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Dziedzictwo kulturowe kolei wąskotorowych w turystyce – szanse i zagrożenia.
Dokonania polskie na tle doświadczeń krajów ościennych. Ruch zwierząt po drodze.
Ograniczenia w ruchu. Reżim ustawowy związany z organizacją ruchu. Stabilność
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Analysis of Threats Arising from the Relations of Dangerous Cargoes and the RailRoad Infrastructure Illustrated by the Case of Selected Regions of Poland. Młodzież
a transport na peryferiach – wizerunek i wykorzystanie pasażerskiego transportu
lokalnego w podróżach młodzieży na przykładzie powiatu wschowskiego (woj. lubuskie)

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” dzieli się na: „wnoszące wkład naukowy w dziedzinę transportu i infrastruktury transportu” oraz
„pozostałe”. Prosimy Autorów o deklarację (w zgłoszeniu), do której grupy zaliczyć ich prace.
Materiały do publikacji: zgłoszenie, artykuł oraz oświadczenie Autora, należy przesyłać w formie elektronicznej na adres redakcji:

artykuly@przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko autora, adres mailowy oraz adres do tradycyjnej korespondencji, miejsce zatrudnienia, zdjęcie, tytuł artykułu oraz streszczenie
(po polsku i po angielsku) i słowa kluczowe (po polsku i po angielsku). Szczegóły przygotowania materiałów oraz wzory załączników dostępne są ma stronie:

www.przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu publikacji prosimy o zastosowanie się do poniższych wymagań dotyczących nadsyłanego materiału:
1.

2.

3.

4.

5.

Tekst artykułu powinien być napisany w jednym z ogólnodostępnych programów (np. 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 po zakończeniu tekstu. 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.
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).
Format tekstu powinien być jak najprostszy (nie stosować zróżnicowanych styli,
wcięć, podwójnych i wielokrotnych spacji itp.). Dopuszczalne jest pogrubienie,
podkreślenie i oznaczenie kursywą istotnych części tekstu, a także indeksy górne
i dolne. Nie stosować przypisów.
Nawiązania do pozycji zewnętrznych - cytaty (dotyczy również podpisów ilustracji i tabel) oznacza się numeracją w nawiasach kwadratowych [...]. Numerację należy zestawić na końcu artykułu (jako „Materiały źródłowe”). Zestawienie
powinno być ułożone alfabetycznie.
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.

Artykuły wnoszące wkład naukowy podlegają 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 jest to 8 punktów).
Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki. Zasady kwaliﬁkowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny
formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej
czasopisma lub w każdym numerze czasopisma. 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.
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 musząbyć 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”.
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. Szczczegóły na: http://przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl/patron.html
Ceny są negocjowane indywidualnie w zależności od zakresu zlecenia. Możliwe są atrakcyjne upusty. 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.

www.przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl
Ramowa oferta dla „Sponsora strategicznego”
czasopisma Przegląd Komunikacyjny
Sponsor strategiczny zawiera umowę z wydawcą czasopisma na okres roku kalendarzowego z możliwością przedłużenia na kolejne lata.
Uprawnienia wydawcy do zawierania umów posiada SITK O. Wrocław.
Przegląd Komunikacyjny oferuje dla sponsora strategicznego następujące świadczenia:
! zamieszczenie logo sponsora w każdym numerze,
! zamieszczenie reklamy sponsora w jednym, kilku lub we wszystkich numerach,
! publikacja jednego lub kilku artykułów sponsorowanych,
! publikacja innych materiałów dotyczących sponsora,
! zniżki przy zamówieniu prenumeraty czasopisma.
Możliwe jest także zamieszczenie materiałów od sponsora na stronie internetowej czasopisma.
Przegląd Komunikacyjny ukazuje się jako miesięcznik.
Szczegółowy zakres świadczeń oraz detale techniczne (formaty, sposób i terminy przekazania) są uzgadniane indywidualnie z Pełnomocnikiem
ZO Wrocław SITK.
Prosimy o kontakt z: dr hab. inż. Maciej Kruszyna na adres mailowy:
redakcja@przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl
Cena za świadczenia na rzecz sponsora uzależniana jest od uzgodnionych szczegółów współpracy. Zapłata może być dokonana jednorazowo
lub w kilku ratach (na przykład kwartalnych). Część zapłaty może być w formie zamówienia określonej liczby prenumerat czasopisma.

przegląd

Na okładce: Kolej Gór Harzu, Ariel Ciechański

1/2017
rocznik LXXII

komunikacyjny

W numerze

Drodzy Czytelnicy!

Zapraszam do lektury pierwszego numeru roku 2017. Znajdziecie w nim Państwo artykuły dotyczące transportu szynowego, drogowego i kształtowania mobilności w aspektach:
dziedzictwa kulturowego, obecności nietypowych uczestników ruchu, systemów oznakowania, przewozów ładunków niebezpiecznych oraz podróżowania młodzieży na peryferiach. Czwarta pozycja publikowana jest po angielsku (w formie nadesłanej przez Autorów).
Jej polska wersja będzie w najbliższym czasie dostępna na stronie internetowej Przeglądu.
Wprowadzamy drobne zmiany w Przeglądzie, które nie uszły zapewne uwadze uważnych
Czytelników. Chcąc więcej stron przeznaczyć na artykuły rezygnujemy z wydzielenia aktualności. Notki prasowe prezentujące interesujące informacje z zakresu infrastruktury transportu nie znikają jednak z naszych łamów. Od niniejszego numeru takie materiały znajdziecie
Państwo na różnych stronach wewnątrz czasopisma (tym razem w trzech miejscach) oznaczone i wyróżnione jako „mini przegląd komunikacyjny”.

