodem tak wysokiej efektywności jest w dużej mierze jej rola w połączeniu Warszawy i Konurbacji Górnoślaskiej.
Jako wysoce efektywne inwestycje wymienić należy także dokończenie tras A2 i A4
oraz dróg ekspresowych S5, S7 i S8. Rola
pozostałych szlaków jest wyraźnie mniejsza. Spośród szlaków rokadowych najbardziej efektywna okazała się droga S3. Charakterystyczna jest także większa potencjalna efektywność drogi S17 (Warszawa-Lublin) niż całego rokadowego szlaku S19.
Jako istotną informację pozyskaną
z przeprowadzonych symulacji uznać trzeba także znaczne oddziaływanie na tereny
peryferyjne inwestycji położonych w bardziej centralnych regionach kraju [15]. Przykładem może być wpływ budowy drogi S7
na poprawę dostępności w Polsce wschodniej (aż po granice z Rosją, Białorusią i Ukrainą!) oraz drogi S5 w Polsce zachodniej (aż
po granicę niemiecką). Przeczy to popu-
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listycznej tezie, że koncentracja inwestycji infrastrukturalnych na szlakach pomiędzy największymi metropoliami jest działaniem wbrew interesom innych regionów (zwłaszcza uboższych). Także ostateczna ocena roli wspomnianych dróg rokadowych (jak S3 i S19) powinna być dokonywana na zasadzie porównania ich wpływu
na dostępność takich regionów jak województwo lubuskie lub lubelskie względem
efektów wywołanych przez inwestycje alternatywne.
Wyraźnie większe i bardziej rozległe
przestrzennie efekty budowy autostrad niż
dróg ekspresowych dowodzą istotności

różnicy w maksymalnej prędkości kodeksowej (20 km/h). Można założyć, że gdyby efekt tras A1 i S7 porównywać przy wykorzystaniu w modelu tej samej prędkości maksymalnej to różnice pomiędzy nimi
były bardzo małe, lub nawet droga S7 okazałaby się inwestycją bardziej efektywną.
Stanowi to dość mocne uzasadnienie dla
stopniowego podnoszenia parametrów
niektórych szlaków do standardu autostrady, a przede wszystkim do zmiany parametrów docelowych tras, których budowa nie
została jeszcze podjęta.
W wyniku dalszych prac nad tematyką dostępności potencjałowej podjęto się

3. Zmiany dostępności potencjałowej gmin w wyniku realizacji odcinków autostrad
i dróg ekspresowych, źródło: [13]
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Zagadnienia ogólne i przeglądowe
w Instytucie IGiPZ PAN w drugiej połowie
2011 r. również zbadania wpływu poszczególnych inwestycji na dostępność gmin
w Polsce [11, 13]. Skonstruowano nową
aplikację (otwarte narzędzie do analizy dostępności potencjałowej) o nazwie OGAM
(Open Graph Accessibility Model, która pozwala na analizę zmian dostępności w wyniku realizacji poszczególnych inwestycji
drogowych na poziomie gminnym w układzie europejskim, krajowym lub regionalnym. Wybrano sześć takich inwestycji, których ukończenie planowane jest w latach
2007-2013. Należą do nich:
• fragment autostrady A2 Stryków-Konotopa wraz z drogą ekspresową S8 Konotopa-Marki i drogą ekspresową S2 Konotopa-Puławska,
• fragment autostrady A4 Szarów-Korczowa,
• fragment autostrady A1 Nowe Marzy-Stryków,
• fragment drogi ekspresowej S3 Gorzów
Wlkp.-Sulechów,
• fragment drogi ekspresowej S8 WrocławSyców wraz z autostradową obwodnicą
Wrocławia,
• fragment drogi ekspresowej S17 KurówPiaski.
Zasięg oddziaływania inwestycji zależy
oczywiście od przyjętych założeń metodologicznych, w tym od założonej długości podróży (dla podróży długich zasięg oddziaływania inwestycji na zmiany dostępności jest
odpowiednio wyższy) oraz od uwzględniania tzw. potencjału własnego gminy.
Podsumowanie
Dostępność potencjałowa, ze względu na
swój uniwersalny charakter, jest metodą
badawczą pozwalającą na wielokryterialną
analizę zmian dostępności jednostek przestrzennych, np. gmin lub powiatów w wyniku realizacji zarówno pojedynczych inwestycji infrastrukturalnych, jak i całych programów inwestycyjnych. Analizy zmian
dostępności potencjałowej pozwalają na
znacznie szersze spojrzenie na ewaluację
inwestycji infrastrukturalnych niż to bazujące jedynie na usuwaniu tzw. wąskich gardeł systemu (odcinków charakteryzujących
się niską przepustowością i wysokim natężeniem ruchu, przede wszystkim ruchu ciężarowego) [7, 8, 12]. Badanie zmian dostępności jest uzupełniające (komplementarne)
do analiz zmian natężenia ruchu na sieci. Z
tego względu właściwa ocena efektywności polityki transportowej, zarówno w kontekście pojedynczych inwestycji jak i też całych programów oraz strategii rozwoju infrastruktury powinna uwzględniać zarówno potrzeby wynikające z likwidacji konge22
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stii, jak i zwiększenia dostępności. Najczęściej inwestycje likwidujące kongestię, np.
na drogach prowadzących do aglomeracji,
w sąsiedztwie obszarów metropolitalnych
są jednocześnie tymi, które w największym
stopniu przyczyniają się do zwiększenia dostępności (w podróżach krótkich – głównie
w układach aglomeracyjnych, w podróżach
długich – również dla regionów peryferyjnych). 
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Transport kolejowy

Turystyka kolejowa na Dolnym Śląsku
Krzysztof Lewandowski

Przedmiotem tego artykułu jest analiza rozwiązań stosowanych do promocji turystyki na kolei, po kolei i z koleją na terenie Dolnego Śląska. Nawiązuje
się do opublikowanego na łamach Przeglądu Komunikacyjnego artykułu pt. Kolejowe przewozy turystyczne na Dolnym Śląsku, Nr 9-10/2011 pani Marty
Szczęch i Krzysztofa Lewandowskiego.
Artykuł recenzowany zgodnie z wytycznymi MNiSW

dr inż.
Krzysztof Lewandowski
Politechnika Wrocławska,
Wydział Mechaniczny,
Zakład Logistyki i Systemów
krzysztof.lewandowski@pwr.wroc.pl

Jak dawniej organizowano kolejowy
ruch turystyczny
Dolny Śląsk przed II Wojną Światową leżał na
terenie Niemiec. Od chwili powstania pierwszej linii kolejowej w 1842 r. sukcesywnie rozwijano sieć połączeń do ośrodków turystycznych. Jeszcze przed I Wojną Światową pociągi dla turystów i kuracjuszy z Berlina i Hamburga jeździły do uzdrowisk w Kotlinie Kłodzkiej i w Sudetach.
Przed II Wojną Światową mieszkańcy Wrocławia, Drezna, czy nawet Berlina mogli do-

data zgłoszenia do redakcji: 07.05.2013

trzeć do podnóża Karkonoszy jednym środkiem transportu, oferującym komfortowe
warunki podróżowania (Rys. 1) [8]. Jeździły
tędy m.in. pociągi dalekobieżne relacji Berlin - Kudowa Zdrój oraz Jelenia Góra - Bytom. Po II Wojnie Światowej pod zarządem
PKP (Polskich Kolei Państwowych) sukcesywnie odbudowywano połączenia kolejowe z uzdrowiskami po zniszczeniach wojennych i powojennych. W listopadzie 1946 roku
wróciły pociągi do Mirska, a od grudnia tegoż roku dalej do Świeradowa-Zdroju [43].
W kwietniu 1947 r. na zjeździe turystycznym
we Wrocławiu zgłoszono postulat, aby wprowadzić bezpośrednie wagony kolejowe z Katowic i Warszawy do Lądka-Zdroju, co mogłoby ułatwić dojazd kuracjuszom inwalidom
[4]. Później uruchomiono tzw. wagony bezpośrednie w relacjach do uzdrowisk w Kotlinie Kłodzkiej. Pociągi prowadziły połączenia
z Helu, Poznania i Warszawy. Dla zapewnienia dostępności zachodniej części Karkonoszy ze Szklarskiej Poręby uruchamiano połączenia do Gdyni i Warszawy przez Wrocław.
W latach 1980 i 1982-1988 dla uczestników

1. Plakat turystycznych przejazdów kolejowych na Dolnym Śląsku z 1925 roku [3])
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Biegu Piastów organizowano specjalne darmowe pociągi relacji Jelenia Góra – Jakuszyce, które na stacji końcowej służyły narciarzom jako szatnia i przechowalnia. Ze względu na brak możliwości manewrów, lokomotywy znajdowały się na obu końcach składu
[9]. Na początku lat 90 tych XX wieku nastąpiło stopniowe wygaszanie popytu na liniach
kolejowych do miejscowości turystycznych
na Dolnym Śląsku [21].
Inicjatywy turystyki kolejowej Polsce
Turystyczny szlak kolejowy przez
Karpaty
W 2004 r krakowski pasjonat kolejnictwa
Marcin Śliwa opracował propozycję, którą nazwał „Turystyczny Szlak Kolejowy przez
Karpaty”. Szlak przez Karpaty miał zaczynać
się w Krakowie, skąd przez Bielsko-Białą, Chabówkę prowadziłby do Zakopanego. Potem
kierowałby się na wschód - odwiedzając Rabkę, Nowy Sącz, Jasło, Krosno, Sanok, Ustrzyki
Dolne, docierałby do ukraińskiego Chyrowa,
a stamtąd przez Przemyśl, Rzeszów, Tarnów
następowałby powrót do Krakowa. Wytyczona trasa wiodła przez tereny niezwykle atrakcyjne widokowo: poprzez kolejne pasma Beskidów, przełomowe odcinki karpackich dopływów Wisły i doliny dzielące pasma górskie. Na realizację przedsięwzięcia w kwietniu 2005 r. Małopolska Organizacja Turystyczna otrzymała z MGiPS dotację w wysokości 70.000 zł [20].
Pod koniec 2005 r. Małopolska Organizację Turystyczna MOT opracowała 5 Turystycznych Szlaków Kolejowych przez Karpaty. Objęły one ponad 500 km linii kolejowych z ponad 130 stacjami. Proponowanym środkiem
transportu do zwiedzania szlaku była kolej,
na operatora przewidziano spółkę PR Przewozy Regionalne. W tym celu opracowano
specjalny rozkład jazdy z trasami, godzinami
przyjazdu oraz odjazdu z wybranych miejscowości. Dzięki niemu można było podróżować wzdłuż szlaku i zwiedzać proponowane atrakcje turystyczne korzystając z kilkugodzinnych przerw pomiędzy przyjazdem
a odjazdem. Rozkład ten mógł być pomocny w ułożeniu własnego programu. Rozkład
jazdy został przygotowany przez Przewozy Regionalne i był aktualny do 15 grudnia
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2005 [17]. Ostatnia aktualizacja była z grudnia 2005 roku (przyp. JKL). Ułożono rozkład
jazdy pociągów w robocze dni tygodnia oraz
w weekendy. Proponowane trasy przejazdu
przez Karpaty (Rys. 2) [17]:
• Trasa 1 Kraków – Wadowice,
• Trasa 2 Wadowice – Maków Podhalański,
• Trasa 3 Maków Podhalański – Zakopane,
• Trasa 4 Zakopane - Nowy Sącz,
• Trasa 5 Nowy Sącz – Wieliczka.
Od chwili wdrożenia tego pomysłu na
stacjach od Kalwarii i Żywca do Bielska-Białej oraz od Żywca w stronę Suchej Beskidzkiej pojawiły sie niewielkie niebieskie tabliczki. Wiszą na budynkach i informują o tym, że
dana stacja znajduje się na szlaku kolejowym
wiodącym przez Karpaty. Celem tego projektu jest wg. Mirosława Bartyzela z Małopolskiej Organizacji Turystycznej, koordynatora projektu - rozkręcenie turystyki, zachęcenie ludzi do podróżowania i zwiedzana [39].
Podstawowym celem tych przejazdów jest
pokazanie piękna Beskidów i Tatr. Skansen
kolejowy PKP Cargo w Chabówce jest największą kolejową atrakcją. Ma on w kolekcji
kilkadziesiąt parowozów oraz wagonów kolejowych.
Turystyka kolejowa w Wielkopolsce
W Wielkopolsce podstawą promocji turystyki
kolejowej jest dokument pt. Turystyka Kolejowa w Wielkopolsce, Koncepcja Markowego Produktu Turystycznego, opracowany przez Olgę
Danko dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej z 2008 r. [2]. Zrealizowano go w ramach zadania publicznego pt. „Opracowanie koncepcji utworzenie regionalnego produktu”. Projekt był współfinansowany Ministerstwo Turystyki i Sportu. Dokument ten
zdefiniował, że: Wielkopolska posiada kolejowe skarby, trzeba je oszlifować, dać im oprawę i zachwycić nimi świat [2]. Zawarto w nim
misję w postaci wizji „turystyki kolejowej” będący efektem wykorzystania bogactw kolejowych atrakcji i szans ich rozwoju. Zawarto
w nim konieczność ratowania kolejowego
dziedzictwa regionu, wraz w kolejarską fantazją i w zintegrowanej formie dziedzictwa
kulturalnego i historycznego jako Europejski
Park Kulturowy Kolei. Zdefiniowano konieczność powołania Wielkopolskie Rady Kolejowej z udziałem przedstawicieli samorządów
terytorialnych i przedsiębiorców z branży turystycznej. Zlecono zadania [2]:
• powstania Zintegrowanego Systemu Informacji Turystycznej. W ramach tego zadania wchodzi Kolejowa Informacja Turystyczna (KIT), która obejmuje Internetowy
Serwis Produktu i Kolejową Stację Obsługi
Turystów. Ma to na celu gromadzenie danych i promocję regionu Wielkopolski.
• utworzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Produktu. W ramach tego zadania
wchodzą Symbole Produktu i Identyfikacja
Wizualna Produktu. Są to tablice informacyjne z logo i opisem danego obiektu.
24
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2. Trasy Turystycznego Szlaku Kolejowego przez Karpaty wg MOT (Opracowanie własne)

• opracowania Tematycznych Kart Turystycznych, które obejmują Kolejową Kartę
Turystyczną „Wielkopolska po Kolei” i Dziecięcą Kartę Turystyczna „Kolejarzem Być”.
Pozwoli to na analizę ruchu turystycznego
w regionie.
• zaprojektowanie Tematycznych Tras Turystycznych zawierające w sobie m. in. Tematyczny Szlak Samochodowy, Tematyczne
Szlaki Rowerowe „z koleją w tle” i Tematyczne Szlaki Konne „z koleją w tle”.
Kluczowym elementem w tej strategii
jest wykorzystanie potencjału ostatniej czynnej lokomotywowni lokomotyw parowych
w Europie w Wolsztynie. Z tej lokomotywowni pociągi prowadzone są lokomotywami parowymi na trasach Wolsztyn-Poznań,
Wolsztyn-Leszno, a także Wolsztyn-Zbąszyń,
Wolsztyn-Nowa Sól i Wolsztyn-Sulechów.
Dokument wymienia także inne elementu produktu: Kolejkę Wąskotorową w Białośliwiu, Zespół Polskiej Parowozowni „Okrąglak”, Śmigielską Kolej Dojazdową, Krzywińską Kolej Dojazdową, Mistrzostwa w Wyścigach Drezyn Ręcznych na nieczynnych torach w Jutrosinie i w Dłoni, Kolejkę Parkową w Cichowie, Gnieźnieńską Kolej Wąskotorową, Parowozownię w Gnieźnie - Warsztaty Naprawcze Parowozów, Grodzieńską Kolej
Drezynową, Kolej Parkową „Maltanka” w Poznaniu i Średzką Kolej Powiatową w Środzie
Wielkopolskiej wraz z kompletem informacji
o obsłudze ruchu turystycznego i podaniem
rodzaju i terminarza imprez [2].
Parowozownia
Wolsztyn
organizuje Wolsztyńską Paradę Parowozów. „Parada Parowozów” jest największym w Europie spotkaniem miłośników kolei, podczas
którego są prezentowane czynne parowozy m.in. z Polski, Czech, Słowacji, Austrii, Niemiec, Węgier i Wielkiej Brytanii. Każdego roku
do Wolsztyna przyjeżdżają dziesiątki tysięcy miłośników zabytków kolei. Magia tego
miejsca przyciąga turystów nie tylko z Europy, ale także z tak odległych krajów jak m.in.

Japonia, Australia czy Stany Zjednoczone.
W dniach 27-28 kwietnia 2013 roku odbyła się jubileuszowa, XX Parada Parowozów,
na której była rekordowa liczba 20 lokomotyw z całej Europy, w tym oryginalne parowozy m.in. z XIX oraz początku XX wieku [23].
Działania proponowane w 2008 r. dla Parowozowni w Wolsztynie po kilku latach spotkały się z krytyką. Filip Bebenow, członek Towarzystwa Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni, zarzucił zarządcy lokomotywowni
PKP Cargo błędną politykę promocji produktu [24]: Parowozy z Wolsztyna służą do przewożenia pasażerów w dni powszednie z Wolsztyna do Poznania. To jest wtedy, gdy większość zainteresowanych pracuje. A w dni wolne pociągi stoją. Z tym się należy zgodzić. Nie
jest tajemnicą, że miłośnicy kolei mieszkają
w różnych miejscach Polski i Europy. Większe
jest prawdopodobieństwo, że przyjadą do
Wolsztyna w weekendy tj. w soboty i niedziele, a nie będą brać specjalnie dni wolnych
w pracy. Filip Bebenow zauważa też sprzeczność w działaniu: Województwo Wielkopolskie dopłaca rocznie ok. 3 mln zł do kursowania pociągów z trakcją parową na linii kolejowej Poznań - Wolsztyn., a z drugiej ogranicza kursowanie parowozów w weekendy.
Zmniejszyła się także ilość czynnych parowozów. Dziś całkowicie sprawne są zaledwie dwa
parowozy. Jeszcze 5 lat temu było ich 8, a z parowozowni codziennie wyjeżdżały 3. Jeden pracowicie przestawiał wagony towarowe, pozostałe kursowały do Poznania, Leszna i Zbąszynka. Na porządku dziennym były efektowne wyprzedzania pociągów, a nawet „podwójne wyjazdy”. Parowe eldorado, jak mawiali tłumnie
przybywający do Wolsztyna niemieccy miłośnicy kolei. Kilka innych parowozów stanowiło żelazną (dosłownie) rezerwę: stały gotowe
do rozpalenia w hali lub właśnie przechodziły przeglądy. Ruch trakcją parową prowadzony
był codziennie. Postulaty Filipa Bebenowa to:
1. Natychmiast trzeba zmienić rozkład jazdy pociągów z trakcją parową. Dwudniowa
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3. Mapa oferty pociągów turystycznych TurKol
z 2011 r. [38]

przerwa może zostać wprowadzona w poniedziałki i wtorki, a parowóz jeździłby od
środy do niedzieli. W przyszłości warto zastanowić się, czy nie wprowadzić dalej idących
zmian i w okresie od października do kwietnia nie ograniczyć ruchu parowozów wyłącznie do sobót, niedziel i świąt, a w pełnym
wymiarze (codziennie) eksploatować je tylko
w lipcu i sierpniu, gdy ruch turystów jest największy.
2. Obniżyć ceny wynajmu pociągów specjalnych z trakcją parową. (..) Jeśli staną przystępne, znajdą się chętni, którzy będą chcieli w zabytkowym pociągu zorganizować urodziny, wesele, zjazd absolwentów, czy spotkanie integracyjne. Projekt ten wymagałby jednak uproszczenia drogi administracyjnej zamawiania pociągu (na kalkulację kosztów czeka się czasami nawet kilka miesięcy,
co odstrasza potencjalnego klienta). Dzisiaj
wpływy z pociągów nadzwyczajnych oscylują wokół zera. Pozyskiwanie zamówień na
pociągi specjalne jest najprostszą drogą do
zdobycia pieniędzy dla parowozowni.
3. Niepotrzebnych lokomotyw, generujących
koszty, trzeba się pozbyć. Sprzedaż za symboliczną kwotę np. nieczynnych parowozów
odciążyłaby firmę PKP Cargo, bo nie byłoby
już kosztów związanych z utrzymaniem ich
w należytym stanie. (..)
4. Potrzebna jest lepsza promocja wolsztyńskiej
parowozowni. Konieczne jest: utworzenie dobrej jakości sklepu internetowego, oferującego (nie tylko Polakom!) cały asortyment kolejowych pamiątek, (..) stworzenie w nim punktu obsługi klienta, gdzie można by zakupić
bilet wstępu, opłacić nocleg w mieszczącym
się tu hoteliku, zarezerwować przejazd w kabinie maszynisty parowozu oraz biletów na
przejazd pociągiem „retro”, czy też złożyć zamówienie na własny, indywidualny pociąg
specjalny, byłoby dorównaniem do zachodnich standardów [24].
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4. Slajd z prezentacji przedstawiającej plany renowacji obiektów na trasie Toruń-Brodnica [1]

Tabor z Wolsztyńskiej Parowozowni wykorzystywany jest w ramach Markowego
Produktu Turystycznego Turkol-u organizowanego przez Instytut Rozwoju i Promocji
Kolei do przejazdów np. do Torunia – pociąg
Piernik, Kołobrzegu – pociąg Pirat i na Dolny Śląsk – pociąg Kilof na trasie Poznań-Wrocław-Kłodzko-Wałbrzych-Wrocław-Poznań.
Warto wiedzieć, że oferta Turkol-u spotkała
się z ogromnym zainteresowaniem. W 2011
roku kiedy uruchamiano pierwsze przejazdy,
wykonano przejazdów 8 pociągów (Rys. 3),
a w 2012 wykonano już 28, zaś na rok 2013
zaplanowano 68! [38].
Plany turystyki kolejowej
w Województwie Kujawsko-Pomorskim
Innym zaawansowanym projektem wykorzystania kolei w przewozach turystycznych są zamierzenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2008. Obejmuje on projekt rewitalizacji linii kolejowej Brodnica-Iława (Rys. 3), łączącej atrakcyjne turystycznie tereny Pomorza i Kujaw oraz Warmii i Mazur. Zawarto zamierzenia budowy unikatowej oferty turystycznej, konsolidującej elementy żywego
muzeum kolejnictwa z możliwością zwiedzania najpiękniejszych krajobrazowo terenów Polski Północnej. Upatrywano szans
na wsparcie ze środków Unii Europejskiej.
Projekt jest wspólnym zamierzeniem samorządów województw kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz trzech
organizacji pozarządowych, zrzeszających
pasjonatów turystyki industrialnej i transportu szynowego. Zakłada przejęcie i wyremontowanie torowisk wraz z przyległościami oraz przywrócenie połączeń między

Brodnicą a Iławą, pozyskanie zabytkowego
taboru kolejowego, wpisanie kwot na dofinansowanie przewozów pasażerskich na tej
trasie do planów budżetowych obu województw, wybudowanie czterech przystani
kajakowych na Drwęcy, wyznaczenie szlaków turystycznych, a w przyszłości stworzenie centrum turystyki technicznej, ułatwiającego zwiedzanie mało znanych zabytków techniki industrialnej. Efektem przedsięwzięcia miało być stworzenie kilku zupełnie nowych, zintegrowanych i unikatowych
w skali kraju i Europy produktów turystycznych, z czym związanych miało być co najmniej 100 kilometrów nowych turystycznych szlaków pieszych i co najmniej 50 kilometrów szlaków rowerowych. Wszystko to
razem ma przynieść skutek w postaci 50 tysięcy nowych turystów, odwiedzających co
roku Kujawy i Pomorze, oraz nowych miejsc
pracy, m. in. w agroturystyce i punktach regionalnej gastronomii [16]. Pierwszym etapem realizacji przedsięwzięcia była budowa
kolekcji unikatowego zabytkowego taboru, który będzie wozić pasażerów na tej trasie. W maju 2011 r. samorząd województwa
kupił parowóz Ol49-3 i lokomotywę spalinową SM41-111 oraz 4 zabytkowe, czteroosiowe wagony pasażerskie [25]. Do końca
2012 r. zdołano rozstrzygnąć przetarg na remont lokomotywy SM-41, a dwa przetargi
na remont parowozu Ol49-3 nie przyniosły
rozstrzygnięcia [26]. Etap drugi obejmował
odnowę dworców i innych zabudowań stacyjnych oraz zaadaptowanie ich do nowej
roli centrów hotelowo-gastronomicznohandlowo-muzealnych. Na zlecenie Urzędu
Marszałkowskiego opracowano koncepcję
architektoniczną pierwszych sześciu takich
obiektów [15].
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Niestety, przewlekłe negocjacje z PKP dotyczące przejęcia przez władze województwa linii nr 209 między Chełmżą i Brodnicą,
które trwały tak długo, że pod koniec 2012 r.
samorząd postanowił je zawiesić [35].

[28]. W województwie Małopolskim atrakcją
był, niestety nieregularnie kursujący, Pociąg
Papieski z Krakowa do Wadowic, miejsca urodzenia Karola Wojtyły, papieża Jana Pawła II
[44].

Turystyka kolejowa w Województwie
Łódzkim

Integracja kolejowej oferty turystycznej

W Województwie Łódzkim Urząd Marszałkowski zaplanował na 2013 r. jedenaście darmowych wycieczek pociągami do ciekawych
miejsc [42]. W maju był pierwszy przejazd do
Zduńskiej Woli. W czerwcu były wycieczki do
Spalskiego Parku Krajobrazowego oraz Arboretum w Rogowie. W lipcu do Spalskiego
Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. W sierpniu
odbyły się wycieczki do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, a planowane są na Górę
Kamieńsk oraz do Łowicza. Cykl wycieczek
zakończyłby się we wrześniu wyjazdem do
Bolimowa i Skierniewic [42]. Samorząd województwa gwarantuje bezpłatny przejazd pociągiem, zwiedzanie miejsc z przewodnikami
i miejsce na biwak [42].
Turystyka Kolejowa w Województwie
Śląskim
W Województwie Śląskim od kilku lat jest ciekawa zintegrowana oferta dla narciarzy. Koleje Śląskie nawiązały współpracę z Wiślańskim
Klastrem Turystycznym. W wybranych kasach
biletowych na terenie województwa śląskiego można było nabyć Wiślański Ski-pass.
W ramach współpracy, na pasażera posiadającego aktualny bilet Kolei Śląskich do Wisły lub Ustronia na przystankach Wisła Głębce, Wisła Uzdrowisko, oraz Ustroń Polana czekał bezpłatny przejazd mikrobusami na stok
i z powrotem [13]. W 2013 Koleje Śląskie zaproponowały akcję „Kolej na Beskidy”. Obejmuje ona cztery wycieczki w każdą ostatnią sobotę miesiąca od czerwca do września
2013 r. Oferta dotyczy bezpłatnego udziału
w sobotnich wycieczkach górskich z profesjonalnym przewodnikiem „prosto z pociągu”, za okazaniem biletu Kolei Śląskich. Odjazdy na miejsca początkowe wycieczek w Rajczy, Węgierskiej Górce i Wilkowicach Bystra,
podano z Katowic i z Zwardonia [12]. Opracowano także plany turystycznej linii kolejowej przez gminy powiatu wodzisławskiego i raciborskiego z wykorzystaniem ticozyny, tj. drezyny kolejowej z przebudowanego
samochodu Tico [18].
W innych województwach realizowane są
okazjonalne kolejowe przewozy turystyczne np. w Województwie Świętokrzyskim ze
Skarżyska-Kamiennej do Sandomierza [30],
pociągiem specjalnym po Podlasiu i Mazowszu na trasie Białystok - Czeremcha - Granica Państwa - Czeremcha - Mordy - Ujrzanów
- Doły - Dziewule - Siedlce - Sokołów Podlaski - Siedlce - Czeremcha – Białystok [7], „Dni
Otwarte w Parowozowni” w Skierniewicach
26
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26 listopada 2009 r. odbyła się w Warszawskiej Szkole Zarządzania „I Międzynarodowa
Konferencja Zabytki Kolejnictwa i Społeczeństwo”. Omówiono na niej zagadnienie ochrony i promocji zabytków kolejnictwa, zagrożeniach dla zabytków kolejowych i drogi rozwoju w zakresie ochrony zabytków w Polsce [45].
W Muzeum Kolejnictwa w Warszawie 8
czerwca 2010 r. odbyło się seminarium Turystyka Kolejowa 2010 – „Koleje turystyczne
szansą rozwoju i promocji regionów”. Na spotkaniu omówiono doświadczenia samorządów, przewoźników kolejowych, stowarzyszeń
i organizacji turystycznych w zakresie organizacji i funkcjonowania kolei turystycznych w kraju
i zagranicą oraz możliwości ich przekształcenia
w markowe produkty regionalne. Omówiono
prawne i techniczne aspekty organizacji i funkcjonowania kolei turystycznych normalno i wąskotorowych, zabytkowych tramwajów, skansenów, muzeów oraz kolei drezynowych. Rozmawiano również o doświadczeniach wiodących podmiotów kolejowych i tramwajowych
w tworzeniu produktów turystycznych opartych o wykorzystanie walorów kolejowych lub
tramwajowych. W trakcie panelu dyskusyjnego jego uczestnicy zastanawiali się nad sposobami przezwyciężenia barier mentalnych, technicznych i finansowych ograniczających szerszy rozwój turystyki kolejowej w Polsce [33].
Podobnie rok później na II Konferencji „Turystyka Kolejowa 2011. Ochrona i promocja
zabytków kolejnictwa”, która odbyła się 14
marca 2011 w sali lustrzanej w Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Spotkanie zamknęła dyskusja, podczas której wymieniono poglądy dotyczących polityki wobec kolei turystycznych. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że
w obecnie obowiązującym prawie powinny
zmienić się niektóre przepisy, które w znacznym
stopniu uniemożliwiają efektywne inwestowanie w środki kolei wąskotorowych i turystycznych. [4].
Według raportu ekspertów Instytutu Koźmiana z 2012 roku potencjał turystyczny polskich kolei regionalnych nie jest wykorzystywany [6]: Najpowszechniej występującą formą odpowiedzi na potrzeby turystów jest udostępnianie zabytkowych obiektów kolejowych
zwiedzającym. Autorzy zauważyli, że: Z uwagi na wykorzystanie torowisk bez standardowych odbiorów technicznych i prostego, lekkiego sprzętu, trasy drezynowe mogą być tanią, a przez to interesującą samorządy i lokalne organizacje biznesu okołoturystycznego formą tworzenia oryginalnych produktów turystycznych. Sugeruje się wykorzystywanie lokalnych połączeń kolejowych jako podstawy tu-

rystyki regionalnej i krajoznawstwa. Autorzy
zdefiniowali produkty turystyczne oferowane przez operatorów kolejowych [6]:
Komunikacyjne, Pociągi uruchamiane na
specjalne okazje, Przejazdy zabytkowymi składami kolei, Przejazdy zabytkowymi składami
kolei wzbogacone o festyny, pikniki, ogniska
itp., Łączenie oferty kolejowej z produktami innych przewoźników celem stworzenia połączeń o profilu turystycznym.
Wskazano na działania Ekspozycyjno-pokazowe – gdzie istotę produktu stanowi prezentacja infrastruktury, taboru oraz innych obiektów związanych z kolejnictwem. Wchodzą do
tego [6]: • Muzea i skanseny kolejowe, Pokazy modelarstwa kolejowego, Prezentacja nowinek technologicznych przez przewoźników,
Pokazy dawnego taboru w akcji, Sprofilowane „kolejowo” eventy o profilu sportowo-rekreacyjnym, lifestyle'owym, modowym itp., • Obchody rocznic kolejowych oraz specjalna oprawa peronów i innej infrastruktury kolejowej. Kolejnym są działania Informacyjno-promocyjne
– w tym przypadku istotą produktu jest ukazanie turyście atrakcji turystycznych oferowanych
przez kolej (czyli produktów z dwóch poprzednich grup), jak również możliwości planowania
wycieczek w oparciu o istniejące połączenia kolejowe. W skład tego wchodzą: Serwisy internetowe dla turystów pieszych i rowerowych [6].
Zauważalne jest, że samorządy budują
strategie rozwoju turystyki, szukają nowych pomysłów na pozyskanie turystów, inspirują do
kreowania nowych produktów turystycznych.
A do tego potrzebne jest doradztwo w zakresie
pozyskiwania środków finansowych na realizację swoich, często bardzo ciekawych, pomysłów. W turystyce upatruje się szans na zrównoważony rozwój swoich regionów [5].
Turystyka Kolejowa na Dolnym Śląsku
Analiza potencjału przewozów turystycznych na liniach kolejowych na Dolnym Śląsku była przedmiotem wielu analiz. W obecnym planie Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 zawarto ten obszar
działania jako Turystyka w pkt. 4.4.7. Rewitalizacja istniejących szlaków turystycznych w tym
także szczególnie atrakcyjnych pod względem krajoznawczym i widokowym linii kolejowych oraz tworzenie nowych tras turystycznych w oparciu o inwentaryzację krajoznawczą [41]. Strategia niestety nic nie wspomina
o istniejącym potencjale oraz o niezbędnych
elementach zabezpieczania technicznego.
Wcześniej w 2005 r. w Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu zorganizowała konferencję pt. Przewozy
regionalne w Polsce - szanse i zagrożenia. W jej
trakcie zaprezentowano dwa referaty o możliwościach realizacji przewozów turystycznych na Dolnym Śląsku. Pierwszy Bogusława
Moleckiego pt. Kolejowe przewozy regionalne
na Dolnym Śląsku - potencjał możliwości, oraz
drugi Krzysztofa Lewandowskiego pt. Dolnośląska górska kolej turystyczna [27]. W obu re-
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5. Trasy dla turystyki kolejowej na Dolnym Śląsku wg. [27] (Opracowanie własne)

feratach wskazano na atrakcyjność tras kolejowych na Dolnym Śląsku. Przedstawiono
m.in. propozycje 6 tras dla turystyki kolejowej na Dolnym Śląsku w postaci układu połączeń w istniejącym rozkładzie jazdy PKP od
12.12.2004 r. z poprawkami od 07.02.2005 r.
z punktem startu we Wrocławiu [27]:
• Trasa nr 1 Kaczawsko-Sowiogórska-Bardzka,
• Trasa nr 2 Karkonosko-Bobrzańska,
• Trasa nr 3 Wrocławsko-Trzebnicka,
• Trasa nr 4 Wielka Dolnośląska Pętla Kolejowa,
• Trasa nr 5, z motywem przewodnim: Wokół
Gór Wałbrzyskich i Gór Sowich,
• Trasa Nr 6, z motywem przewodnim: Szlakiem Przemysłu i Nieodkrytych Skarbów.
Wskazano Także do Karpacza, Kudowy
Zdroju, Międzylesia, Sobótki, Stronia Śląskiego i Szklarskiej Poręby (Rys. 5). Przedstawiono dwa warianty turystyki kolejowej. Pierwszy jako łączoną ofertę kolei z ośrodkami turystycznymi, gdzie pociąg odgrywa bardziej
rolę środka komunikacji a nie produktu turystycznego samego w sobie. Druga oferta to
przejazdy retro, czyli przejazd zabytkowym
taborem po najciekawszych liniach kolejowych z tzw. fotostopami [27].
Należy zidentyfikować potencjał kolejowych atrakcji turystycznych na Dolnym Śląsku. Najważniejszym celem turystyki kolejowej jest Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na
Śląsku mieszczący się w zabytkowej lokomotywowni w Jaworzynie Śląskiej. Dysponuje
ono zasobem ok. 45 lokomotyw i 50 wagonów. Muzeum ma jedyny czynny parowóz
normalnotorowy na Dolnym Śląsku Tkt48-18. Lokomotywa ta bierze udział w Paradach
Lokomotyw w Wolsztynie i w Gali Parowozów w Jaworzynie Śl., ale z rzadka prowadzi
powszechnie dostępne pociągi turystyczne.
Planowano remont parowozu Pt31, a także
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Ol49-93 [22]. W 2012 roku domalowano zewnętrznie parowóz Ol49-93. Remontów obu
maszyn nie wykonano z braku pieniędzy.
Drugą atrakcją jest Krośnicka Kolejka Wąskotorowa w Krośnicach koło Milicza. Jest to
nowa zbudowana od podstaw 3,3 km trasa wąskotorowa, o szerokości toru 750 mm,
za 6,6 mln zł z 4,6 mln zł dotacji unijnej. Ma
ona 3 parowozy, 2 eksponaty i jeden czynny Px48-1907, oraz lokomotywę spalinową
WLs75-43 i kilka wagonów. 25 maja 2013 odbył się pierwszy kurs po zespole parkowym
w Krośnicach [14].
Trzecią atrakcją jest Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu. Ma on kolekcję zabytkowych wagonów, którymi wykonuje ciekawe
przejazdy z fotostopami. W 2009 r. powołano
Dolnośląskie Społeczne Muzeum Kolejnictwa przy Klubie Sympatyków Kolei we Wrocławiu [11].
Czwartą atrakcją jest Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Jaworzynie Śląskiej, które ma
3 lokomotywy spalinowe SM03-232 Ls60-01,
Ls40-4063 i wóz motorowy WMB10L-6404.
Oferta to przejazdy drezynami ręcznymi
i wozem motorowym WMB na bocznicy z Jaworzyny Śl. do Pastuchowa, o długości 5km
[37].
Piąta atrakcją jest Stowarzyszenie Sowiogórskie Bractwo Kolejowe z Jugowic, które
oferuje przejazdy drezynami ręcznymi i motorowymi w okolicy Jugowic na linii 285 [31].
Szóstą atrakcją jest Parowozownia Dzierżoniów. Należy ona do Sowiogórskiego Muzeum Techniki w Bielawie. Posiada lokomotywę Ls40 i trzy drezyny motorowe [38].
Siódmą atrakcją jest Stowarzyszenie Pasjonatów Kolei Semafor w Ząbkowicach Śląskich, którego celem działalności jest: promocja transportu szynowego, a w szczególności
ruchu drezynowego., oraz rewitalizacja dawnych prywatnych kolejek: powiatowej Kolej-