Życzę przyjemnej lektury oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!

Z uszanowaniem:
Maciej Kruszyna
(z-ca red. nacz. PK)

Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
www.sitk-rp.org.pl
Redaktor Naczelny:
Antoni Szydło
Redakcja:
Krzysztof Gasz, Igor Gisterek, Bartłomiej Krawczyk,
Maciej Kruszyna (Z-ca Redaktora Naczelnego), Agnieszka Kuniczuk - Trzcinowicz (Redaktor językowy), Piotr
Mackiewicz (Sekretarz), Wojciech Puła (Redaktor
statystyczny), Wiesław Spuziak,
Robert Wardęga,
Czesław Wolek
Adres redakcji do korespondencji:
Poczta elektroniczna:
redakcja@przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl
Poczta „tradycyjna”:
Piotr Mackiewicz, Maciej Kruszyna
Politechnika Wrocławska,
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
Faks: 71 320 45 39

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.

Dziedzictwo kulturowe kolei
wąskotorowych w turystyce – szanse
i zagrożenia. Dokonania polskie na tle
doświadczeń krajów ościennych
Ariel Ciechański

2

Ruch zwierząt po drodze. Ograniczenia
w ruchu. Reżim ustawowy związany
z organizacją ruchu
Małgorzata Klaudia Kozłowska
10
Stabilność i pewność systemu oznakowań
dróg jako przedmiot ochrony na gruncie
prawa wykroczeń. Analiza znamion
wykroczenia z artykułu 85 § 1 kodeksu
wykroczeń
Małgorzata Klaudia Kozłowska
15
The Analysis of Threats Arising from the
Relations of Dangerous Cargoes and the
Rail-Road Infrastructure Illustrated by the
Case of Selected Regions of Poland
Zbigniew Matuszak, Agnieszka Michaluk, Marek
20
Jaśkiewicz, Józef Stokłosa, Karol Zielonka
Młodzież a transport na peryferiach –
wizerunek i wykorzystanie pasażerskiego
transportu lokalnego w podróżach
młodzieży na przykładzie powiatu
wschowskiego (woj. lubuskie)
Michał Suszczewicz
26

Artykuły opublikowane w „Przeglądzie Komunikacyjnym”
są dostępne w bazach danych 20 bibliotek technicznych
oraz są indeksowane w bazach:
BAZTECH: http://baztech.icm.edu.pl
Index Copernicus: http://indexcopernicus.com
Prenumerata:
Szczegóły i formularz zamówienia na stronie:
www.przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl
Obecna Redakcja dysponuje numerami archiwalnymi
począwszy od 4/2010.
Numery archiwalne z lat 2004-2009 można zamawiać
w Oddziale krakowskim SITK,
ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków,
tel./faks 12 658 93 74, mrowinska@sitk.org.pl
Druk:
Drukarnia A-Zet, 52-131 Wrocław, ul. Buforowa 34a
Przemysław Wołczuk, przemo@dodo.pl

Czasopismo jest umieszczone na liście Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (8 pkt. za artykuł recenzowany).

Reklama:
Dział Marketingu: sitk.baza@gmail.com

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w
materiałach nie podlegających recenzji.

Nakład: 800 egz.