ki Ząbkowickiej i Kolejki Kamieniec Ząbkowicki-Złoty Stok. Dotychczas realizowało konkursy drezyn ręcznych w Złotym Stoku [32].
Ósma atrakcja to Karkonoskie Drezyny
Ręczne, inicjatywa mieszkańców Karpacza
służąca ochronie dziedzictwa kultury technicznej jakie tworzą linie kolejowe wiodące w Karkonosze wraz z towarzyszącymi im
obiektami dworców kolejowych [10].
Należy także zdefiniować potencjał turystyczny kolei jako zapewnienie możliwości
dojazdu do ciekawych turystycznie, ale niekoniecznie kolejowo, miejsc.
Najprostszym sposobem usprawnienia
ruchu turystycznego na kolei na Dolnym Śląsku jest dobra i aktualna informacja. Potencjalny turysta wchodzi np. na portal Kolei
Dolnośląskich, szuka lub wybiera sam proponowaną trasę przejazdu i klika raz opcję Kup
bilet(y). System komputerowy sam generuje bilety i robi potencjalne rezerwacje na danych trasach u każdego z przewoźników. Podobnie powinno być przy kasach. Ale obecnie czasem brak informacji o takiej ofercie.
Samorząd wojewódzki winien inicjować działania, koordynować je i umożliwiać
współdziałanie.
Rozkład jazdy już istniejących pociągów
w dni wolne mógłby zawierać w sobie koordynację kursów na wybranych trasach turystycznych. Niezbędne jest poszerzenie informacji o atrakcjach wzdłuż linii kolejowych,
tak aby atrakcyjny był nie tylko sam przejazd
ale i dłuższy pobyt.
Z drugiej strony załóżmy, że turysta przyjechał. Wychodzi z pociągu na jakiejś stacji, a na niej nie ma informacji choćby o tym
gdzie ona jest. Chodzi tutaj o mapę gminy
z zaznaczoną stacja i atrakcjami w danym regionie. Na tym samym plakacie winny być
także dane kontaktowe do lokalnych przewoźników drogowych, busów, taxi. Zdaniem
autora każdy szczebel samorządu terytorialnego winien zawrzeć umowę z zarządcami
dworców o wykorzystaniu wolnych tablic informacyjnych. Przewoźnik kolejowy winien
zrozumieć, że bez informacji nie będzie miał
klientów. Historia pokazuje, że reklama i codzienne dbanie o klienta podnosi dobry wizerunek marki firmy poprzez jego produkt.
Nie jest zasadne, aby przewozy kolejowe na
Dolnym Śląsku opierały się tylko na dotacji
z Urzędu Marszałkowskiego, ale na tym aby
sami wykonujący przewóz szukali nowych
klientów poprzez polepszenie swojej oferty.
Bardzo prostą metodą może być uatrakcyjnienie przejazdu na liniach kolejowych
obsługiwanymi autobusami szynowymi. Wystarczy wykorzystać istniejące wyposażenie
techniczne tych pojazdów. Każdy autobus
szynowy posiada kamery na czołach pojazdów oraz ekrany w środku. Wystarczy aby po
ruszeniu ze stacji, po podaniu kierunku jazdy
na ekran, podać sygnał z kamery na czole pociągu. Nie każdy może jechać w kabinie maszynisty, a każdy będzie mógł zobaczyć to co
on widzi.
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Kolejną propozycją jest wiązana oferta kolei i ośrodków turystycznych. Przykładem są
znane ski-passy czy też oferty ośrodków hotelowych. Większym wyzwaniem mogłyby być markowe produkty: Zwiedź Koleją
Dolinę Pałaców i Ogrodów, Koleją po Ziemi
Kłodzkiej. Tu wymagane jest działanie inicjujące samorządu wojewódzkiego i samorządów lokalnych z koleją.
Bardziej zaawansowanym działaniem organizacji kolejowych przewozów turystycznych jest organizowanie przejazdów lokomotywami parowymi. Wielokrotnie na dolnośląskich liniach kolejowych wykonywane są przejazdy pociągów specjalnych
dla miłośników kolei np. do Wojcieszowa
04.04.2009 r., do Sycowa 09.04.2009 r., do Sobótki 02.10.2010 r., a także przejazdy pociągu turystycznego Kilof. Kiedy w 2011 pociąg
Kilof jechał przez Dolny Śląsk na stacji Jedlina Zdrój zaprezentowano ofertę turystyczną regionu wałbrzyskiego. Na stacji Wałbrzych Główny odbył się występ Zespołu
Pieśni i Tańca „Wałbrzych” oraz scenę przywitania przez księżną Daisy, odegraną przez aktorów teatru dramatycznego w Wałbrzychu.
To wywołało u przyjezdnych z Wielkopolski
zaskoczenie i spotkało się z ogromnym uznaniem. Na stacjach Kamieniec Ząbkowicki
i Kłodzko Główne przyjezdnych witała pustka. Kiedy w 2012 ten sam pociąg Kilof jechał
przez Dolny Śląsk, tylko w Nowej Rudzie został przywitany przez orkiestrę dętą Ochotniczej Straży Pożarnej, a przewodnik oprowadził przyjezdnych po mieście. W Wałbrzychu
nie uznano przejazdu tego pociągu jako okazji dla przedstawienia oferty turystycznej regionu dla ok 500 osób. W Kłodzku i Kamieńcu Ząbkowickim turystów witali tylko entuzjaści kolei. Można mieć nadzieję, że przy
przejazdach w roku 2013 samorządowcy
dojrzeją do tego, że aby mieć turystów, trzeba nie tylko mieć co pokazać, ale także trzeba to prezentować gdzie się da. Przez Dolny
Śląsk realizowano także przejazdy parowozu Ty2-911z Pyskowic, z Niemiec lokomotywy parowej BR 18 201 lub z Czech parowozu
354-195.
Do wykonywania przewozów pociągów
z lokomotywami parowymi na Dolnym Śląsku niezbędne jest wyposażenie techniczne
jak obrotnice i trójkąty nawrotne oraz dostęp
do wody i opału.
Obecnie istniejące, ale nie zawsze sprawne
obrotnice dla lokomotyw parowych są w:
Kłodzku - obrotnica o średnicy ok 24 m, Wałbrzychu - średnica ok 24 m, Kamieńcu Ząbkowickim - średnica ok 22 m, Jaworzynie Śląskiej – średnica ok 20 m, Świdnica Przedmieście - średnica ok 18 m, Węglińcu - średnica
ok. 20 m, Dzierżoniowie - średnica ok 16 m,
w Jeleniej Górze - średnica ok 16 m i w Żaganiu - średnica ok 20 m. W Międzylesiu obrotnica o średnicy 22 m została pocięta. Trójkąty
nawrotne można znaleźć we Wrocławiu, Oleśnicy, Boguszowie Gorcach, Zgorzelcu, między Marciszowem, Kamienną Górą i Sędzi28
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szowem, a także w Świdnicy i w Strzegomiu.
Tylko we Wrocławiu, Oleśnicy i w Zgorzelcu
są przejezdne wszystkie ramiona trójkątów.
Dostęp wody dla parowozów zapewniony
jest w: lokomotywowni w Kamieńcu Ząbkowickim z mało wydajnego hydrantu, w czasie
przejazdu pociągu Kilof w 2011 r. napełnianie parowozu Ol49 trwało 2,5 h (sic); na stacji
Nowa Ruda przez Ochotniczą Straż Pożarną.
Sprawne żurawie wodne są tylko w Jaworzynie Śląskiej. Zabytkowy żuraw wodny z Wałbrzycha Głównego wstawiono jako eksponat
w hali dworca Wałbrzych Miasto. Zaplecze
logistyczne dostaw wody wymaga poprawy,
np. w oparciu o umowy o pomoc w przejazdach z samorządem. Podczas dotychczasowych przejazdów lokomotyw parowych zapas węgla wystarczał im na przejazd. Gdyby
była taka potrzeba, to dostarczanie węgla dla
parowozów można rozwiązać poprzez zastosowanie dowozu w tzw. big-bagach, samochodem z żurawiem samochodowym HDS.
Jedyny czynny parowóz na Dolnym Śląsku Tkt48-18 jest zbyt słaby, aby prowadzić
składy 7-8 współczesnych wagonów na liniach górskich. Z uwagi na dostępność i typizację serwisu technicznego zasadny jest remont lokomotywy Ol49-93 z Jaworzyny Śląskiej. Potencjalny remont tej i innych czynnych lokomotyw tego typu np. z Wolsztyna
i Chabówki, pozwalałby na zamówienie grupowe, znacząco obniżający koszty.
W tym miejscu należy odnieść się do pomysłu Filipa Bebenowa o pozbyciu się niesprawnych lokomotyw. Warto pamiętać, że
obecnie czynne lokomotywy ulegają awariom i wymagają napraw. Częstokroć wymaga się nietypowych, trudnych i drogich części przy wytwarzaniu jednostkowym. Wtedy
stosuje się znaną metodę: kanibalizmu technicznego. To znaczy z tych obiektów, które są
nie w pełni sprawne, demontuje się spraw-

ne elementy do pojazdów nadających się do
remontu. Dlatego pochopne kasowanie bez
dostępu do zaplecza części zamiennych jest
ryzykowne. Ponadto warto odpowiedzieć na
pytanie, ile lat jeszcze będą sprawne obecnie
czynne lokomotywy. Z użytkowania wyłącza je każdy przegląd kotła, układu biegowego i innych elementów. Nawet tak z rzadka
uruchamiane maszyny z ograniczonym przebiegiem zużywają się. Trzeba się liczyć z tym,
że np. za 25 lub 50 lat, będą one stały tylko
jako zimne eksponaty. Remont ich będzie
zbyt drogi dla właścicieli, a ostatnie parowozy klasy SY 1772 (2-8-2) zbudowano w Chinach w 1999 r.
Elementem zabezpieczającym ruch pociągu musi być lokomotywa spalinowa. Można mieć nadzieję, że z uwagi na dostępność tego sprzętu u przewoźników kolejowych na Dolnym Śląsku, zauważą oni okazję do dobrej reklamy i wspomogą przejazdy sprzętem z obsługą.
Ważnym elementem promocji jest wybór
tras dla pociągów z lokomotywami parowymi.
W wykonanych w 2010 roku badaniach
ankieterzy wskazali m.in. linie Wałbrzych
Kłodzko, Kłodzko-Kudowa Zdrój, Jelenia Góra-Zebrzydowa, Jelenia Góra –Szklarska Poręba. Obecnie remontowane są linie KłodzkoKudowa Zdrój i Jelenia Góra-Szklarska Poręba. Ponadto remontowana jest linia 274 Wrocław-Jelenia Góra. Najciekawszy kolejowy
przejazd turystyczny na Dolnym Śląsku odbywał się na trasie Wrocław-Sobótka-Świdnica Kraszowice-Jedlina Zdrój-Kłodzko-Międzylesie pod hasłem „poznaj swój kraj”. Powiat Wałbrzyski opracował projekt uruchomienia transgranicznej linii kolejowej o długości 81 km, z czego 62 km po stronie polskiej, m.in. na trasie Wałbrzych-Nowa Ruda
(Rys. 6) [36]. Mógłby to być jeden z fila-

6. Szkic proponowanej kolei transgranicznej Powiatu Wałbrzyskiego [36]
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rów dla turystyki kolejowej na Dolnym Śląsku. Linia Wałbrzych Kłodzko może zyskać
na znaczeniu po reaktywowaniu kopalni węgla w Ludwikowicach Kłodzkich koło Nowej
Rudy. 18 lipca 2013 roku Minister Środowiska udzielił koncesji, nr 8/2013/p, na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego w obszarze „Wacław - Lech”, położonym w okolicy Nowej Rudy [19]. Realizacja remontów linii z Wrocławia do Wałbrzycha, z Wałbrzycha
do Kłodzka i z Kłodzka do Kudowy Zdroju stanowiłaby zalążek głównej osi kolejowego ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku. Trasa
szłaby linią Wrocław-Sobotka-Świdnica-Jedlina Zdrój-Kłodzko- Kudowa Zdrój, która ma
ogromny potencjał walorów widokowych
i zabytków techniki. Tym samym wpisywałby
się w działania związane z rozwojem turystyki w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 [41] oraz ze zgłoszonymi uwagami do tej strategii [40]
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Podsumowanie
Przedstawiony materiał wskazuje na duży
potencjał turystycznych przewozów kolejowych na Dolnym Śląsku. Przykłady z innych
regionów Polski winny być pomocne w podjęciu działań przez samorząd terytorialny
Województwa Dolnośląskiego. Należy zacząć od małych kroków, realizowanych jeden
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Losowe zmiany sztywności podsypki
w analizie drgań zespolonego mostu kolejowego
Danuta Bryja, Ryszard Hołubowski

W pracy przedstawiono efektywną metodę analizy probabilistycznej drgań belkowych mostów kolejowych z nawierzchnią podsypkową o losowo
zmiennej sztywności. Zmiany sztywności podsypki, zachodzące na długości toru kolejowego, potraktowano jako stacjonarny gaussowski proces
losowy zależny od zmiennej przestrzennej mierzonej wzdłuż osi toru. Charakterystyki probabilistyczne drgań wyznaczono wykorzystując symulacyjną
metodę Monte Carlo. Przedstawiono wyniki analiz numerycznych w zakresie przemieszczeń i przyspieszeń drgań zespolonego dźwigara mostowego i toru
kolejowego, wzbudzonych przejazdem pociągu typu Shinkansen. Zbadano wpływ losowych zmian sztywności warstwy podsypki tłuczniowej i ich
korelacji na niestacjonarną odpowiedź dynamiczną układu: dźwigar mostowy – nawierzchnia kolejowa. W analizie uwzględniono trzy typy funkcji
korelacyjnej, w tym funkcję eksponencjalnie zanikającą – z pulsacją harmoniczną i bez pulsacji, oraz funkcję typu „biały szum”.
Praca została wykonana w ramach projektu badawczego nr N N506 0992 40 finansowanego w latach 2011-2013 przez Narodowe Centrum Nauki.
Artykuł recenzowany zgodnie z wytycznymi MNiSW
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Jedną z trudności w analizie teoretycznej
drgań mostów kolejowych, z nawierzchnią
podsypkową, jest ustalenie wartości parametrów określających cechy sprężysto-tłumiące warstwy podsypki tłuczniowej. Szczególnie istotne znaczenie ma prawidłowe
oszacowanie sztywności podsypki, ponieważ, jak zauważa Yang i in. [1], sztywność
podsypki może mieć znaczący wpływ na odpowiedź dynamiczną mostów i torów usytuowanych na liniach kolejowych dużych
prędkości. Problem ten nie jest jeszcze dostatecznie zbadany, między innymi dlatego, że każde oszacowanie sztywności podsypki jest obarczone dużą niepewnością.
Sztywność podsypki zależy bowiem od wielu czynników, między innymi od stopnia zagęszczenia, grubości warstwy, czy warunków środowiska – np. inną sztywność ma
podsypka latem, a inną zimą [2]. Ponadto,
w trakcie eksploatacji w podsypce zachodzą
liczne zmiany pod wpływem obciążeń eksploatacyjnych (głównie oddziaływań dynamicznych wywieranych przez pojazdy szynowe [3]) i koniecznych zabiegów utrzymaniowych (np. podbijanie toru). Stan podsypki może zmieniać się wzdłuż toru, zmiany mogą mieć zarówno charakter geometryczny (odkształcenie profilu warstwy podsypki) jak i materiałowy (zanieczyszczenie
i starzenie się materiału). Równoczesna analiza wpływu wszystkich tych czynników nie

jest możliwa w ujęciu deterministycznym.
Dobrą alternatywą jest podejście probabilistyczne, w którym wszelkie zmiany sztywności są ujęte w jej losowej fluktuacji. W tym
ujęciu sztywność podsypki stanowi zmienną
losową lub jeśli chcemy uwzględnić zmienność sztywności wzdłuż toru – funkcję losową, bądź zbiór skorelowanych zmiennych
losowych.
Zastosowanie podejścia probabilistycznego do analizy zagadnień dynamicznych
wymaga rozwiązania złożonego problemu
matematycznego, opisanego układem stochastycznych równań różniczkowych, czyli równań o współczynnikach losowych [4].
W równaniach tych występują także współczynniki zmienne w czasie, jeśli uwzględni się inercję ruchomego obciążenia pojazdami szynowymi [2]. Liczba równań zależy bezpośrednio od sposobu modelowania konstrukcji. Jeżeli weźmiemy pod uwagę
fakt, że obecnie modele numeryczne mostów kolejowych są tworzone metodą elementów skończonych, to liczba równań opisujących sprzężone drgania mostu i toru kolejowego jest na ogół bardzo duża. Dodatkową trudność stanowi ogólnie przyjęty
sposób modelowania podsypki toru kolejowego – za pomocą zbioru izolowanych więzi sprężysto-tłumiących. Randomizacja parametrów więzi w kolejnych punktach na osi
toru wiąże się z wprowadzeniem dużej licz-
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by współczynników losowych do równań
ruchu. W opisanej sytuacji, uzyskanie rozwiązania jest możliwe jedynie za pomocą
metody symulacyjnej Monte Carlo, ponieważ użycie innych metod, np. technik perturbacyjnych [5], jest praktycznie niewykonalne ze względu na dużą liczbę zmiennych
losowych. Jeśli zmienne te potraktujemy
jako skorelowane, to nawet metoda Monte
Carlo nie będzie skuteczna z powodu nadmiernych nakładów obliczeniowych.
W niniejszej pracy zaproponowano
inne podejście, w którym zmiany sztywności podsypki zostały opisane procesem stochastycznym, zależnym nie od czasu a od
zmiennej przestrzennej mierzonej wzdłuż
osi toru. Do wyznaczenia charakterystyk probabilistycznych drgań mostu kolejowego
zastosowano metodę Monte Carlo. Warstwa
podsypki została potraktowana jako nieinercyjne podłoże sprężyste typu Winklera, a jej
sztywność, zmienna na długości toru kolejowego, została opisana funkcją losową o zadanej autokorelacji, przy czym w pracy przyjęto trzy różne typy funkcji korelacyjnej. Celem analiz jest ocena wpływu zmian sztywności podsypki na charakterystyki losowych
drgań mostu i toru kolejowego, w zależności od typu korelacji tych zmian zachodzących wzdłuż rozpiętości mostu. Do symulacji drgań wykorzystano oryginalny model obliczeniowy belkowego mostu kolejowego, sformułowany przez autorów w pracy [6]. Model ten opracowano specjalnie na
potrzeby analiz probabilistycznych, które są
przedmiotem niniejszej pracy.
Losowy model podsypki
Jeśli założymy, że sztywność podsypki zmienia się losowo wzdłuż długości toru kolejowego, a zmiany te mają charakter niewielkich oscylacji względem pewnej wartości
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stałej, to funkcję opisującą zmienność sztywności podsypki można zapisać następującym wzorem
–
k(x) = k + k(x)
˜
(1)
–
jako sumę stałej wartości średniej k i funkcji
˜ , która opisuje fluktuacje sztywlosowej k(x)
ności podsypki wokół wartości średniej, zależne od zmiennej przestrzennej x mierzonej wzdłuż toru. W tym ujęciu, wartość ocze˜ jest zerowa. Pokiwana funkcji losowej k(x)
nieważ na sztywność podsypki wpływa wiele niepowiązanych ze sobą czynników, funkcja opisująca losową fluktuację może być
potraktowana jako stacjonarny proces Gaussa [4], zgodnie z centralnym twierdzeniem
granicznym. Funkcję gęstości widmowej takiego procesu można otrzymać przeprowadzając badania in situ lub wyznaczyć analitycznie na podstawie przyjętej a priori postaci funkcji korelacji. W niniejszej pracy wykorzystano drugie podejście.
˜
Z założenia o stacjonarności procesu k(x)
wynika, że jego funkcja korelacyjna
Kkk˜˜(x1, x2) = Kkk˜˜(x2 - x1) = Kkk˜˜(ξ)

Tab. 1: Funkcje korelacyjne i funkcje gęstości widmowej przyjęte do obliczeń
Nr

Opis funkcji
korelacyjnej

Funkcja korelacyjna

Funkcja gęstości widmowej

1

dwuparametrowa
funkcja zanikająca
eksponencjalnie
z pulsacją

Kkk˜˜(ξ) = σk˜2 exp(−α|ξ|)cos(θξ)

σk˜2 α
α2 + ω2 + θ2
——————————
Skk˜˜(ω) = ——
π ∙ (α2 − ω2 + θ2)2 − 4α2ω2

2

jednoparametrowa
funkcja zanikająca
eksponencjalnie

Kkk˜˜(ξ) = σk˜2exp(−α|ξ|)

σk˜2 α
1
————
Skk˜˜(ω) = ——
π ∙ α2 + ω2

3

funkcja typu
„biały szum”

Kkk˜˜(ξ) = σk˜2 δ(|ξ|)

σ˜ k2
——
2π

(2)

zależy wyłącznie od odległości ξ = x2 – x1 pomiędzy dwoma punktami x1 i x2 położonymi na osi toru kolejowego. Jeśli funkcja korelacyjna jest znana, to odpowiadającą jej
funkcję gęstości widmowej Skk˜˜(ω) można
wyznaczyć korzystając z twierdzenia Wienera-Chinczyna [4], za pomocą całkowej transformaty Fouriera, według zależności
1 ∞
1∞
Skk˜˜(ω) = — ∫ Kkk˜˜(ξ)e-iωξdξ = — ∫Kkk˜˜(ξ)cos(ωξ)dξ
π 0
2π -∞
(3)
Aby zbadać jak duży jest wpływ korelacji między zmianami sztywności zachodzącymi wzdłuż toru kolejowego, zastosowano
w obliczeniach trzy typy funkcji korelacyjnych, które charakteryzuje różny tryb zanikania korelacji. Funkcje te zestawiono w tabeli 1 wraz z odpowiadającymi im gęstościami
widmowymi. Symbolem σk˜2 oznaczono wa˜ , przy czym σk˜2 = Kkk˜˜(0) .
riancję procesu k(x)
Na rysunkach 1 i 2 pokazano wykresy analizowanych funkcji korelacji i gęstości widmowych, które sporządzono przyjmując na–
stępujące dane liczbowe: k = 3,0 ∙ 108 N/m2,
–
σk˜ = 0,3k . Stąd wynika, że założony współczynnik zmienności sztywności podsypki
–
wynosi σk˜ /k = 0,3 = 30% .
Funkcje korelacyjne zestawione w tabeli
1 i pokazane na rysunkach 1 i 2 mają następujące własności:
• Funkcja o numerze 1 jest dwuparametrową funkcją zanikającą eksponencjalnie z pulsacją harmoniczną, przy czym
oba parametry funkcji, α i θ, są wyrażone
w [rad/m]. Parametr α odpowiada za szybkość zanikania korelacji, im jego wartość
jest większa, tym korelacja szybciej zanika,
a więc proces staje się bardziej chaotyczny. Ponadto, parametr ten wpływa na war-
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1. Wykresy funkcji korelacyjnych zestawionych w tabeli 1

2. Wykresy funkcji gęstości widmowych zestawionych w tabeli 1

tość piku funkcji gęstości widmowej, im
jest większy, tym wartość piku jest mniejsza. Parametr θ, określający częstość pulsacji funkcji korelacyjnej, pozwala skupić zasadniczą część mocy procesu w otoczeniu

pewnej wybranej częstości ω = θ = 2π/Tθ ,
gdzie Tθ jest dominującą długością fali
zmian sztywności [7]. Na podstawie badań przeprowadzonych przez autorów
pracy [8] założono, że największe i naj-
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3. Schemat układu: dźwigar mostowy - nawierzchnia kolejowa

4. Przebiegi czasowe wartości oczekiwanych i odchyleń standardowych ugięć dynamicznych w przekroju środkowym dźwigara mostowego i szyny

częstsze zmiany sztywności podsypki zachodzą na odcinkach równych osiowemu
rozstawowi podkładów, tak więc przyjęto,
że Tθ = 0,6 m, a stąd θ = 10π/3 rad/m.
• Funkcja o numerze 2 jest jednoparametrową funkcję zanikającą eksponencjalnie bez pulsacji. Podobnie jak w przypadku pierwszej funkcji, za szybkość zanikania korelacji odpowiada parametr α, jednak tym razem nie jest wyszczególniona
częstość, której odpowiadałaby dominująca długość fali zmian sztywności, bowiem
θ = 0.
• Funkcja o numerze 3 opisuje proces najbardziej chaotyczny, określany w literaturze mianem „białego szumu” [7]. Stowarzyszona z nią funkcja gęstości widmowej
jest stała, co oznacza, że każda częstość
wnosi taki sam wkład w moc procesu.
32
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Układ: dźwigar mostowy – nawierzchnia
kolejowa
Opisany losowy model podsypki umożliwił autorom przeprowadzenie badań numerycznych, na podstawie których oszacowali wpływ zmian sztywności podsypki na
przemieszczenia i przyspieszenia drgań mostów kolejowych z nawierzchnią podsypkową. W badaniach został wykorzystany model
obliczeniowy układu: most – nawierzchnia
kolejowa oraz metoda wyznaczania drgań,
które autorzy sformułowali szczegółowo
w pracy [6] wykorzystując metodę elementów skończonych w ujęciu Galerkina. Do wyznaczenia charakterystyk probabilistycznych
drgań toru i mostu kolejowego zastosowano metodę symulacyjną Monte Carlo, która
została opisana przez autorów w pracy [9].

Jako obiekt badawczy przyjęto wstępnie zaprojektowany, swobodnie podparty,
jednotorowy most zespolony o rozpiętości
L0 = 21 m, wraz z ułożonym na nim torem kolejowym. W celu uwzględnienia efektu propagacji drgań spowodowanych nadjeżdżającym i zjeżdżającym z mostu pociągiem,
rozbudowano model mostu kolejowego
uzupełniając go o przyległe odcinki toru,
usytuowane przed i za przeprawą – patrz rysunek 3. Do obliczeń przyjęto odcinki o długościach L1 = L2 = 100 m, które według autorów pracy [10] są wystarczające, aby w numerycznych symulacjach drgań mogły zastąpić tor o nieskończonej długości.
Obie szyny toru kolejowego są łącznie
modelowane za pomocą jednej belki Eulera, nazywanej skrótowo w numerycznej części pracy „szyną”. Sztywność gięt-
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na belki zastępującej obie szyny toru wynosi ErIr = 1,222·107 Nm2, a jej masa jednostkowa ma wartość mr = 120 kg/m. Belka spoczywa na nieinercyjnym podłożu lepko-sprężystym o liniowych charakterystykach sztywności k(x) i tłumienia c(x). Podłoże lepko-sprężyste modelujące odkształcalną warstwę podsypki tłuczniowej jest oparte na dźwigarze mostowym, a w strefie odcinków przyległych do mostu, na niepodatnym podtorzu. Sztywność giętna dźwigara
mostowego, stanowiącego drugą belkę Eulera sprzężonego modelu konstrukcji, opisanego przez autorów w pracy [6], wynosi
EgIg = 3,171·1010 Nm2. Masę podkładów kolejowych i podsypki tłuczniowej wliczono do
masy dźwigara mg = 1,11·104 kg/m. Przyjęto
według pracy [2], że parametr tłumienia warstwy podsypki jest stały na długości badanego odcinka i wynosi c(x) = c = 1,0·105 Ns/m2,
natomiast średnia wartość sztywności pod–
sypki k = 3,0·108 N/m2 .
Przedmiotem analiz są drgania mostu
i toru kolejowego, wzbudzone przejazdem
pociągu typu Shinkansen, którego maksymalna prędkość eksploatacyjna wynosi
270 km/h. Pociąg składa się z ośmiu powtarzalnych 25-metrowych jednostek napędowych, z których każda ma dwa dwuosiowe
wózki jezdne. Osiowy rozstaw wózków wynosi 17,5 m, natomiast osiowy rozstaw zestawów kołowych 2,50 m. Łączna masa pojazdu
przypadająca na pojedynczy zestaw kołowy
wynosi 13 875 kg. Obciążenie ruchome spowodowane przejazdem pociągu działa bezpośrednio na szynę i jest modelowane serią
ruchomych sił skupionych lub mas skupionych w punktach styku kół pociągu z szyną.
Analiza charakterystyk drgań losowych
dźwigara mostowego i szyny
W pierwszym etapie badań poddano analizie odpowiedzi dynamiczne w zakresie przemieszczeń i przyspieszeń dźwigara mostowego i szyny. Na rysunku 4 przedstawiono
przebiegi wartości oczekiwanych i odchyleń
standardowych przemieszczeń pionowych
dźwigara (wg) i szyny (wr) w środku rozpiętości mostu. Wartości oczekiwane są oznaczone symbolem E[·], a odchylenia standardowe symbolem D[·]. Obliczenia przeprowadzono przyjmując prędkość przejazdu
pociągu v = 60 m/s (216 km/h) i dwa różne modele obciążenia – w postaci ruchomych sił lub mas skupionych. W badaniach
numerycznych, jako funkcję korelacji zastosowano dwuparametrową funkcję quasiharmoniczną zanikającą eksponencjalnie,
przyjmując, że współczynnik α = 2,0 rad/m
oraz θ = 10π/3 rad/m, co odpowiada dominującej długości fali zmian sztywności
Tθ = 0,6 m. Wartości oczekiwane i odchylenia standardowe obliczono na podstawie
100 symulacji, zakładając, że współczyn-
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nik zmienności sztywności podsypki wyno–
si σk˜ /k = 0,3 = 30% . Dobór liczby symulacji
autorzy przetestowali w pracy [9].
Wyniki przedstawione na rysunku 4 pokazują, że analizowane zmiany sztywności
podsypki zachodzące wzdłuż toru kolejowego nie mają istotnego wpływu na przemieszczenia, zarówno dźwigara mostowego, jak i szyny, ponieważ w obu przypadkach odchylenia standardowe są pomijalnie małe w porównaniu z wartościami oczekiwanymi. Odchylenia standardowe ugięć
dynamicznych w środku rozpiętości dźwigara nie przekraczają 0,007 mm, gdy w modelu obciążenia są uwzględnione siły bezwładności pojazdu oraz 0,005 mm, gdy reprezentacją pociągu są ruchome siły skupione opisujące statyczne naciski zestawów kołowych. W przypadku przemieszczeń szyny,
wartości odchyleń standardowych są o rząd
większe, przy czym maksymalne odchylenie
wyznaczone przy założeniu modelu masowego nie przekracza 0,028 mm, a przy modelu z siłami 0,023 mm. Wymienione wartości odchyleń opisują rozrzut przemieszczeń
względem wartości oczekiwanych, które
wynoszą maksymalnie: E[wg] = 3,51 mm
i E[wr] = 3,38 mm dla modelu masowego
oraz E[wg] = 3,49 mm i E[wr] = 3,36 mm dla
modelu w postaci zbioru sił.
Z inżynierskiego punktu widzenia, rozrzut
wyników spowodowany losowymi zmianami sztywności podsypki jest zatem pomijalnie mały, niemniej jednak można zauważyć wyraźną różnicę między rozwiązaniami wyznaczonymi w dwóch rozważanych
przypadkach obciążenia ruchomego. Analiza przebiegów czasowych przedstawionych
na rysunku 4, w aspekcie wpływu sposobu modelowania obciążenia, wskazuje jednoznacznie, że rozrzut przemieszczeń jest
większy, gdy pociąg jest opisany serią mas,
szczególnie w przypadku drgań dźwigara.
Natomiast przebiegi wartości oczekiwanych
nie różnią się istotnie w obu modelach obciążenia, ani pod względem ilościowym ani
jakościowym, zarówno w przypadku ugięć
dynamicznych dźwigara, jak i szyny.
Wpływ modelu obciążenia ruchomego,
a także wpływ zmian sztywności podsypki ujawnia się znacznie bardziej w przypadku przyspieszeń drgań. Na rysunku 5 przedstawiono przebiegi wartości oczekiwanych
i odchyleń standardowych przyspieszeń
drgań pionowych dźwigara i szyny w środku rozpiętości przęsła mostu. Prędkość pociągu wynosi v = 60 m/s, podobnie jak poprzednio.
Przebieg czasowy wartości oczekiwanych przyspieszeń drgań dźwigara mostowego, wyznaczony przy założeniu masowego modelu obciążenia, ma charakter znacznie bardziej oscylacyjny, niż ma to miejsce
w przypadku ruchomych sił skupionych. Ponadto, znacznie większe są amplitudy przy-

spieszeń. Największa bezwzględna wartość
oczekiwana przyspieszenia drgań dźwigara w masowym modelu obciążenia wynosi
E[wg¨ ] = 1,69 m/s2, natomiast w drugim modelu E[wg¨ ] = 0,88 m/s2. Wartości te różnią
się prawie dwukrotnie. Nieco mniejsze różnice obserwuje się analizując drgania szyny – największa bezwzględna wartość oczekiwana przyspieszeń drgań szyny wynosi
E[wr¨ ] = 11,16 m/s2 w modelu masowym, zaś
w modelu z siłami E[wr¨ ] = 6,70 m/s2. Przebiegi przyspieszeń szyny w obu modelach obciążenia mają silnie oscylacyjny charakter.
Na szczególną uwagę zasługują przebiegi czasowe odchyleń standardowych przyspieszenia drgań analizowanej konstrukcji.
W przypadku uwzględnienia inercji pojazdu
szynowego ujawnia się znaczący wpływ losowych fluktuacji sztywności podsypki. Maksymalne odchylenia standardowe przyspieszeń drgań dźwigara i szyny w środku rozpiętości mostu wynoszą: D[wg¨ ] = 0,39 m/s2
i D[wr¨ ] = 1,55 m/s2, co stanowi odpowiednio 23% i 14% maksymalnych wartości oczekiwanych. To oznacza, że rozrzut wartości
przyspieszeń pojawiający się wskutek losowych zmian sztywności podsypki jest znaczny. Przyjęcie uproszczonego modelu obciążenia, w postaci ruchomych sił skupionych,
znacząco degeneruje wyniki i może prowadzić do fałszywych wniosków, że losowe zmiany sztywności podsypki nie wpływają znacząco na przyspieszenia drgań, ponieważ maksymalne odchylenia standardowe przyspieszeń są niewielkie i wynoszą:
D[wg¨] = 0,004 m/s2 i D[wr¨ ] = 0,197 m/s2.
Tak znaczne różnice ilościowe i jakościowe w wynikach przyspieszeń wskazują na
konieczność uwzględniania sił bezwładności pojazdu w kompleksowej analizie drgań
losowych, obejmującej odpowiedzi układu
w zakresie przemieszczeń i przyspieszeń. Ponadto, tak znaczny wpływ sposobu modelowania obciążenia ruchomego na odpowiedź dynamiczną układu, wskazuje na konieczność uszczegółowienia modelu pociągu poprzez dodanie odrębnego podukładu
masowego – resorowanego, posiadającego
własne dynamiczne stopnie swobody.
Analiza wpływu funkcji korelacji
W pracy [9] autorzy zbadali wpływ parametru α, odpowiedzialnego za szybkość zanikania korelacji, na charakterystyki probabilistyczne drgań mostu kolejowego z nawierzchnią podsypkową. Stwierdzili, że im
większa jest wartość parametru α, czyli proces losowych zmian sztywności podsypki
jest bardziej chaotyczny, tym większe są odchylenia standardowe przemieszczeń dźwigara mostowego i szyny. Wobec powyższego, w niniejszej pracy rozważono przypadek
procesu najbardziej chaotycznego, opisanego funkcją korelacyjną typu „biały szum”.
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5. Przebiegi czasowe wartości oczekiwanych i odchyleń standardowych przyspieszeń drgań w przekroju środkowym dźwigara mostowego i szyny