1

1 / 2017

p r ze g l ą d ko m u n i k a c y j ny

Transport szynowy

Dziedzictwo kulturowe kolei wąskotorowych w turystyce – szanse
i zagrożenia. Dokonania polskie na tle doświadczeń krajów ościennych
Narrow-gauge heritage railways - opportunities and threats. Polish
achievements in comparison to experiences neighboring countries
Ariel Ciechański
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Streszczenie: Wykorzystanie turystyczne obiektów związanych z dziedzictwem kulturowym transportu kolejowego w wielu krajach europejskich stanowi istotny element gospodarek lokalnych. Niestety w Polsce można odnieść wrażenie, że ten segment rynku turystycznego jest traktowany wciąż jako niemalże nie istniejący, a często wręcz zbyteczny. Tymczasem kraj nasz w nowe warunki gospodarowania
wchodził z mocno zapóźnioną technicznie koleją stanowiącą samą w sobie swoisty skansen, wyróżniający się archaicznością nie tylko na
tle kolei zachodnich, ale także części krajów bloku socjalistycznego. Wciąż utrzymywano w ruchu setki parowozów, a dziesiątki kolei wąskotorowych codziennie woziło jak przed laty towary, a w wielu przypadkach także pasażerów. Z perspektywy 25 lat niestety należy stwierdzić,
że dziedzictwo to zostało w większości utracone. Liczba czynnych parowozów z roku na rok drastycznie malała, zamykano kolejne odcinki
nierzadko bardzo interesujących kolei wąskotorowych, a budynki i budowle związane z historią transportu kolejowego ulegały silnej, często
celowej degradacji. Co gorsze zniżkowy trend utrzymuje się nadal, a bariery w rozwoju tego typu atrakcji turystycznych sprawiają los nawet
istniejących wciąż jest niepewny. Dlatego konieczne jest zestawienie polskich doświadczeń z tym co możemy zaobserwować w innych krajach, szczególnie zlokalizowanych w sąsiedztwie Polski – szczególnie Czech i Słowacji. Autor odwołuje się także do doświadczeń rosyjskich,
jako leżących niejako na przeciwnym biegunie.
Słowa kluczowe: Koleje wąskotorowe; Turystyka kolejowa; Transformacja-gospodarczo ustrojowa
Abstract: Heritage railways are very important component of local economies transport in many European countries. Unfortunately, this
segment of the tourism market in Poland seems be still regarded as almost non-existent or often superﬂuous. Meanwhile, our country entered in new economic and political conditions with technically underdeveloped rail with its archaic rolling-stock not only in comparison to
railways in western countries, but also to some of the countries of the socialist bloc. There was observed of hundreds working steam locomotives and dozens of narrow gauge railways in every day freight and passenger services. It should be noted that from the perspective of
25 years of transformation, unfortunately, this heritage was mostly lost. Number of still active steam locomotives from year to year drastically
decreased. Many very interesting narrow-gauge railways was closed and scrapped. This disquieting trend unfortunately is still observed
and there are barriers in development of this kind of tourist attractions which can make future even of existing heritage railways uncertain. It
is therefore necessary to compare Polish experiences with similar from neighboring countries like Czech Republic and Slovakia. The author
also refers to the Russian experiences of as lying almost at the opposite side.
Keywords: Narrow-gauge railways; Railway tourism; Transformation-economic and political system

Wykorzystanie turystyczne obiektów
związanych z dziedzictwem kulturowym transportu kolejowego w wielu
krajach europejskich stanowi istotny
element gospodarek lokalnych. Przykładowo koleje historyczne w Wielkiej
Brytanii odwiedziło w samym 2002 r.
5,4 miliona gości dając przychody rzędu 39 milionów funtów i zapewniając
pracę dla osób na blisko 1100 etatów
[3]. Niemiecki branżowy związek VDMT
skupia około setki muzeów i kolei muzealnych, jednak instytucji posiadających w tym kraju zabytkowy tabor

kolejowy jest znacznie więcej – w 2000
r. było w RFN 440 takich podmiotów
[5]. Niestety w Polsce można odnieść
wrażenie, że ten segment rynku turystycznego wciąż jest traktowany jako
niemalże nie istniejący. W 2011 r. istniało w naszym kraju niemal 30 turystycznych kolei wąskotorowych o łącznej
długości blisko 480 km oraz ponad 25
skansenów, muzeów kolejowych i izb
tradycji – część z nich była już jednak
stale lub czasowo niedostępna [2].
W niniejszym artykule prześledzone zostanie wykorzystanie obiektów

związanych z historią kolei wąskotorowych działających od połowy lat siedemdziesiątych XX w. do chwili obecnej jako atrakcje turystyczne w Polsce.
Dla porównania zwraca się uwagę na
wykorzystanie kolei wąskotorowych
w codziennym ruchu w Czechach,
Niemczech i Szwajcarii. Omawia się
też na wybranych przykładach proces
kształtowania się tego typu atrakcji w
Czechach i Słowacji, odwołuje się także do doświadczeń rosyjskich. jako leżących na przeciwstawnym biegunie.
Na podstawie przeprowadzonej
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analizy, obejmującej także skrócone
studia przypadków w Polsce i zagranicą, wyprowadza się wnioski dotyczące

szans i zagrożeń stojących przed tego
typu obiektami oraz przedstawia się
potencjalne rozwiązania problemów.

1. Dawne koleje wąskotorowe PKP wykorzystywane turystycznie w 2015 r.

2. Średzka Kolej Dojazdowa w 1997 r. obsługiwała planowy ruch pasażerski składem żywcem wyjętym z przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. Opracowanie własne