6. Przebiegi czasowe odchyleń standardowych przyspieszeń drgań dźwigara mostowego i szyny w zależności od założonej funkcji korelacji

Zbadano także, jakie znaczenie ma przyjęcie założenia o oscylacyjności funkcji korelacyjnej, z pulsacją odpowiadającą dominującej długości fali zmian sztywności podsypki Tθ = 0,6 m. Biorąc pod uwagę wyniki obliczeń opisane w poprzednim punkcie niniejszej pracy, badania numeryczne przeprowadzono tylko w zakresie przyspieszeń drgań
konstrukcji, przyjmując masowy model obciążenia mostu przejazdem pociągu i te
same dane wyjściowe opisujące konstrukcję
i pojazd szynowy.
Na rysunku 6 przedstawiono przebiegi odchyleń standardowych przyspieszeń
drgań pionowych dźwigara mostowego
i szyny w środku rozpiętości mostu, wyznaczone przy założeniu trzech funkcji korelacyjnych, wyszczególnionych w tabeli 1.
34
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Jak widać na rysunku, średni rozrzut przyspieszeń drgań dźwigara mostowego i szyny w istotny sposób zależy od typu korelacji zmian sztywności podsypki. Pominięcie pulsacji w eksponencjalnie zanikającej
funkcji korelacyjnej, równoznaczne z brakiem uprzywilejowania wybranej fali zmian
sztywności podsypki, powoduje około czterokrotne zwiększenie odchyleń standardowych przyspieszeń drgań dźwigara i szyny.
Największe odchylenia standardowe otrzymuje się w przypadku procesu najbardziej
chaotycznego – typu „biały szum”. W rozważanym przykładzie są one około siedmiokrotnie większe od odchyleń wyznaczonych
przy założeniu eksponencjalnie zanikającej
korelacji z pulsacją. Maksymalne wartości
odchyleń wynoszą odpowiednio:

1. D[wg¨] = 0,39 m/s2 i D[wr¨ ] = 1,55 m/s2 – dwuparametrowa funkcja korelacji z pulsacją,
2. D[wg¨] = 1,65 m/s2 i D[wr¨ ]= 5,67 m/s2 – jednoparametrowa funkcja korelacji bez pulsacji,
3. D[wg¨ ] = 2,65 m/s2 i D[wr¨ ] = 9,14 m/s2 –
– funkcja korelacji typu „biały szum”.
Stwierdzono, że rodzaj korelacji ma nieco większy wpływ na rozrzut przyspieszeń drgań dźwigara niż na drgania szyny. W obu przypadkach wpływ ten należy uznać za duży, ponieważ różnice między
odchyleniami standardowymi są porównywalne z maksymalnymi wartościami oczekiwanymi przyspieszeń (E[wg¨] = 1,69 m/s2
i E[wr¨]= 11,16 m/s2, niezależnie od typu korelacji). Stąd wynika wniosek, że w celu uzyskania precyzyjnej odpowiedzi na pytanie:
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jak duży jest wpływ zmian sztywności podsypki na odpowiedź dynamiczną dźwigara mostowego i toru kolejowego, potrzebne jest przeprowadzenie badań terenowych
pozwalających określić rzeczywistą postać
funkcji gęstości widmowej procesu opisującego fluktuacje sztywności.
Podsumowanie
W niniejszej pracy przedstawiono numeryczną metodę wyznaczania przebiegów czasowych wartości oczekiwanych
i odchyleń standardowych przemieszczeń i przyspieszeń drgań mostu kolejowego z nawierzchnią podsypkową o losowo zmiennej sztywności. Opisana metoda
umożliwiła efektywną analizę wpływu losowych zmian sztywności podsypki tłuczniowej na niestacjonarne drgania mostu spowodowane przejazdem pociągu. Przy założonym średnim poziomie zmian sztywności podsypki wokół stałej wartości średniej
–
( σk˜ /k = 30% ) i przyjętej prędkości przejazdu
pociągu Shinkansen (v = 60 m/s = 216 km/h)
przez 21-metrowy, jednotorowy most zespolony, uzyskano wyniki pozwalające sformułować następujące wnioski:
• Analizowane zmiany sztywności podsypki mają bardzo niewielki wpływ na ugięcia
dynamiczne dźwigara mostowego i szyny,
przy czym odchylenia standardowe ugięć
szyny są o rząd większe od odchyleń uzyskiwanych dla dźwigara.
• Wartości oczekiwane ugięć dynamicznych
dźwigara mostowego i szyny nie zależą
w istotny sposób od przyjętego modelu
obciążenia ruchomego, reprezentującego pojazd szynowy. Nieco większy wpływ
modelu obciążenia obserwuje się w przypadku odchyleń standardowych.
• Znaczący wpływ losowych fluktuacji
sztywności podsypki ujawnia się w przypadku analizy przyspieszeń drgań dźwigara mostowego i szyny, jeśli zostaną
uwzględnione siły inercji pojazdu szynowego.
• Sposób modelowania obciążenia ruchomego wpływa istotnie na przyspieszenia drgań – przebiegi wartości oczekiwanych uzyskiwane przy założeniu modelu
masowego mają znacznie bardziej oscylacyjny charakter, szczególnie w odniesieniu do dźwigara mostowego, ponadto wartości amplitud drgań są znacząco
większe (prawie dwukrotnie) niż w przypadku modelu w postaci ruchomych sił
skupionych, – odchylenia standardowe
przyspieszeń drgań dźwigara, bliskie zeru
(0,004 m/s2) w modelu siłowym, dochodzą do 0,4 m/s2 w modelu masowym a
w przypadku szyny są kilkukrotnie mniejsze niż w masowym modelu obciążenia.
• Obserwowane różnice ilościowe i jakościowe w wynikach wskazują na koniecz-
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ność uwzględniania sił bezwładności pojazdu w kompleksowych analizach drgań
losowych, w których przedmiotem badań są oprócz przemieszczeń także przyspieszenia drgań.
• Średni rozrzut przyspieszeń drgań dźwigara mostowego i szyny w istotny sposób zależy od typu korelacji zmian sztywności podsypki na długości toru kolejowego. Największe odchylenia standardowe otrzymuje się w przypadku procesu najbardziej chaotycznego – typu „biały
szum”.
Przedstawione wyniki analiz świadczą o potrzebie prowadzenia dalszych badań w celu uściślenia oceny wpływu zmian
sztywności podsypki na drgania mostów
kolejowych. Ze względu na dużą zależność
uzyskiwanych wyników od założonej aproksymacji funkcji korelacyjnej, definiującej proces zmian sztywności podsypki wzdłuż toru
kolejowego, istnieje potrzeba eksperymentalnego określenia funkcji gęstości widmowej procesu, na podstawie badań terenowych. z kolei, znaczny wpływ sposobu modelowania obciążenia mostu przejazdem
pociągu na odchylenia standardowe drgań
układu: dźwigar mostowy – nawierzchnia
kolejowa, wskazuje na konieczność dalszego rozbudowania modelu pojazdu szynowego, poprzez wprowadzenie resorowanego podukładu dynamicznego zbudowanego z tarcz masowych o własnych dynamicznych stopniach swobody. 
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Dokąd leci żuraw?
Piotr Świątecki

W artykule opisano formalnoprawny aspekt dotychczasowej historii Polskich Linii Lotniczych od chwili utworzenia PLL LOT do chwili rezygnacji z kontroli
kapitałowej spółki przez Państwo. Autor prezentuje prawne przejawy zmian poglądów władz państwowych na status flagowego przewoźnika, kojarzonego
z tytułowym żurawiem z logo ustalonego jeszcze w latach '20 ub. wieku.
Tekst odzwierciedla prywatne poglądy autora

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

Lotnictwo komunikacyjne narodziło się po I.
wojnie światowej. W Polsce 21 kwietnia 1921 r.
towarzystwo francusko-rumuńskie CFRNA
(Compagnie Franco-Roumaine de Navigation
Aérienne) zainicjowało regularny przewóz osób
na lotniczej trasie z Warszawy do czeskiej Pragi.
Francja była naszym głównym sprzymierzeńcem, nic dziwnego więc, że to firma z tego kraju zaczęła historię lotnictwa komunikacyjnego
nad polskim terytorium. Pierwszą krajową trasę
lotniczą między Warszawą, Poznaniem a Gdańskiem obsługiwało od maja 1921 r. towarzystwo Aerotarg. W 1922 r. Polska Linia Lotnicza
Aerolloyd uruchomiła sieć połączeń z Warszawy do Gdańska, Lwowa i Krakowa. Latano samolotami Junkers F13, zabierającymi po 4 pasażerów. W 1925 r. powstało drugie polskie
przedsiębiorstwo lotnicze, Aero, uruchamiając komunikację Warszawa – Poznań. Ponieważ za kilkoma prywatnymi przedsięwzięciami krył się nieżyczliwy kapitał sąsiedzki, władze zareagowały radykalnie. Wydział Lotnictwa Cywilnego w Ministerstwie Komunikacji
zaprojektował gruntowne zmiany polegające
na likwidacji wszystkich prywatnych firm lotniczych. Do takiego modelu rynku dostosowano też rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 marca 1928 r. o prawie lotniczym (Dz. U. Nr 31, poz.294 ze zm.) – pierwsze
polskie prawo żeglugi powietrznej. W miejsce
kilku firm prywatnych na przełomie 1928/29 r.
powstaje państwowo-samorządowe przedsiębiorstwo Polskie Linie Lotnicze LOT Sp. z o. o.
Wspólnikami zostali: Skarb Państwa, Samorząd Śląski oraz Bydgoszcz i Poznań (Uskrzydlony sen o potędze, Krajewski A.; http://www.
forbes.pl/historia-pll-lot-uskrzydlony-sen-opotedze,artykuly,157234,1,1.html, dostęp 23
września 2013 r.). Utworzone 2 stycznia 1929 r.
Polskie Linie Lotnicze LOT przejęły sprzęt zlikwidowanych, polskich, prywatnych firm lotniczych. Na samolotach pojawiło się logo
w kształcie żurawia wpisanego w literę „O”.
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PLL LOT szybko stały się wizytówką Polski. Nie
licząc się z kosztami, nabywano nowoczesne
samoloty rozszerzając sieć połączeń od Finlandii do Palestyny. Deficyt pokrywano z budżetu. W 1939 r. narodowy przewoźnik dysponował flotą 2 samolotów Douglas DC 2, 7 samolotów Lockheed 10A, 8 – Lockheed 14 i jednym Junkersem. Sprawnie ewakuowano sprzęt
do Rumunii, gdzie został niestety zarekwirowany… (więcej w: Kluz T., Komunikacja lotnicza,
WT MK, Warszawa 1937 r., Rybka T., Czas wojny
w polskiej komunikacji lotniczej, w materiałach
sympozjum „LOT wczoraj, dziś i jutro” SITKom,
Warszawa 1989 r., Glass A. Polskie Linie Lotnicze LOT 1929 –1989, WMON, Warszawa 1989 r.)
Lata trzydzieste XX w. to był czas aktywności państwa w gospodarce, znajdujący najpełniejszy przejaw w rozporządzeniu Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1927 r. o wydzielaniu z administracji państwowej przedsiębiorstw państwowych, przemysłowych, handlowych i górniczych oraz o ich komercjalizacji
(Dz. U. Nr 25, poz.195). Nihil novi sub sole – można powtórzyć za starożytnymi zważając na to,
że znana nam ustawa z sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw
państwowych miała poprzedniczkę w rozporządzeniu Prezydenta z 1927 r.
Wojna stanowiła przerwę w historii przewoźnika. Po wojnie Polska wyglądała zupełnie
inaczej. LOT powstał jako spółka państwowosamorządowa, tymczasem po II. wojnie światowej nie było już miejsca dla kapitału komunalnego. Firma zmieniła więc status w konsekwencji wejścia w życie ustawy z dnia 2 stycznia 1946 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze „Lot” (Dz. U. Nr
3, poz. 21). Zgodnie z art. 10 tej ustawy Minister
Komunikacji przekazał „Lotowi” majątek ruchomy na własność, a w użytkowanie – majątek
nieruchomy, potrzebny dla celów komunikacji
powietrznej, a w szczególności majątek spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością Polskie Linie Lotnicze „Lot”, jaki przypadł Skarbowi Państwa z likwidacji tej spółki. Cały majątek „Lotu”,
tak przekazany przez Skarb, jak i nabyty przez
„Lot”, wyodrębniono z ogólnego majątku Skarbu Państwa. Podobnie jak w odniesieniu do innych przedsiębiorstw państwowych, wyodrębniony majątek nieruchomy stanowił własność
Skarbu Państwa pod zarządem i w użytkowaniu „Lotu”. Konsekwentnie, za zobowiązania
„Lotu” niezależnie od odpowiedzialności „Lotu”
całym jego majątkiem, odpowiadał Skarb Państwa do wysokości wartości majątku nierucho-

mego, zarządzanego i użytkowanego przez
„Lot”. Przedmiotem działalności „Lotu” były: organizacja i eksploatacja linii lotniczych, przewóz osób, bagażu, towarów i poczty, organizowanie turystyki powietrznej oraz dokonywanie wszelkich innych czynności, wchodzących
w zakres komunikacji powietrznej. „Lot” miał
być, zgodnie z art. 5 ustawy z 3.01.1946 r., prowadzony według zasad gospodarki handlowej
z uwzględnieniem potrzeb Państwa oraz interesów życia społecznego i gospodarczego na
podstawie planów finansowo-gospodarczych
i inwestycyjnych. Minister Komunikacji, nadzorując „Lot”, powoływał i zwalniał radę nadzorczą, komisję rewizyjną i dyrekcję, kierowaną
przez dyrektora naczelnego (art. 8). Minister Komunikacji w porozumieniu z Ministrem Skarbu
zatwierdzał też bilans, rachunek zysków i strat
oraz podział czystego zysku „Lotu” (art. 12).
Podobne zasady znalazły się w dekrecie
z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 8, poz.42)
zastąpionym niebawem przez dekret dnia 26
października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 18, poz. 111) –
– dotyczących „zwykłych” przedsiębiorstw państwowych. Centralne zarządzanie aktywnością
gospodarczą państwa trwało niewzruszone
do Sierpnia ‘80. Wówczas, zainspirowane doświadczeniami titowskiej Jugosławii, pojawiły
się postulaty partycypacji załóg w zarządzaniu
przedsiębiorstwami.
Gdy uchwalona na sierpniowej fali przemian ustawa z 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 24,
poz.122) wprowadziła elementy własności korporacyjnej, upodmiatawiając załogi przedsiębiorstw, LOT musiał poczekać na podobne regulacji trzy lata, aż wejdzie w życie przyjęta już
w stanie wojennym ustawa z 3 grudnia 1984 r.
o przedsiębiorstwie państwowym Polskie Linie
Lotnicze „Lot” (Dz. U. Nr 55, poz.281). „Lot” stał
się samodzielną, samorządną i samofinansującą się jednostką organizacyjną gospodarki narodowej (art. 2), przedsiębiorstwem transportowym służącym zaspokajaniu potrzeb przewozowych gospodarki narodowej i ludności
w krajowej i międzynarodowej komunikacji
lotniczej (art. 1 ustawy z 3.12.1984 r.). „Lot” gospodarował nadal wydzieloną częścią mienia
ogólnonarodowego prowadząc działalność
gospodarczą samodzielnie, lecz zgodnie z celami narodowego planu społeczno-gospodarczego (art. 6). Działalność ta oparta była na zasadach racjonalnej gospodarki i rachunku eko-
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nomicznego. „Lotem” rządziły jego organy: naczelny dyrektor, zebranie delegatów i rada pracownicza (art. 14). Samorząd miał zdecydowanie mniejsze uprawnienia, niż w innych przedsiębiorstwach państwowych. Organy firmy
musiały też uwzględniać formalne, szczególne
ograniczenia, np. zakaz nabycia i zbycia statku powietrznego bez zgody Ministra Komunikacji określony w art. 10. Konsekwencją tego
zastrzeżenia był funkcjonujący bardzo długo
obowiązek nabywania wyłącznie radzieckich
samolotów. Dopiero w konsekwencji dwóch
katastrof Ił-62 na podejściach do Okęcia,
w końcu lat osiemdziesiątych ub. wieku doszło
do zakupu pierwszych Boeingów (B-767).
Przypomnijmy sobie teraz początek lat dziewięćdziesiątych. Mieliśmy przejść krótką, szokową terapię i potem korzystać z wszelkich dobrodziejstw prawdziwie rynkowej gospodarki.
Po kilku chudych miesiącach miały się zacząć
dziesiątki tłustych lat. Jednym z narzędzi osiągnięcia tego celu były przekształcenia własnościowe. Ustawa z 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51,
poz. 298) otworzyła drogę do tworzenia spółek pracowniczych, do prywatyzacji likwidacyjnej oraz do tzw. komercjalizacji, tj. przekształcania przedsiębiorstw w spółki z zachowaniem
państwowej własności (Piasecki K., Świątecki P.:
Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw
państwowych Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra, 1997 r.). Skuteczne zastosowanie tych procedur w odniesieniu do przedsiębiorstw działających na zasadach ogólnych
(tj. na zasadach ustawy z 25 września 1981 r.
o przedsiębiorstwach państwowych), skłoniło rząd do podjęcia analogicznych inicjatyw
w odniesieniu do przedsiębiorstw działających
na podstawie szczególnych, własnych ustaw,
takich jak PKP, PLL LOT i Porty Lotnicze. Zaczynając od końca – przedsiębiorstwo państwowe
Porty Lotnicze stało się bez odrębnej ustawy
holdingiem spółek administrujących lotniskami. PKP doczekało się ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”
dopiero 8 września 2000 r. Najwcześniej, bo 14
czerwca 1991 r., przyjęto ustawę o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze „LOT”. Inicjatorzy tej ostatniej ustawy uważali za szczególnie ważne zachowanie państwowej kontroli nad przewoźnikiem. To wtedy po raz pierwszy w polskim ustawodawstwie powojennym
pojawiła się namiastka tzw. złotej akcji. Przyjęła postać przepisu art. 2 ustawy o prywatyzacji
PLL LOT, iż w spółce, która powstanie w drodze
komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, Skarb Państwa zachowuje co najmniej 51%
sumy głosów służących całemu kapitałowi.
Podkreślmy, że Skarb Państwa miał zachować 51% sumy głosów służących całemu kapitałowi niezależnie od relacji kapitałowych. Nawet więc wówczas, gdy PLL LOT SA stałby się
w 90% własnością innego akcjonariusza, a jedynie w 10% należał do Skarbu Państwa, ten
ostatni, reprezentowany przez ministra transportu, miał mieć przewagę w głosowaniach.
Spytać ktoś może, po co inwestor miałby ku-
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pować większość akcji, skoro miałby mało do
powiedzenia? Odpowiedź jest prosta – po to,
by w największym stopniu uczestniczyć w zyskach, w dywidendzie i wzroście wartości akcji.
PLL LOT zostały szybko przekształcone w spółkę. I potem się zacięło, przyszły nieudane próby aliansów z kolejnymi przewoźnikami zagranicznymi i coraz trudniejsza sytuacja ekonomiczna, aż do załamania towarzyszącego naziemnej inauguracji Dreamlinera. Nie pojawił
się książę z bajki, by wybawić księżniczkę uwięzioną w sektorze publicznym. Uznano w końcu, że to ze względu na złotą akcję, obowiązującą, dopóki obowiązuje ustawa o prywatyzacji PLL LOT. Dlatego postanowiono uchylić tę
ostatnią. I oto na wniosek rządu Sejm uchwalił
ustawę z dnia 10 maja 2013 r. o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze „LOT” (Dz. U. z 2013 r, poz. 778). Doprowadzając do zniesienia zastrzeżenia, Rząd zrezygnował z „wieczystej” kontroli głosowań
w spółce. Po prywatyzacji przyszły inwestor będzie mógł uzyskać pełną kontrolę nad spółką,
łącznie z prawem do rezygnacji marki.
W uzasadnieniu do projektu ustawy uchylającej zwrócono uwagę na dwa aspekty. Pierwszy, to osłabienie pozycji negocjacyjnej właściciela, dopóki obowiązywało zastrzeżenie 51%
sumy głosów. Autorzy projektu rządowego
uważali, że za tę preferencję zastrzeżoną ustawowo trzeba będzie zapłacić w innym miejscu. Tu na pewno mieli rację i o tym wiedziano
również na początku lat dziewięćdziesiątych,
wspomniane zastrzeżenie formułując. Po prostu 14 czerwca 1991 r. Sejm uznał, że za tę kontrolę warto zapłacić.
Drugi aspekt, poruszony w uzasadnieniu,
to konieczność uwzględnienia wymagań UE.
Otóż rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z 24 września
2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty ustala łagodniejszą zasadę, niż ustawa o prywatyzacji PLL LOT, wymagając tylko, by ponad
50% udziałów w przedsiębiorstwie lotniczym
zachowały państwa członkowskie UE lub ich
obywatele. Komisja uzupełniła rozporządzenie sugestią, by państwo członkowskie zachowało 50% plus jedną akcję. Dyskusja dotyczy
więc części kapitału, która jest różnicą pomiędzy jego 1% a jedną akcją…
Dokąd poleci teraz żuraw? Przyszłość PLL
LOT jest wypadkową niewiadomych. Podtrzymanie funkcjonowania firmy wymaga pomocy publicznej. Prasa donosi, iż trwa oczekiwanie na zgodę Komisji Europejskiej na tę pomoc. Dominuje pogląd, że niezbędne jest wejście w alians kapitałowy z innym przedsiębiorstwem lotniczym, tj. – mówiąc wprost – przekazanie kontroli nad „Lotem” innemu przewoźnikowi. Powstaje zasadne pytanie, czy ten inny
przewoźnik będzie chciał utrzymywać odrębność naszego przewoźnika, zewnętrznie przejawiające się we własnej marce i logo, czy też
zechce włączyć będący do dyspozycji majątek
do własnych zasobów. Jeśli Orange bez problemu zrezygnowało z nazwy TP SA, dlaczego
inaczej ma być z „Lotem”?

A zakończenie istnienia polskiego przewoźnika
to nie tylko smutne zakończenie pięknej historii, lecz także lekka dewastacja gospodarczego
otoczenia. Okęcie jest dziś macierzystym portem „Lotu”, czy kto inny, jakiś inny, obcy przewoźnik zechce koncentrować tu potoki pasażerów, traktować Warszawę jako tzw. hub?
Miejmy nadzieję, że żuraw nie odleci w przeszłość… 
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Od jakiego momentu należy naliczać podatek od środków transportowych? Czym różni się rejestracja czasowa od pierwszej? Jakie
skutki ma przerejestrowanie pojazdu na nowego właściciela?
Powstanie obowiązku podatkowego
w podatku od środków transportowych rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na
terytorium Polski, a w przypadku nabycia
środka transportowego zarejestrowanego −
od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym został nabyty.
Podatek od środków transportowych uregulowany jest w rozdziale 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [1]. Podatek ten stanowi jedną z podstawowych danin pobieranych przez samorządowe organy podatkowe. Ma charakter podatku majątkowego, a obowiązek
jego zapłaty w głównej mierze związany jest
z prawem własności.
Podatek ten jest zatem przykładem podatku bezpośredniego typu majątkowego.
Oznacza to, że opodatkowaniu nim podlegają określone składniki majątku, a za podatnika uznaje się podmiot, do którego należą. Opodatkowanie wiąże się z posiadaniem
określonych w ustawie środków transportu.
Artykuł 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wskazuje siedem rodzajów środków
transportu, których posiadanie wiąże się
z koniecznością opodatkowania.
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Należy przy tym zgodzić się z poglądem
wyrażonym w orzecznictwie, że organ podatkowy nie może sam na podstawie np.
przeprowadzonych przez siebie oględzin
ustalić, czy dany samochód ma inny charakter, rodzaj i ładowność niż przyjęto w dowodzie rejestracyjnym, jeżeli wcześniej w stosownym trybie nie podważy tego dowodu.[2] Organ podatkowy nie ma bowiem
uprawnień (formalnych kompetencji) do dokonywania tego typu ustaleń, co oznacza, że
przy określeniu skutków podatkowych wiążące są informacje z dowodu rejestracyjnego. Wynika to z faktu, że rejestracja pojazdu
odbywa się w trybie postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji. Decyzja ta korzysta zaś z domniemania
prawdziwości, dopóki nie zostanie wyeliminowana z obrotu prawnego we właściwym
ustawowo terminie.
Obowiązek podatkowy co do zasady obejmuje właścicieli wskazanych wyżej
środków transportu. Pamiętać jednak należy,
że jako podatników traktuje się również jednostki organizacyjne, na które środek transportu został zarejestrowany [3] oraz posiadaczy powierzonych przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną środków transportowych, które zostały zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rejestracja pojazdu stanowi dopuszczenie pojazdu
do ruchu.[4] Rejestracji dokonuje na wniosek właściciela starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania lub siedzibę.[5] Pamiętać jednak należy, że jeśli właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego
wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne, rejestracji może dokonać starosta właściwy ze względu na siedzibę zakładu lub jednostki na wniosek upoważnionego przez
właściciela kierownika zakładu lub wydzielonej jednostki organizacyjnej.[6] Oznacza to,
że w przypadku przedsiębiorstw lub innych
podmiotów wielozakładowych właściciel
decyduje o miejscu zarejestrowania środka
transportu. Przepisy ustawy nie ograniczają
tego wyboru żadnymi dodatkowymi kryteriami – we wskazanym zakresie wybór jest
zupełnie swobodny.
Miejsce, w którym środek transportu został zarejestrowany, nie decyduje jednoznacznie o właściwości terytorialnej organu podatkowego, a w konsekwencji o tym,
która gmina będzie uprawniona do czerpania wpływów z opodatkowania. Może się

zdarzyć, że miejsce rejestracji różni się od
miejsca zapłaty podatku. Zgodnie bowiem
z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych
jest organ podatkowy, na którego terenie
znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. W przypadku zaś przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu,
w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne, jest to organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład
lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu.
Powstanie obowiązku podatkowego
w podatku od środków transportowych rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na
terytorium Polski, a w przypadku nabycia
środka transportowego zarejestrowanego −
od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym został nabyty.
Podatek ten jest zatem świadczeniem
związanym z własnością i eksploatacją dóbr
określonych w ustawie od środków transportowych. Podmiotami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne
i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych (art. 9 ust. 1 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych) i na nich
ciąży obowiązek podatkowy, który powstaje z mocy prawa od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
środek transportowy został zarejestrowany
(art. 9 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych). Przepisy powołanej ustawy a także uchwalane corocznie rozporządzenie Ministra Finansów ustalają wysokość podatku
przypisanego do jednego z rodzajów środków transportowych. Podatnik ma obowiązek obliczenia i wpłacenia podatku wynikającego z aktów generalnych - ustawy, rozporządzenia oraz uchwały rady gminy, na rachunek właściwej gminy (art. 11 ust. 1 - 4
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).
Artykuł 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wskazuje trzy zdarzenia, które skutkują powstaniem obowiązku podatkowego
w podatku od środków transportowych:
1) zarejestrowanie środka transportowego
na terytorium RP;
2) nabycie zarejestrowanego środkowa
transportowego;
3) ponowne dopuszczenie środka transportowego do ruchu po upływie okresu, na
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jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego
pojazdu z ruchu.
Należy podkreślić, że obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca
następującym po miesiącu, w którym wskazane sytuacje zaistnieją a nie z chwilą ich wystąpienia.
Ustawodawca wskazał, że przez zarejestrowanie pojazdu należy rozumieć rejestrację uregulowaną w Prawie o ruchu drogowym [7] (jednak z wyjątkiem rejestracji czasowej). Jak już zaznaczono wcześniej, zgodnie z art. 73 wspomnianej ustawy rejestracji dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na jego miejsce zamieszkanie (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny, zalegalizowane tablice rejestracyjne i nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana. W wypadku, gdy pojazd jest powierzony
przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną, rejestracji dokonuje starosta właściwy ze
względu na miejsce zamieszkania (siedzibę)
podmiotu polskiego. Za rejestrację pojazdu
w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie uznaje się natomiast rejestracji czasowej. Tym samym nie powoduje ona żadnych skutków prawno-podatkowych na gruncie podatku od środków transportowych.
Mówiąc o rejestracji pojazdu należy podkreślić, że chodzi tu o zarejestrowanie na terytorium Polski, a nie np. Unii Europejskiej.
Dzień pierwszej rejestracji wskazany w dowodzie rejestracyjnym to dzień pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zatem data rejestracji pojazdu za granicą nie stanowi daty pierwszej rejestracji, która jest okolicznością warunkującą powstanie obowiązku podatkowego. Wobec licznych wątpliwości podatników związanych
z dużym importem samochodów z państw
Unii Europejskiej, pogląd ten został wyrażony w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 5
października 2004 r. [8]. Pojazd zarejestrowany może być obciążony podatkiem od środków transportowych jedynie w państwie
członkowskim, w którym został zarejestrowany.[9] Do przepisów wskazanej dyrektywy dostosowane są przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczące podatku od środków transportowych.
Rejestracja pojazdu za granicą odbywa się
zgodnie z przepisami obowiązującymi na
terenie danego kraju, co powoduje dla właściciela określone prawa i obowiązki, w tym
obowiązki podatkowe. Przepisy prawa obowiązujące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie powstania obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych, odnoszą się do pojazdu nabytego za granicą tylko w przypadku jego rejestracji w Polsce.
Zarejestrowanie środka transportowego,
o którym mowa w ustawie o podatkach
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i opłatach lokalnych, odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Rejestracji pojazdu dokonuje organ rejestrujący,
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę właściciela. Organem takim
jest starosta lub w szczególnych przypadkach wojewoda.
Zgodnie z §11 ust. 2 pky 12 instrukcji w sprawie rejestracji pojazdów zawartej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r.[10]
w odpowiedniej rubryce dokumentu (dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego), informującej o "dacie pierwszej rejestracji" - wpisuje się dzień pierwszej rejestracji
pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem data rejestracji pojazdu za granicą nie stanowi „daty pierwszej rejestracji”.
Z powyższego wynika, że do czasu rejestracji, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, sprowadzonego z zagranicy pojazdu (wcześniej
zarejestrowanego lub zarejestrowanego po
raz pierwszy), nie powstaje obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych. Obowiązek podatkowy w tym podatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
środek transportowy został zarejestrowany
(również czasowo) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ponadto należy zwrócić uwagę, że w ustawie
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy
- Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych[11],
obowiązującej od dnia 1 maja 2004 r., został
dodany przepis art. 71 ust. 7, zgodnie z którym właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia. Powyższe rozwiązanie spowoduje skrócenie czasu pomiędzy nabyciem zarejestrowanego za granicą pojazdu a jego „pierwszą
rejestracją” (w Polsce), która warunkuje powstanie obowiązku podatkowego.
Zgodnie z powołanym art. 9 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zdanie pierwsze obowiązek podatkowy w rozpatrywanym podatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został
zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaś w myśl us.5 obowiązek ten
wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany.
Odczytanie powyższych przepisów
w oderwaniu od treści ich otoczenia normatywnego mogłoby wskazywać, że obowiązek podatkowy obciąża wyłącznie osobę
uwidocznioną w dowodzie rejestracyjnym.
Jest to jednak wrażenie błędne.
Na podstawie art. 9 ust. 4, zdanie drugie
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego obowiązek podatkowy
powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek
transportowy został nabyty.
W takim przypadku, zgodnie z art. 9 ust.
3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu jedynie do końca miesiąca,
w którym nastąpiło przeniesienie własności,
co oznacza, że od pierwszego dnia następnego miesiąca obciąża już nowego właściciela, co wprost wynika z cytowanego wyżej
ustępu 4 art. 9.
Jednak brak wypełnienia ustawowego
obowiązku w zakresie składania korekt deklaracji, o których mowa w art. 9 ust. 6 pkt
2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
nie wpływa na kwestię własności pojazdu, a więc także i obowiązku podatkowego
w tym podatku.
Z powyższego wynika, że dopóki nabyty
za granicą i tam zarejestrowany samochód
ciężarowy, przyczepa, naczepa lub autobus
nie zostaną zarejestrowane w Polsce, dopóty
nie trzeba od nich opłacać podatku od środków transportowych. Termin na dokonanie
rejestracji w kraju dla samochodów sprowadzonych z terytorium Unii Europejskiej wynosi 30 dni od jego sprowadzenia (art. 71
ust. 7 ustawy prawo o ruchu drogowym).
Powstanie obowiązku podatkowego wiąże się z koniecznością złożenia przez podatnika w organie podatkowym właściwym dla
jego siedziby lub miejsca zamieszkania deklaracji na podatek w terminie do 15 lutego, chyba że zarejestrowanie w Polsce miało
miejsce po tym terminie – w tym przypadku
deklaracja powinna być złożona w terminie
14 dni od tego zdarzenia. Jeżeli podatnik nie
będzie chciał samodzielnie złożyć deklaracji na podatek od środków transportowych
(po wezwaniu w trybie czynności sprawdzających na podstawie art. 274 a §1 ustawy ordynacja podatkowa [12], organ podatkowy
powinien z urzędu wszcząć postępowanie
w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego za dany rok (lata) i wydać decyzje określającą. Podatek wynikający
z decyzji powinien być wpłacony z należnymi odsetkami.
Należy wyraźnie pokreślić, iż dla powstania obowiązku podatkowego decydujące
znaczenie ma dzień rejestracji, nie zaś nabycia pojazdu. Dlatego też do momentu rejestracji nabytego pojazdu na terytorium RP
nie istnieje obowiązek uiszczania podatku
od środków transportowych. Konsekwentnie, obowiązek podatkowy nie powstaje automatycznie w przypadku sprowadzenia do
Polski pojazdu zarejestrowanego za granicą
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie środka
transportowego, ale tylko takiego, który zo-
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stał uprzednio zarejestrowany na terytorium
RP. W związku z tym, że przepisy ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych nie zawierają definicji nabycia, należy przez ten zwrot
rozumieć jakąkolwiek czynność lub zdarzenie prawne, którego konsekwencją jest
przejście prawa własności środka transportowego na inny podmiot (np. umowa sprzedaży, zamiany czy darowizny). Na podstawie
§5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
24 grudnia 2002 r. [13] organy rejestrujące pojazdy są obowiązane, bez wezwania
przez organ podatkowy właściwy w sprawach podatku od środków transportowych,
do nieodpłatnego sporządzania i przekazywania comiesięcznych informacji o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach,
o których mowa w przepisach o podatkach
i opłatach lokalnych, do organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby nabywcy pojazdu, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zarejestrowano lub wyrejestrowano pojazd. Informacja, o której mowa, powinna zawierać:
1) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) zbywcy
i nabywcy, adres zamieszkania lub siedziby oraz datę nabycia, zarejestrowania lub
wyrejestrowania pojazdu,
2) rodzaj i typ środka transportowego, rok
produkcji, numer rejestracyjny pojazdu
oraz odpowiednio do rodzaju i typu środka transportowego: dopuszczalną masę
całkowitą pojazdu, masę własną pojazdu,
dopuszczalną masę całkowitą zespołu
pojazdów, liczbę osi, rodzaj zawieszenia,
nacisk na siodło ciągnika, liczbę miejsc do
siedzenia w autobusie oraz wpływ pojazdu na środowisko naturalne.
Zgodnie z §13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r.
w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
[14], w przypadku zawiadomienia o zbyciu
pojazdu zarejestrowanego dotychczasowy
właściciel do zawiadomienia dołącza kopię
dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu (najczęściej jest to umowa
sprzedaży).
Ponadto, stosownie do §2 ust. 1 cytowanego rozporządzenia, w celu rejestracji pojazdu
właściciel pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2-13
oraz §3, składa w organie rejestrującym wniosek o rejestrację pojazdu, zwany dalej „wnioskiem o rejestrację”, do którego dołącza:
1) dowód własności pojazdu,
2) kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
3) dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany,
4) świadectwo oryginalności oraz tablice
(tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był
zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
„Dowód rejestracyjny jest zewnętrznym
przejawem oświadczenia woli organu administracyjnego rozstrzygającego sprawę re40
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jestracji pojazdu; potwierdza wydanie decyzji o zarejestrowaniu pojazdu, a jednocześnie jest dokumentem potwierdzającym dopuszczenie zarejestrowanego pojazdu do ruchu” [15]. „Z rejestracją pojazdu - jak zauważył
NSA - łączy się wydanie decyzji administracyjnej o zarejestrowaniu pojazdu oraz wydanie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych, przy czym dowód rejestracyjny spełnia dwojakiego rodzaju rolę: potwierdza wydanie decyzji o zarejestrowaniu pojazdu oraz
jest dokumentem stwierdzającym dopuszczenie zarejestrowanego pojazdu do ruchu”
[16]. „Sam dowód rejestracyjny nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu art. 104
k.p.a. W art. 107 §1 k.p.a. określono niezbędne (obowiązkowe) składniki każdej decyzji
administracyjnej. O dopuszczalności wprowadzenia do decyzji dodatkowych obowiązków stanowi art. 107 §2 k.p.a., według którego na podstawie przepisów szczególnych organ może wprowadzić do decyzji dodatkowe elementy, jak: termin, warunek, zlecenie.
Decyzja o rejestracji pojazdu zawiera jedynie
dane identyfikujące pojazd i jego właściciela
i taka jej treść jest utrwalana w aktach na odwrocie wniosku o rejestrację. Przepisy ustawy
nie przewidują obowiązku wpisywania do
decyzji o rejestracji pojazdu zastrzeżeń dotyczących szczególnych warunków używania pojazdu ani powinności okresowej kontroli jego sprawności technicznej. Z treści art.
75 ust. 1 ustawy wynika, że gdy używanie pojazdu jest uzależnione od szczególnych warunków określonych w przepisach, starosta
wpisuje w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym odpowiednie zastrzeżenie. Również adnotacja o obowiązku okresowego przeprowadzania badania technicznego pojazdu ze wskazaniem jego terminu powinna się znaleźć w dowodzie rejestracyjnym
(art. 82 ust. 1 ustawy), przy czym dla pojazdu już zarejestrowanego adnotację o kolejnym terminie badania technicznego pojazdu
wpisuje do dowodu rejestracyjnego uprawniony diagnosta po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania (art. 82 ust. 2 ustawy) [17].
Jak trafnie zauważa się, że „Decyzja o kolejnej
rejestracji pojazdu eliminuje jedynie z obrotu
prawnego skutek decyzji o poprzedniej rejestracji w postaci ukształtowania stosunku materialnoprawnego, którego treść stanowi zarejestrowanie danego pojazdu na rzecz określonego podmiotu. Mamy więc do czynienia
z sytuacją istnienia w obrocie prawnym decyzji, która od momentu uzyskania waloru ostateczności przez kolejną decyzję o zarejestrowaniu pojazdu staje się bezprzedmiotowa.
Dopóki jednak nie zostanie wydana decyzja
o stwierdzeniu wygaśnięcia bezprzedmiotowej decyzji (art. 612 §1 pkt 1 k.p.a.), funkcjonuje ona w obrocie prawnym, choć nie wywołuje skutków prawnych. W konsekwencji decyzja stwierdzająca wygaśnięcie bezprzedmiotowej decyzji o zarejestrowaniu