Turystyczne wykorzystanie
kolei wąskotorowych przed
wyodrębnieniem ze struktur
przedsiębiorstwa PKP
Przed transformacją gospodarczo-ustrojową wykorzystanie dziedzictwa
kultury technicznej kolei w Polsce w
turystyce sprowadzało się głównie do
placówek powołanego w 1972 r. warszawskiego Muzeum Kolejnictwa. W
tym samym roku uruchomiono także
Muzeum Kolei Wąskotorowych w Wenecji (oddział Muzeum Okręgowego
w Bydgoszczy), a w ślad za tym w 1976
r. pojawiły się pociągi turystyczne na
linii Żnin–Wenecja–Gąsawa. Ponadto
przewozy o charakterze turystycznym
świadczyła Bieszczadzka Kolej Leśna,
była to jednak działalność towarzysząca przewozom drewna. W początku
lat dziewięćdziesiątych dołączyła do
tej grupy przekazana w użytkowanie
warszawskiemu Muzeum Kolejnictwa
kolej sochaczewska.
Jednocześnie trzeba pamiętać, że
koleje wąskotorowe wciąż pełniły
wówczas swoją pierwotną rolę, choć
ze względu na rosnący kryzys w znacznie bardziej ograniczonym stopniu. W
nowe warunki gospodarowania wchodziły jednak zapóźnione technicznie
stanowiąc swoisty skansen (fot. 2).
Dzięki temu możliwe było dostosowanie ich do potrzeb turystów stosunkowo niskim kosztem. Stąd też w odpowiedzi na spadający popyt rozpoczęto
wdrażanie na nich rozkładowego i pozarozkładowego ruchu turystycznego. Brak doświadczenia marketingowego wśród kolejarzy sprawił jednak,
że szczególnie ta pierwsza oferta nie
przynosiła zazwyczaj oczekiwanych
wyników ekonomicznych.
Koleje wąskotorowe w Polsce
przetrwały w normalnej eksploatacji
do 2001 r., kiedy to spółka PKP SA zawiesiła latem w ruchu pasażerskim, a
jesienią także w towarowym wszystkie
pozostające w jej dyspozycji sieci tego
typu. Kolejne 2–3 lata trwała batalia o
ocalenie przynajmniej części z nich.
Ustawa o restrukturyzacji, komercjalizacji prywatyzacji PKP [13] zezwalała
na nieodpłatne przekazywanie majątku na rzecz władz samorządowych
3
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wszystkich trzech szczebli. Środowisku miłośników kolei udało się zachęcić część samorządów do przejęcia
kolei wąskotorowych. Zazwyczaj najpierw przekazywano im na własność
tabor, zaś nieruchomości ze względu
na nieuregulowaną sytuację prawną
jedynie w użyczenie. W przypadku
części kolei niestety przez 15 lat od zaprzestania ich normalnej eksploatacji
wciąż nie udało się uregulować spraw
własnościowych i choć są one we władaniu samorządów, to nadal stanowią
własność PKP SA. Znacznej grupy kolei niestety nie udało się zagospodarować. Zostały one porzucone, zdewastowane a następnie w większości
ﬁzycznie zlikwidowane.
W zaistniałej sytuacji konieczne było
więc wykształcenie się nowych operatorów kolei wąskotorowych w Polsce.
Z. Taylor i A. Ciechański [12] wyróżniają 3 podstawowe typy przewoźników
kolejowych tu funkcjonujących:
I.

organizacje pozarządowe (NGO):
stowarzyszenia, fundacje, organizacje miłośników kolei lub członkowie lokalnych społeczności,
II. jednostki organizacyjne samorządów lub spółki tworzone przez
samorządy, na których terenie leży
kolej turystyczna,
III. pozostałe podmioty, tj. prywatne
ﬁrmy, instytucje lub spółki niezwiązane z lokalnym samorządem.
Wydaje się, że proces przywracania do
ruchu kolei wąskotorowych praktycznie został zakończony. I pomimo podjętych prób eksploatacji ich w normalnym ruchu pasażerskim i towarowym
jedyną funkcją, która ostatecznie się
przyjęła jest funkcja turystyczna.
Wąskotorowe koleje turystyczne
i muzealne po zakończeniu
restrukturyzacji PKP
W odróżnieniu od tego, co obserwujemy w Niemczech, Wielkiej Brytanii, czy nawet Czechach, w Polsce
atrakcje turystyczne związane z dziedzictwem kultury technicznej kolei
wąskotorowych są wciąż domeną

sektora publicznego. Wiele czynnych
linii stanowi nadal własność PKP SA, a
samorządom do czasu uregulowania
stosunków własnościowych są on jedynie nieodpłatnie użyczane. Są także
koleje jak np. rogowska czy żuławska
przekazane samorządom w całości
(rys. 1).
W początkowym okresie obsługę
kolei (także w zakresie ruchu regularnego!) samorządy zlecały bardzo
często organizacjom pozarządowym.
Obecnie w wielu przypadkach można zaobserwować odwrotny trend.
Obsługę kolei nałęczowskiej, przeworskiej czy śmigielskiej z rąk niegdyś
prawdziwego wąskotorowego potentata – Stowarzyszenia Kolejowych
Przewozów Lokalnych z Kalisza (SKPL)
przejęły jednostki podległe samorządom. Zauważalny jest tu jednak brak
pomysłu nie tylko na rozszerzenie i
uatrakcyjnienie oferty, ale wręcz na
utrzymanie je dotychczasowym poziomie. Bardzo niechlubnym przykładem jest tu Śmigielska Kolej Dojazdowa, która obsługiwana przez SKPL
pełniła swoją tradycyjną rolę w przewozach turystycznych, pasażerskich
i towarowych. Bezpośrednia eksploatacja przez samorząd miasta i gminy
Śmigiel poskutkowała jednak znaczącym ograniczeniem oferty tylko do kilku przejazdów turystycznych rocznie.
Jedynym zaś sposobem dokapitalizowania kolei okazała się wyprzedaż
części taboru trakcyjnego (podobny
casus obserwujemy także w Gnieźnie).
Braki pomysłów na wykorzystanie
kolei wąskotorowych prowadzą niestety do stopniowego ich marazmu.
W perspektywie kilku najbliższych lat
można oczekiwać, że kilka kolei najsłabiej zarządzanych przez samorządy lub ich podmioty zależne zostanie
zamkniętych. Zauważalny jest tu brak
świadomości, że konieczne jest stałe ponoszenie niemałych kosztów na
odtwarzanie infrastruktury. Stąd np.
w przypadku kolei ełckiej, śmigielskiej
czy gnieźnieńskiej doszło do znaczącego skrócenia eksploatowanych linii,
a w przypadku kolei średzkiej do całkowitego wyeksploatowania jedynego podsiadanego sprawnego parowozu.