pojazdu jest w istocie decyzją stwierdzającą
wygaśnięcie stosunku materialnoprawnego
ukształtowanego decyzją, która pierwotnie
nie była bezprzedmiotowa” [18].
Dowodem własności pojazdu może być
np.: umowa sprzedaży lub w przypadku
nabycia pojazdu nowego - faktura, z których wynika data przeniesienia własności
lub data nabycia pojazdu. Zatem, organ rejestrujący pojazdy posiada informację o dacie zbycia i nabycia środka transportowego
oraz dane dotyczące nabywcy i na podstawie §5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie
informacji podatkowych, obowiązany został
do ich przekazania do organu podatkowego
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby nabywcy pojazdu,
w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zarejestrowano
lub wyrejestrowano pojazd.
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu regulują przepisy Prawa o ruchu drogowym. Na
podstawie art. 78 a tej ustawy wycofanie następuje na mocy decyzji starosty, wydanej
na wniosek właściciela pojazdu (pojazd ten
musi przy tym należeć do katalogu wskazanego w art. 78 a ust. 2). Pojazd może być wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy
(możliwe jest ewentualne przedłużenie, jednak maksymalny czas to 48 miesięcy).
Należy podkreślić, że ustawa o podatkach
i opłatach lokalnych wiąże powstanie obowiązku podatkowego z ponownym dopuszczeniem pojazdu do ruchu. Następuje to
wskutek zwrotu dowodu rejestracyjnego
i tablic rejestracyjnych pojazdu na pisemny
wniosek jego właściciela. Sam upływ okresu, na który starosta wydał decyzję o wycofaniu z ruchu, pozostaje bez wpływu na obowiązek podatkowy w podatku od środków
transportowych. Nie oznacza to bowiem automatycznie dopuszczenia środka transportowego do ruchu [19].
W art. 74 ustawy prawo o ruchu drogowym uregulowana została instytucja czasowego zarejestrowania pojazdu, zgodnie
z którym czasowej rejestracji pojazdu dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu,
wydając pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne. Czasowa rejestracja
pojazdu dokonywana jest: z urzędu – po złożeniu wniosku o rejestracje pojazdu, na wniosek właściciela pojazdu - w celu umożliwienia
np. wywozu pojazdu za granicę czy też przejazdu pojazdu z miejsca zakupu lub odbioru
na terytorium RP lub przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy. Czasowa
rejestracja pojazdu dokonywana jest również
na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych lub
jednostki badawczej producenta pojazdu,
jego wyposażenia lub części – w celu umożliwienia odpowiednich badań.
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Prawo w transporcie
W myśl przedstawicieli doktryny ustawodawca wygaśnięcie obowiązku podatkowego w odniesieniu do zarejestrowanego środka transportowego powiązał z chwilą zbycia pojazdu, a nie powiadomienia o powyższym starosty, czy też organu podatkowego. Niewywiązanie się przez nowego właściciela pojazdu z obowiązku zawiadomienia
starosty o jego nabyciu oraz o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym (art. 78 ust
1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym) nie
ma żadnego znaczenia w sferze prawa podatkowego. W odniesieniu do zarejestrowanego pojazdu obowiązek podatkowy wygasa wskutek jego zbycia, którego nie należy
wiązać z jego wyrejestrowaniem z właściwej
ewidencji pojazdów, prowadzonej przez starostę. [20] 
Materiały źródłowe
[1]
[2]
[3]

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.).
Wyrok NSA z dnia 17 marca 2000 r.,
sygn. akt I SA/Wr 1256/99 – LEX nr
60449.
Inaczej: T. Skica, A. Kiebała, T. Wołowiec,
Stymulowanie lokalnej konkurencyjności gmin na przykładzie podatku od
środków transportowych, w: Studia Regionalne i Lokalne 2(44) 2011. Autorzy

błędnie wskazują jednostki organizacyjno prawne, na które pojazd został
zarejestrowany za płatników podczas
gdy są podatnikami.
[4] Art. 71 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 r.,
Prawo o ruchu drogowym, (Dz. U.
z 2012 r.,poz. 1137 ze zm ).
[5] Art. 73 ust. 1 ustawy prawo o ruchu
drogowym.
[6] Art. 73 ust. 2 ustawy prawo o ruchu
drogowym.
[7] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1137 ze zm.)
[8] Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 5
października 2004 r. LK-1102/LP/04/PP,
Biuletyn Skarbowy z 2004 r. nr 5.
[9] Art. 5 Dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia
17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe, Dz. Urz. WE L z dnia 20 lipca
1999r.
[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie
szczegółowych czynności organów
w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów
dokumentów w tych sprawach (Dz. U.
Nr 192, poz. 1878).
[11] Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o zmianie ustawy - Prawo o ruchu dro-

[12]
[13]

[14]

[15]
[16]
[17]
[18]
[19]

[20]

gowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr
92, poz. 884).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa, (Dz. U. Nr 8, poz. 60
ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Finansów
z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych (Dz. U. Nr 240,
poz. 2061).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, (Dz. U. Nr
133, poz. 1123 ze zm.).
Uchwała składu siedmiu sędziów NSA
z dnia 24 września 2001 r., OPS 6/01,
Jur. 2001, nr 12, s. 34).
Uchwała składu pięciu sędziów NSA
z dnia 15 listopada 1999 r., OPK 25/99,
ONSA 2000, nr 2, poz. 55).
Uchwała składu siedmiu sędziów NSA
z dnia 24 września 2001 r.,OPS 6/01,
ONSA 2002, nr 1, poz. 7).
Decyzja SKO z dnia 15 października
2005 r., SKO 4143/28/05, OwSS 2006, nr
2, poz. 35
inaczej: G. Dudar (w:) L. Etel, S. Presnerowicz, G. Dudar, Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny., Warszawa 2008 r.
G. Dudar (w:) L. Etel, S. Presnerowicz, G.
Dudar, Podatki i opłaty lokalne. Podatek
rolny

Uwaga
Seminarium

Nowa Transeuropejska Sieć Transportowa (TEN-T)
dla gospodarki i społeczeństwa
jest przesunięte na luty 2014

W porozumieniu ze współorganizatorami i partnerami termin seminarium uległ przesunięciu z 3-4 grudnia
na drugą połowę lutego 2014 r.
O szczegółowej dacie poinformujemy Państwa w terminie późniejszym na stronie: http://sitk.org/
Przepraszamy za utrudnienia.
ZK SITK-RP
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Spis treści rocznika 2013
Szanowni Czytelnicy!
W roku 2013 ukazało się 12 numerów Przeglądu Komunikacyjnego z 78 artykułami, w tym pozycje z nowego działu: Inżynieria mostowa.
Oprócz stałych działów niektóre publikacje zakwalifikowano do numerów specjalnych, głównie o tematyce kolejowej.
Dziękujemy serdecznie wszystkim autorom oraz recenzentom za Ich wkład w kształtowanie jakości Przeglądu Komunikacyjnego.
Zapraszamy do współpracy w kolejnym, 2014 roku, w którym powinno ukazać się również 12 numerów pisma.
UWAGA: Spisy treści poszczególnych numerów oraz streszczenia artykułów recenzowanych są dostępne na stronie:
przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl

Zestawienie tematyczne artykułów
Zagadnienia ogólne i przeglądowe
1. Beata Zagożdżon: Czynniki determinujące wykorzystanie PPP w obszarze infrastruktury transportowej, 1/2013
2. Paweł Górski: Problem zawodowego narażenia na
hałas pochodzący od dźwiękowych sygnalizatorów
uprzywilejowania, 4/2013
3. Beata Zagożdżon: Rynek PPP w obszarze infrastruktury transportu, 4/2013
4. Arkadiusz Kampczyk: Terenowe procedury testowania niwelatorów, 8/2013
5. Maciej Menes: Światowy rynek ropy naftowej na
progu drugiej dekady XXI wieku, 9/2013
6. Piotr Olszewski, Tomasz Dybicz, Przemysław Śleszyński: Proponowane miary dostępności czasowej
w transporcie publicznym, 12/2013
7. Piotr Rosik, Tomasz Komornicki, Marcin Stępniak,
Wojciech Pomianowski: Dostępność transportowa,
czyli jak ocenić za pomocą modelu potencjału, które inwestycje są najważniejsze?, 12/2013
Zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii:
numer specjalny 3/2013
1. Jerzy Sękowski, Sławomir Kwiecień, Piotr Kanty:
Zmiany objętościowe w podłożu wzmacnianym
metodą wymiany dynamicznej, 3/2013
2. Andrzej Batog, Maciej Hawrysz: Zasady sporządzania projektu geotechnicznego związanego z likwidacją osuwisk w drogownictwie, 3/2013
3. Jarosław Ajdukiewicz, Michał Pilch, Jan Zych: Obserwacje i wnioski wynikające z pracy nasypu zbrojonego geosyntetykami na terenie podlegającym
dużym wpływom eksploatacji górniczej w Jastrzębiu-Bziu, 3/2013
4. Irena Bagińska, Michał Baca, Adrian Różański, Maciej Sobótka: Weryfikacja nośności pala ustalonej
na podstawie badań CPTU, 3/2013
5. Karolina Gorska, Marek Wyjadłowski: Analiza niezawodności zabezpieczenia wykopu na podstawie
pomiarów inklinometrycznych oraz analiz numerycznych, 3/2013
Transport drogowy
1. Maria Matusiewicz: Problemy funkcjonowania międzynarodowego transportu drogowego w Polsce,
1/2013
2. Robert Ziółkowski: Analiza bezpieczeństwa ruchu
drogowego na wybranych skrzyżowaniach w Białymstoku, 8/2013
3. Krzysztof Robert Czech: Wpływ rodzaju nawierzchni drogowej i obciążeń dynamicznych od pojazdów
na poziom drgań powierzchniowych propagowanych do otoczenia, 9/2013
Rozwiązania skrzyżowań kolei z drogami kołowymi:
numer specjalny 6/2013
1. Witold Olpiński: Działania konieczne dla poprawy
bezpieczeństwa na przejazdach drogowo-kolejowych w Polsce, 6/2013
2. Andrzej Matysiewicz: Realizacja projektu w ramach
RPO województwa lubelskiego na lata 2007–2013
pn. Modernizacja przejazdów kolejowych w celu
podniesienia bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi na te-
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3.

4.

5.

renie województwa lubelskiego w zakresie urządzeń zabezpieczenia przejazdów, 6/2013
Renata Szwarc, Beata Szeptycka: Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na
przejazdach kolejowych w aspekcie dwóch projektów rewitalizacyjnych realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko, 6/2013
Bogdan Godziejewski: Plany oraz finansowanie
modernizacji i utrzymania infrastruktury kolejowej
w Holandii ze szczególnym uwzględnieniem przejazdów kolejowych, 6/2013
Piotr Stecz, Krzysztof Stypuła: Przykłady pomiarów
drgań komunikacyjnych w budynkach wykonanych przez akredytowane laboratorium, 6/2013

Transport lotniczy
1. Marcin Wasilewski: Zmiany w modelach biznesowych europejskich tradycyjnych przewoźników lotniczych w kierunku oferowania usługi niskokosztowej, 5/2013
Nowoczesne porty lotnicze – infrastruktura
lotniskowa i okołolotniskowa: numer specjalny
7/2013
1. Wojciech Augustyniak: Kryteria oceny portów lotniczych przez linie lotnicze, 7/2013
2. Sławomir Kalinowski: Planowanie finansowe i ocena efektywności inwestycji w zwiększenie potencjału lotnisk, 7/2013
3. Michał Stangel: Rozwój strefy okołolotniskowej
a port lotniczy - efekt synergii, 7/2013
4. Adam Poświata, Mariusz Wesołowski: Wybrane problemy projektowe, wykonawcze i eksploatacyjne
współczesnych betonowych nawierzchni lotniskowych, 7/2013
5. Jacek Jankiewicz: Otoczenie społeczno-gospodarcze portu lotniczego, a popyt na usługi w przewozach pasażerskich, 7/2013
6. Antoni Szydło, Bartłomiej Krawczyk: Ocena nośności nawierzchni lotniskowych na podstawie impulsowych testów dynamicznych, 7/2013
7. Henryk Koba, Łukasz Skotnicki: Asfalt modyfikowany gumą w nawierzchniach lotniskowych, 7/2013
8. Piotr Mackiewicz, Antoni Szydło: Wpływ temperatury na nośność betonowych nawierzchni lotniskowych, 7/2013
9. Tomasz Dziedzic: SIRYL – Koncepcja nowego
wskaźnika oceny narodowych rynków lotniczych,
7/2013
10. Jerzy Ekiert: Komplementarność naziemnych systemów transportowych z lotniczym, 7/2013
Transport kolejowy / szynowy
1. Monika Bąk, Jarosław Kaczmarczyk: Turystyczne wykorzystanie kolei wąskotorowej w Polsce, 1/2013
2. Mariusz Krzysztof Kopański: Badania laboratoryjne pożaru siedzisk tapicerowanych starszego typu
w wagonie kolejowym, 2/2013
3. Tadeusz Bocheński: Potencjał kolei jako głównego
elementu systemu transportu intermodalnego na
Słowacji, 2/2013
4. Andrzej Chyba, Paweł Okrzesik, Maciej Puchała: Symulator komputerowy przekaźnikowego systemu

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.

sterowania ruchem kolejowym typu E jako narzędzie szkolenia i doskonalenia zawodowego dyżurnych ruchu, 2/2013
Krzysztof Lewandowski: Linia kolejowa do złota,
2/2013
Władysław Koc, Piotr Chrostowski: Ocena trasy kolejowej położonej w łuku na podstawie pomiarów satelitarnych, 4/2013
Tadeusz J. Chmielewski, Katarzyna Tajchman, Weronika Maślanko, Leszek Drozd: Linia Hutnicza Szerokotorowa jako strefa kolizji zwierząt z taborem kolejowym w Roztoczańskim Parku Narodowym, 5/2013
Krzysztof Gradkowski: Diagnostyczna ocena stanu wadliwości nowego torowiska tramwajowego,
5/2013
Michał Pawłowski, Łucjan Siewczyński: Stan naprężeń w podtorzu obciążonym układem płyt próbnych, 8/2013
Krzysztof Śledziewski: O Podlaskiej Kolei Wąskotorowej słów kilka, 8/2013
Damian Kosicki, Piotr Dolata: Analiza układu torowego północnej głowicy stacji Poznań Główny po
zaprojektowaniu dodatkowych torów szlakowych,
9/2013
Ariel Ciechański: Zarys rozwoju i regresu sieci kolei
przemysłowych w Polsce, 9/2013
Władysław Koc, Cezary Specht, Leszek Lewiński,
Piotr Chrostowski, Paulina Grzejka: Ocena skuteczności stosowanej metodyki regulacji osi toru kolejowego, 10/2013
Krzysztof Lewandowski: Kolejowe trasy turystyczne
Dolnego Śląska, 12/2013

Techniczno- organizacyjne aspekty inwestycji
kolejowej: numer specjalny 10/2013
1. Jerzy Broś, Grzegorz Sierka, Stanisław Bolanowski,
Tomasz Marcinów: Modernizacja linii kolejowej E59.
Wrocław – Poznań na odcinku LotA – technologia
przebudowy obiektów inżynieryjnych (przykłady),
10/2013
2. Jerzy Broś, Paweł Sobczak: Modernizacja linii kolejowej E59. Wrocław – Poznań na odcinku LotA – stan
istniejący i projektowany w zakresie obiektów inżynieryjnych, 10/2013
3. Jerzy Broś, Paweł Jodłowiec, Paweł Woźny, Paweł
Trzaska: Modernizacja linii kolejowej E59. Wrocław –
– Poznań na odcinku LotA – most kolejowy w km
5+845 nad rz. Odrą (most Poznański) – historia i teraźniejszość, 10/2013
4. Jerzy Broś, Grzegorz Sierka, Stanisław Bolanowski,
Paweł Woźny, Rafał Brzózka: Modernizacja linii kolejowej E59. Wrocław – Poznań na odcinku LotA –
– most kolejowy w km 5+845 nad rz. Odrą (most
Poznański) – technologia przebudowy, 10/2013
5. Ilona Hejducka: Analiza czynników formalnoprawnych wpływających na przygotowanie inwestycji
kolejowej realizowanej w trybie rozdziału 2b Ustawy o transporcie kolejowym, 10/2013
6. Martyna Kozyra: Analiza rozwiązań projektowych
narzuconych przez decyzje o oddziaływaniu na środowisko wydanych na potrzeby budowy drogi ekspresowej S5 oraz modernizacji linii kolejowej E59
pod kątem ich funkcjonalności dla fauny, 10/2013
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7.

Michał Franczak: Zastosowanie sączków kamiennych z filtrem odwrotnym dla zabezpieczenia osuwisk skarpowych, 10/2013
8. Daniel Sacoto: Zagospodarowanie ścieków opadowych z terenów kolejowych, 10/2013
9. Józef Gąsior: Uwarunkowania realizacji dużych, kolejowych projektów modernizacyjnych, 10/2013
10. Tadeusz Sobotnik: Założenia i wdrożenie modernizacji linii kolejowej E 59, 10/2013
11. Marek Gazda: System informatyczny FIDman –
– wspomaganie procesu rozliczania robót budowlanych –wdrożenie pilotażowe przy modernizacji linii E59, 10/2013
12. Martyna Kozyra: Zgoda na realizację inwestycji drogowej a ustalenie lokalizacji linii kolejowej znaczenia państwowego – podobieństwa i różnice oraz
wpływ na terminy realizacji inwestycji, 10/2013
Nowe Koleje 2013: numer specjalny 11/2013
1. Sebastian Kowerski: IV Pakiet Kolejowy a stan sieci
kolejowej w województwie dolnośląskim i polityka
jej rozwoju, 11/2013
2. Radosław Mazurkiewicz: Efektywna i nowoczesna
towarowa sieć kolejowa Dolnego Śląska w korytarzu CETC, 11/2013
3. Maciej Kruszyna: Model integracji przewozów pasażerskich w województwie dolnośląskim, 11/2013
4. Radosław Mazurkiewicz: Rozwój kolei na pograniczu polsko- czesko- niemieckim, 11/2013

5.

6.

7.
8.

Maciej Kruszyna: Integracja transportu publicznego
na bazie kolei dla dużej i koncentrycznej aglomeracji (Aglomeracja Wrocławska), 11/2013
Sebastian Kowerski: Integracja transportu publicznego na bazie kolei dla dynamicznej i policentrycznej aglomeracji LGOM, 11/2013
Piotr Mackiewicz: Integracja transportu publicznego
na bazie kolei dla Aglomeracji Sudeckiej, 11/2013
Piotr Mackiewicz: Integracja transportu publicznego na bazie kolei dla aglomeracji ZOI, 11/2013

Kolej linowa
1. Piotr Mackiewicz, Antoni Szydło, Robert Wardęga:
Kolej linowa - system transportu publicznego przez
rzekę Odrę we Wrocławiu, 12/2013
Inżynieria mostowa
1. Sławomir Karaś, Grzegorz Kossowski: Nasunięcie
przęsła Vierendeel’a w Lublinie, 4/2013
2. Jan Bień, Małgorzata Gładysz, Mieszko Kużawa: Systemy ekspertowe w ocenie kondycji przęseł mostowych z uszkodzeniami, 9/2013
3. Danuta Bryja, Ryszard Hołubowski: Losowe zmiany
sztywności podsypki w analizie drgań zespolonego
mostu kolejowego, 12/2013
Kształtowanie mobilności
1. Tomasz Stoeck: Koncepcje przywrócenia obsługi
transportem zbiorowym Starego Miasta w Elblągu,
1/2013

2.

3.

Tomasz Stoeck, Wawrzyniec Gołębiewski: Obszary
dysfunkcji systemu transportowego miasta w ocenie środowisk akademickich związanych z Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną oraz Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym
w Szczecinie, 5/2013
Marta Zdanowicz-Dejnak: Zachowania kierujących
samochodami osobowymi na wybranym odcinku
ulicy z wydzielonym pasem dla autobusów w Krakowie, 8/2013

Prawo w transporcie
1. Magdalena Majewska: Ochrona praw osób podróżujących drogą lotniczą w świetle najnowszych
propozycji Parlamentu Europejskiego, 1/2013
2. Maciej Kruszyna, Krystian Mularczyk: Infrastruktura drogowa a kolejowa – własność i zarządzanie,
1/2013
3. Maciej Kruszyna, Krystian Mularczyk: Infrastruktura
drogowa a kolejowa – zasady dostępu, 2/2013
4. Maciej Kruszyna, Krystian Mularczyk: Infrastruktura
drogowa a kolejowa – planowanie i finansowanie
budowy, rozbudowy lub modernizacji, 4/2013
5. Piotr Świątecki: Dokąd leci żuraw?, 12/2013
6. Katarzyna Kopyściańska, Krystian Mularczyk: Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych, 12/2013

Alfabetyczny wykaz autorów
(ze wskazaniem liczby publikacji)

Jarosław Ajdukiewicz 3/2013
Wojciech Augustyniak 7/2013

Jacek Jankiewicz 7/2013
Paweł Jodłowiec 10/2013

Michał Baca 3/2013
Irena Bagińska 3/2013
Andrzej Batog 3/2013
Monika Bąk 1/2013
Jan Bień 9/2013
Tadeusz Bocheński 2/2013
Stanisław Bolanowski 10/2013,
10/2013
Jerzy Broś 10/2013, 10/2013, 10/2013,
10/2013
Danuta Bryja 12/2013
Rafał Brzózka 10/2013

Jarosław Kaczmarczyk 1/2013
Sławomir Kalinowski 7/2013
Arkadiusz Kampczyk 8/2013
Piotr Kanty 3/2013
Sławomir Karaś 4/2013
Henryk Koba 7/2013
Władysław Koc 4/2013, 10/2013
Tomasz Komornicki 12/2013
Mariusz Krzysztof Kopański 2/2013
Katarzyna Kopyściańska 12/2013
Damian Kosicki 9/2013
Grzegorz Kossowski 4/2013
Sebastian Kowerski 11/2013, 11/2013
Martyna Kozyra 10/2013, 10/2013
Bartłomiej Krawczyk 7/2013
Maciej Kruszyna 1/2013, 2/2013,
4/2013, 11/2013,
11/2013
Mieszko Kużawa 9/2013
Sławomir Kwiecień 3/2013

Tadeusz J. Chmielewski 5/2013
Piotr Chrostowski 4/2013, 10/2013
Andrzej Chyba 2/2013
Ariel Ciechański 9/2013
Krzysztof Robert Czech 9/2013
Piotr Dolata 9/2013
Leszek Drozd 5/2013
Tomasz Dybicz 12/2013
Tomasz Dziedzic 7/2013
Jerzy Ekiert 7/2013

Krzysztof Lewandowski 2/2013,
12/2013
Leszek Lewiński 10/2013

Marek Gazda 10/2013
Józef Gąsior 10/2013
Małgorzata Gładysz 9/2013
Bogdan Godziejewski 6/2013
Wawrzyniec Gołębiewski 5/2013
Karolina Gorska 3/2013
Paweł Górski 4/2013
Krzysztof Gradkowski 5/2013
Paulina Grzejka 10/2013

Piotr Mackiewicz 7/2013, 11/2013,
11/2013, 12/2013
Magdalena Majewska 1/2013
Tomasz Marcinów 10/2013
Weronika Maślanko 5/2013
Maria Matusiewicz 1/2013
Andrzej Matysiewicz 6/2013
Radosław Mazurkiewicz 11/2013,
11/2013
Maciej Menes 9/2013
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of the model for all investments in motorways and express roads
in Poland in the years of 2010-2015. The simulations of accessibility changes as a result of several road projects are included and
compared between each other. We point out the need to prioritize projects on the basis of the potential accessibility analysis. In the
last part of the article we illustrate the relative accessibility change
at the municipality level as a result of the realization of three sections of motorways and three sections of express roads. The calculations are based on OGAM computer application, which has been
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Sciences in Warsaw.
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The paper presents an efficient method of probabilistic vibration
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WNIOSKI
z obrad Konferencji Naukowo-Technicznej
„Techniczno-organizacyjne aspekty inwestycji
na przykładzie linii kolejowej E59 Wrocław–Poznań”
Wrocław, 18.10.2013
W dniach 17-18.10.2013r. we Wrocławiu odbyła się Konferencja
Naukowo-Techniczna pt.: „Techniczno – organizacyjne aspekty inwestycji  na przykładzie linii kolejowej E59 Wrocław – Poznań” zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP- Oddział Wrocław, Politechnikę Wrocławską - Instytut Inżynierii Lądowej, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Przedsiębiorstwo
Robót Kolejowych i Inżynieryjnych PRKiI S.A. we Wrocławiu, pod
patronatem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dra Andrzeja Massela. Patronat
medialny: Przegląd Komunikacyjny. W konferencji wzięło udział 90
osób, w tym pracownicy funkcyjni PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
przedstawiciele Wyższych Uczelni i firm współpracujących z PKP
PLK S.A. Wygłoszone na konferencji referaty zostały opublikowane
w czasopiśmie „Przegląd Komunikacyjny” nr 10/2013. W podsumowaniu obrad konferencji, po wysłuchaniu referatów i po dyskusji,
uczestnicy przedstawili szereg propozycji i wniosków.

3) stworzyć wytyczne projektowania i zabudowy systemów
i obiektów ochrony środowiska, celem ujednolicenia rozwiązań u różnych inwestorów i w skali całego kraju,

Komisja wniosków w składzie :
1) Józef Gąsior
– przewodniczący
2) Jolanta Pawluk – członek
3) Martyna Kozyra – członek
4) Edward Luciński – członek

7) wdrożyć systemy informatyczne umożliwiające automatyzację
procesu rozliczeń i monitorowania inwestycji integrujące prace wszystkich kluczowych uczestników procesu inwestycyjnego tj:
- Wykonawcy
- Inżyniera
- Zamawiającego,

na tej podstawie rekomenduje organizatorom konferencji przekazanie właściwym zainteresowanym podmiotom niżej przedstawionych wniosków i propozycji:
1) dokonać zmian w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie
celem dostosowania wymagań do TSI oraz aktualnych standardów technicznych,
2) wprowadzić zmiany w rozdziale 2b ustawy o transporcie kolejowym zbliżające rozwiązania prawne do obowiązujących
w tzw. „spec-ustawie drogowej”, w szczególności w zakresie
zajęć czasowych i służebności oraz pozyskiwania zgody na realizację inwestycji kolejowej łącznie z decyzją lokalizacyjną,

4) pilnie rozwiązać sprawy tzw. „koszarek”, tj. jednoznacznie uregulować warunki likwidacji zasiedlonych budynków przytorowych, ograniczających możliwości modernizacji linii kolejowych zgodnie ze standardami,
5) wprowadzić zmiany w prawie zamówień publicznych definiując „rażąco niską cenę” lub wprowadzić mechanizmy zabezpieczające Zamawiającego przed podpisaniem umowy z Wykonawcą oferującym rażąco niską cenę,
6) wprowadzić w prawie zamówień publicznych mechanizmy
ograniczające możliwości podzlecania robót w znacznym zakresie, bądź bazowania oferentów na obcym potencjale produkcyjnym, co powinno przyczynić się do rozwiązania wielu
problemów występujących w procesie inwestycyjnym,

8) wprowadzić zapisy w materiałach przetargowych (SIWZ) ułatwiające wdrażanie nowoczesnych technologii,
9) wprowadzić do „Standardów Technicznych- szczegółowych
warunków technicznych dla modernizacji i budowy linii kolejowych…” TOM III Obiekty inżynieryjne, szczegółowych zapisów dotyczących stosowania obiektów gruntowo-powłokowych jako obiekty inżynieryjne (tunele, mosty, wiadukty, przepusty, przejścia nad torami, ekodukty),
10) opracować wytyczne lub zalecenia do projektowania, budowy i utrzymania gruntowo- powłokowych obiektów inżynieryjnych z blach falistych dla infrastruktury kolejowej.

PRZEDSIĘBIORSTWO NAPRAW I UTRZYMANIA
INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ w KRAKOWIE
Spółka z o.o.
ul. Prokocimska 4, 30-556 Kraków

Serdecznie zapraszamy do współpracy z Przedsiębiorstwem Napraw i Utrzymania Infrastruktury
Kolejowej w Krakowie Spółka z o.o. oraz do korzystania z naszych usług.
Oferujemy atrakcyjne ceny, krótkie terminy realizacji oraz wysoką jakość wykonywanych usług.
Jesteśmy rzetelną i wiarygodną spółką zajmującą wiodącą pozycję na rynku krajowym
w dziedzinie budowy i utrzymania drogowej infrastruktury kolejowej.

Świadczymy usługi w zakresie:
1. Kompleksowego wykonywania prac modernizacyjnych i utrzymaniowych w zakresie:
a) napraw torów wykonywanych trzema metodami: potokową, bezprzęsłową, klasyczną, napraw rozjazdów,
przebudowy głowic rozjazdowych,
b) napraw bieżących – mających na celu utrzymanie nawierzchni w stanie zwartym
c) napraw bieżących torów z oczyszczeniem podsypki (NBO).
d) napraw bieżących torów i rozjazdów przy pomocy zespołów wysokowydajnych maszyn torowych.
e) odwodnienie równi stacyjnych i głowic rozjazdowych.
2. Naprawa obiektów inżynieryjnych (mosty, wiadukty, przepusty i inne)
3. Wynajmu: podbijarek torowych i rozjazdowych, oczyszczarek podsypki, profilarek i zgarniarek do podsypki, żurawi
samochodowych i na podwoziu kolejowym (udźwig do 120 ton), wagonów do przewozu wysiewek

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem, a wszystkie prace są wykonywane przez wysoko wykwalifikowaną
kadrę techniczno-inżynieryjną, posiadającą odpowiednie uprawnienia.
Nasze Przedsiębiorstwo realizuje inwestycje na terenie całego kraju. W ostatnich latach zrealizowaliśmy lub jesteśmy w trakcie realizacji
następujących, mających ogromne znaczenie dla rozwoju i unowocześnienia sieci transportu kolejowego i drogowego w Polsce, zadań:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

modernizacja linii kolejowej Chorzów Batory – Tczew
ciągła modernizacja nawierzchni kolejowej i obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej Warszawa Zachodnia – Kraków Główny
budowa mostu drogowego nad rzeką Nidzicą na drodze krajowej nr 79 w miejscowości Ławy
modernizacja linii kolejowej międzynarodowego znaczenia E-30/CE 30 na odcinku Kraków - Rzeszów
modernizacja linii kolejowej międzynarodowego znaczenia E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar Lokalne Centrum Sterowania
Ciechanów (m. in. budowa mostu nad rzeka Soną) oraz Lokalne Centrum Sterowania Działdowo
budowa łącznicy od przystanku osobowego Służewiec do stacji Międzynarodowy Port Lotniczy Okęcie
remont peronów na stacji Warszawa Wschodnia Osobowa z terminem zakończenia przed EURO 2012
modernizacja linii objazdowej Łódź Widzew – Łódź Chojny – Łódź Kaliska
przebudowa infrastruktury kolejowej na linii Kielce - Fosowskie
roboty utrzymaniowo-naprawcze nawierzchni i obiektów inżynieryjnych na terenach Zakładów Linii Kolejowych w Krakowie, Warszawie, Rzeszowie, Lublinie, Kielcach, Skarżysku-Kamiennej, Nowym Sączu, Sosnowcu, Tarnowskich Górach, Częstochowie i Ostrowie Wlkp.

Kontakt:

Dział ds. Ofertowania
tel. (12) 62-33-219, (12) 62-33-254, tel./fax (12) 62-33-220
e-mail: marketing@pnuikkrakow.pl, www.pnuikkrakow.pl