Z drugiej jednak strony można zauważyć patologiczne zachowania
odwrotne – samorząd gminy Rewal
zdecydowanie i niepotrzebnie przeinwestował środki UE w Nadmorską
Kolej Wąskotorową, łączącą Gryﬁce z
Trzęsaczem, Rewalem, Niechorzem i
Pogorzelicą Gryﬁcką. Zbyt zaawansowana w stosunku do roli kolei modernizacja taboru i budowa nowych budynków dworcowych, co do których
sensownego wykorzystania istnieją
uzasadnione wątpliwości, stawiają
intencje autorów wniosku o unijne
doﬁnansowanie pod dużym znakiem
zapytania. Realizacja tego projektu
bardzo mocno zachwiała zresztą ﬁnansami gminy Rewal doprowadzając
ją na skraj bankructwa.
Większość samorządów totalnie
jednak odżegnuje się od inwestowania nie tylko w koleje dzierżawione
na zewnątrz, ale także w zarządzane
przez siebie bezpośrednio. Ponadto
niestabilność polskiego systemu samorządowego, wyrażająca się między
innymi nieciągłością władzy, odciska
piętno również na kolejach wąskotorowych zarządzanych przez organizacje pozarządowe. Nierównorzędność
w stosunku do samorządów będących gestorem kolei wąskotorowych,
skutkuje ograniczeniem do minimum
inwestowania własnych środków (bezpośrednio i jako wkłady własne w konkursach dotacyjnych). Zdaniem autora
jest to sposób na unikanie sytuacji, w
których – zaraz po doprowadzeniu
kolei do wysokich standardów eksploatacyjnych i turystycznych – samorząd rozwiąże umowę operatorską i w
ramach politycznego rozdawnictwa
przekaże w ręce osób z własnego zaplecza politycznego. Rzadko kiedy, jak
w przypadku kolei Bytom–Miasteczko
Śląskie Wąsk, można spotkać się ze
znaczącym wsparciem samorządów,
zwłaszcza w przypadku remontów taboru kolejowego, jak również doﬁnansowania przejazdów pociągów.
Nie można jednak nie zwrócić uwagi na fakt, że same środowiska miłośników kolei też mają swój wkład w
wyłączenie kilku kolei wąskotorowych
spośród grupy już istniejących atrakcji
turystycznych. Najbardziej spektaku-
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larnym przykładem jest tu kolej prowadząca z Piotrkowa Trybunalskiego
do Sulejowa, zlikwidowana w skutek
między innymi skonﬂiktowania się
opiekującego się koleją stowarzyszenia z władzami samorządowymi, konserwatorskimi, a także kolejowymi. Już
od pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych była to niewątpliwie kolej wąskotorowa o największym potencjale
turystycznym na terenie obecnego
województwa łódzkiego. Wdrażana
była do obsługi turystów przez specjalnie powołane w tym celu Towarzystwo Przyjaciół Kolei Wąskotorowej
Piotrków–Sulejów. Podobny casus
(na szczęście bez ﬁzycznej likwidacji)
można zauważyć w przypadku drugiej
z podłódzkich kolei wąskotorowych
w Krośniewicach. Niemal identyczny
scenariusz rozegrał się w północnej
części Mazowsza, gdzie kolej mławska
została unieruchomiona w podobnych okolicznościach.
Sieci kolei wąskotorowych
w obsłudze całorocznego
transportu zbiorowego na
obszarach turystycznych
W wielu krajach, nawet w regionach o
bardzo dużym potencjalne turystycznym, koleje wąskotorowe wciąż pełnią jednak swoją podstawową funkcję. W Szwajcarii wykonują one takie
same zadania przewozowe, jak koleje normalnotorowe. Pod względem
technicznym także nie wykazują one
większych różnic w stosunku do kolei
o szerokości toru 1435 mm. Faktycznie
1/3 szwajcarskiej sieci kolejowej (1700
km) to pozostające w zarządzie prywatnym koleje wąskotorowe, w skład
których wchodzi 9 sieci i wiele pojedynczych linii. Pełnią tu istotną rolę w
aglomeracjach miejskich i charakteryzują się wysoką częstotliwością kursów. Regionalne koleje wąskotorowe,
w odróżnieniu od aglomeracyjnych,
mają nieco rzadszy takt i wykonują
także przewozy towarowe na transporterach. Istnieją tu także koleje o
znaczeniu turystycznym, przy czym
pełnią zupełnie inną rolę niż w Polsce
[10]. Jedną z powszechnie znanych
szwajcarskich kolei wąskotorowych

3. Kolej Gór Harzu spełnia kilka ról. Parowe pociągi wożą turystów na szczyt Brockenu. U boku wagonów motorowych i tramwajów obsługują też codzienne dojazdy lokalne. Opracowanie własne

wciąż wypełniających wszystkie trzy
wspomniane wyżej role jest popularna alpejska Rhätische Bahn [8]. Sieć
kolei o szerokości toru 1000 mm ma
384 km i jest zlokalizowana w kantonie Graubünden. Część jej odcinków
zaliczana jest do pamiątek światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.
W niemieckiej aglomeracji drezdeńskiej nieprzerwanie od lat funkcjonują
dwie koleje wąskotorowe, dla których
przewoźnikiem jest obecnie spółka
dwóch związków komunikacyjnych
Sächsische
Dampfeisenbahngesel-

lschaft mbH – Lößnitzgrundbahn
(Radebeul Ost–Radeburg) i Weißeritztalbahn (Freital–Hainsberg–Kurort
Kipsdorf ). Ich zachowanie [6] jest reakcją na obserwowany także w Polsce w
latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. kryzys kolei wąskotorowych. Pomimo wdrażanego rachunku
ekonomicznego w NRD stosunkowo
szybko uzmysłowiono sobie historyczną rolę kolei wąskotorowych i ich znaczenie dla rozwijającej się wówczas
turystyki. Dlatego jeszcze w połowie
lat siedemdziesiątych podjęto decyzję

4. Na czeskiej kolei JHMD kilkudziesięcioletni tabor wciąż wozi codziennie pasażerów do szkół i zakładów pracy. Opracowanie własne
5
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o zachowaniu dla przyszłych pokoleń,
jako pomników historii transportu i
przemysłu, ośmiu (o łącznej długości
233 km) z 13 wówczas funkcjonujących kolei wąskotorowych w popularnych turystycznie lokalizacjach. Mimo,
że koleje te zachowywano przede
wszystkim z myślą o turystycznym
wykorzystaniu i obsługiwane są one
trakcją parową, to na równi z pozostałymi środkami transportu w aglomeracji drezdeńskiej codziennie realizują
przewozy w ramach służby publicznej
na podstawie umów z organizatorem
transportu Verkehrsverbund Oberelbe. Na fali ochrony kolei wąskotorowych jako atrakcji turystycznych (fot.
3) zachowano także Harzer Schmalspurbanen (koleje Gór Harzu - HSB).
Sieć o szerokości toru 1000 mm składa
się z tzw. Harzquerbahn z Wernigerode do Nordhausen (61 km), odgałęziającej się od niej prowadzącej na
wierzchołek Brockenu Brockenbahn
(19 km) oraz Sektalbahn [8]. Na odcinku Illefeld–Nordhausen wdrożono w
2004 r. bardzo interesujące rozwiązanie – dopuszczono tu ruch tramwajów
miejskich z niespełna 45-tysięcznego
Nordhausen [4].
Interesującą funkcję pełnią czeskie
Jindřichohradecké místní dráhy. O ile
linia z miasta Jindřichův Hradec do
stacji Obrataň spełnia przede wszystkim rolę śródka codziennej lokomocji,
to odcinek prowadzący do stacji Nová
Bystřice ożywa głównie w sezonie
turystycznym. Już w latach siedemdziesiątych pojawiały się koncepcje
likwidacji tych kolei, ale szczęśliwie w
skutek kryzysu paliwowego uznano,
że transport samochodowych wcale nie będzie bardziej ekonomiczny,
zwłaszcza od strony energetycznej. W
początku lat dziewięćdziesiątych jednak Czechosłowackie Koleje Państwowe ČSD dość wyraźnie zaczęły odczuwać nadchodzący kryzys. Skutkiem
tego było ograniczenie inwestycji, a
także redukcja połączeń pasażerskich.
W 1993 r. powstał Klub přátel jindřichohradeckých úzkokolejek. Lobbował on na rzecz prywatyzacji kolei
zlokalizowanej w atrakcyjnym turystycznie terenie i organizacji pociągów
retro, a w końcu zaproponował projekt

prywatyzacyjny, który przyjęły władze
Republiki Czeskiej. Ponadto stał się on
założycielem spółki akcyjnej Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD). Na
podstawie licencji z czerwca 1995 r.
nowopowstała spółka rozpoczęła prowadzenie historycznych pociągów turystycznych trakcją parową. W końcu
w 1997 r. Česke Dráhy zawiesiły przewozy na linii Jindřichův Hradec–Nová
Bystřice. W styczniu linia zamarła, a w
marcu rząd czeski ostatecznie uchwalił
realizację projektu prywatyzacji kolei i
zaoferował odsprzedaż ich za symboliczną cenę jednej korony. Do prywatyzacji omawianych kolei wąskotorowych doszło 28.02.1998 r. Od tego
czasu m.in. znacznemu rozszerzeniu
uległa oferta rozkładowych pociągów
regionalnych (fot. 4) [10].
Adaptacja przemysłowych
kolei wąskotorowych do funkcji
turystycznej w krajach graniczących
z Polską
Bardzo interesującą formę turystycznego wykorzystania dziedzictwa
kulturowego kolei wąskotorowych
podjęto w czeskim Kolínie (fot. 5).
Odbudowano tu większą część najstarszej w Czechach cukrowniczej
kolei wąskotorowej. Zbudowano ją w
1894 r. i przez blisko 70 kolejnych lat
prowadziła z kolinskiej cukrowni do
Františkova (Ovčáry), Býchor i Jestřábí
Lhoty. W celu jej odbudowy w listopadzie 2000 r. powołano stowarzyszenie
Klub pro obnovu Kolínské řepařské

drážky. Zgromadziło ono materiał torowy i tabor należący wcześniej do
nadłabskich cukrowniczych kolei wąskotorowych, a ze Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego
pozyskało fundusze europejskie na
odbudowę kolei. W dniu 23.06.2007
r. został uroczyście zapoczątkowany
ruch na pierwszym ukończonym odcinku odbudowywanej kolei o długości 2 km. W kolejnych latach wydłużano linię stopniowo (m.in. w 2011 r. do
Mlynka). Z rozpoczęciem sezonu 2015
kolej rozpoczęła jazdy na całym odcinku do Bychor [16].
Inaczej wyglądała sytuacja kolei wąskotorowej w Mladejovie. Pomysł połączenia koleją wąskotorową kopalń
szamotu w miejscowościach Hřebeč
i Mladějov powstał w trakcie I wojny
światowej, a zrealizowano go w 1920
r. W l991 r. zakończono eksploatację
zakładów szamotowych i ich kopalń.
Nie wiązało się to jednak ze wstrzymaniem ruchu na kolei wąskotorowej –
była używana do przewozu obiadów z
zakładowej stołówki w Mladejovie do
Hřebeča. Sporadycznie też uruchomiano pociągi parowe dla fotografów. W 1995 r. kierownictwo zakładu
podpisało umowę najmu ze stowarzyszeniem Muzeum průmyslových
železnic na okres 10 lat [19]. Klub zdecydował się przenieść w 1995 r. swoje
zbiory do Mladejova, który już od lat
stanowił obiekt jego zainteresowania [20]. W dniu 1.05.1998 r. wyruszył
na szlak pierwszy muzealny pociąg
wycieczkowy. W 2005 r. MPŽ i nowy

5. Odbudowywana dawna kolej cukrownicza w Kolinie przyciąga rzesze turystów.
Opracowanie własne
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właściciel zakładów szamotowych nie
dogadali się co do przedłużenia umowy i muzeum przeniosło się w nową
lokalizację do Zbýšova u Brna. W Mladějově obecnie działają dwa stowarzyszenia Průmyslové muzeum Mladějov
i Mladějovská průmyslová dráha. Prócz
przejazdu historycznym pociągiem
wycieczkowym z parowozem na trasie
Mladějov–Nová Ves (6 km) można tu
zobaczyć wystawy taboru kolejowego, drogowego oraz techniki rolnej i
budowalnej. Nad pozostałym odcinkiem Nová Ves–Hřebeč trwają prace
mające przywrócić go do ruchu [19].
Także na Słowacji można mówić o
sukcesach w adaptacji dawnych kolei
przemysłowych do celów turystycznych. Po I wojnie światowej powstały
na Orawie i Kysucach dwie niezależne
koleje leśne kończące się w odległości
zaledwie 8 km od siebie. W 1928 r. rozpoczęto ruch na łączącym je odcinku
(unikatowym ze względu na pokonywanie znacznych różnic wysokości za
pomocą zmian kierunku w punktach
pośrednich) uzyskując jednocześnie
sieć nazwaną Kysucko-Orawską Koleją Leśną. W latach sześćdziesiątych
rozpoczął się jej regres i zlikwidowano ją poza najcenniejszym odcinkiem
Chmura–Beskyd–Tanečník, który w
1972 r. uznano za narodowy zabytek
kultury. W 1974 r. Muzeum Kysuckie w
Czadcy przejęło linię z zamiarem wybudowania wzdłuż niej skansenu etnograﬁcznego. Jego budowie od początku towarzyszyło przywracanie linii
kolei leśnej do stanu umożliwiającego

przewozy. W 1991 r. wpisano ją na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,
a w 1992 r. zawarto umowę pomiędzy
muzeami orawskim i kysuckim na generalny remont całej zachowanej kolei
leśnej. W latach 1992–95 zrekonstruowano odcinek Kubátkovia–Chmúra–
Beskyd. Wysokie koszty zabezpieczenia osuwiska na pierwszym zakosie
spowodowały odłożenie aż do 2007 r.
odbudowy odcinka Beskyd–Tanečník
[18, 21]. Obecnie odcinki Skansen–1
zakos i Beskyd–Tanečník działają niezależnie. W 2015 r. wprowadzono kursy
drezynami motorowymi na odcinku
Skanzen–Beskyd, dzięki czemu możliwy jest przejazd po całej istniejącej
sieci.
Innym przykładem wykorzystania kolei leśnej jako elementu infrastruktury turystycznej na Słowacji jest
Čiernohronska lesna železnica (Czarnohrońska Kolej Leśna). Jej budowę
zapoczątkowano w 1908 r. i trwała ona
do I wojny światowej, kiedy to osiągnięta została maksymalna długość
sieci – 132 km. W latach osiemdziesiątych zapadła decyzja o całkowitej
likwidacji i tak już mocno ograniczonej sieci kolei. Na szczęście w 1982 r.
wpisano jej ostatnie fragmenty do rejestru zabytków. W 1992 r. wznowiono
przewozy kolei na odcinku w Dolinie
Vydrovskiej (fot. 6), a rok później – na
głównej linii z Čierneho Balogu do
Hronca. W 1995 r. właścicielem i operatorem kolei stało się lokalne stowarzyszenie gmin Mikroregión Čierny
Hron, które w 2001 r. przekazało rolę

6. Długość kolei leśnej w dolinie Czarnego Hronu stale wzrasta.
Opracowanie własne

przewoźnika organizacji non-proﬁt
– Čiernohronská železnica [1, 17]. W
2012 r. uruchomiono ze wsparciem
unijnego Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego – Programu
Współpracy Transgranicznej Republika
Węgierska–Republika Słowacka odcinek Čierny Balog–Dobroč (4 km).
Wykorzystanie turystyczne może
być interesującą i trwałą formą alternatywnego zagospodarowania wąskotorowych kolei przemysłowych
– potwierdzają to przykłady udanych
adaptacji w krajach ościennych. Kilka
z nich znajduje się praktycznie w zasięgu dojścia pieszego z Polski. Takim
przykładem, oprócz kolei kysuckiej,
jest kolej leśna z łużyckiego Weißwasser (Biała Woda) do m.in. Bad Muskau
(Mużaków). Kolej ta powstała w 1895 r.,
aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na transport w majątku Mużaków.
Sieć kolei osiągnęła długość 80 km. W
1951 r. przekształcono ją w kolej leśną,
jednak już w 1978 r., wraz ze wzrostem
znaczenia transportu drogowego,
doszło do jej częściowej likwidacji. Z
ostatnich 12 km korzystała do 1991
r. cegielnia w Weißwasser. Starania o
zachowanie Mużakowskiej Kolejki Leśnej jako muzeum kolei podjęto już
w połowie lat osiemdziesiątych. Po
1991 r. udało się odbudować odcinki
kolei i wprowadzić przewozy pasażerskie na części sieci. Obecnie pociągi
uruchamia się na dwóch odcinkach
łączących Weißwasser z Bad Muskau i
Kromlau [22].
Pozytywne przykłady adaptacji kolei przemysłowej obserwuje się także
w Rosji, gdzie koło Perejesławia Zaleskiego przekształcono dawną kolej
torfową w prywatne muzeum kolejowe. Jej historia została zapoczątkowana jeszcze w latach trzydziestych.
Wraz z gwałtownym załamaniem
około 1997 r. zapotrzebowania na torf
opałowy, dezintegracji i likwidacji uległa niemal cała sieć kolei o szerokości
toru 750 mm [7, 9, 14]. W 2000 r. „Perejesławskie muzeum kolejowe” przyjęło
obecnie funkcjonująca formę niekomercyjnego partnerstwa, realizując
jeszcze do 2004 r. wysoce nierentowne przewozy pasażerskie na zlecenie
lokalnej administracji na odcinku Pere7
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jesław–Kupańskoje. W dwa lata po ich
zaprzestaniu z liczącej niegdyś 200 km
sieci kolei torfowych zostało zaledwie
6 km szlaku, z czego muzeum planowało zdemontować jeszcze 4 km by
uniknąć rozkradzenia… W odróżnieniu jednak od poprzednio opisanych
kolei, nie prowadzi ono jeszcze regularnych przewozów [9].
Drugie, także prywatne muzeum
kolei wąskotorowych w Rosji funkcjonujące w miejscowości Tjosowo swoją działalność zaczęło propagować
szerzej dopiero kilka lat temu. Opiera
się ona na wciąż wykorzystywanym
fragmencie istniejącej od lat pięćdziesiątych kolei wąskotorowej służącej do
przewozu torfu [15].
Być albo nie być – zagrożenia
i wyzwania stojące przed turystyką
w oparciu o zabytki kolejnictwa
wąskotorowego w Polsce
Nie można oprzeć się wrażeniu, że w
Polsce atrakcje turystyczne bazujące
na dziedzictwie kultury technicznej
kolei stanęły przed szekspirowskim dylematem „być albo nie być”. O tym, w
którą stronę przechyli się szala mogą
zadecydować zagrożenia omówione
poniżej:
1. obserwowany jest bardzo niski
stopień zaangażowania organizacji pozarządowych (w przeciwieństwie do wzorców przyjętych
w większości krajów UE) w prowadzenie atrakcji turystycznych
tego typu. Wynika to m.in. z roszczeniowej postawy wobec spółek grupy PKP (dotychczasowego
„mecenasa żywego skansenu
kolejowego”), obrzydzenia prac
społecznych w czasach PRL i niskiej zasobności społeczeństwa
(obiektami zajmują się zazwyczaj
osoby młode o niższych kwaliﬁkacjach menadżerskich, za to z wolnym czasem, podczas gdy brakuje
emerytów mogących się dzielić
swym doświadczeniem lub też
wręcz sprawować kluczowe funkcje kierownicze),
2. konﬂikty na linii miłośnicy kolei–
gestorzy obiektów będące często
skutkiem nieposkromionych ludz-

kich ambicji po obydwu stronach.
Z drugiej jednak strony niekiedy
są one powodowane przez krótkowzroczną politykę władz widzących w terenach kolejowych
wyłącznie atrakcyjne działki pod
zabudowę mieszkaniową, usługową bądź przemysłową, a całkowite
pomijających ich potencjał turystyczny,
3. brak możliwości przekazania nieruchomości lub sprzedaży na warunkach preferencyjnych na rzecz
stowarzyszeń czy fundacji. W przypadku kolei wąskotorowych jest
o tyle łatwiej, że do ich przejęcia
udało się nakłonić część samorządów – dzięki czemu przynajmniej
udaje się obiekty dzierżawić organizacjom pozarządowym nieodpłatnie. Problemem jest jednak to,
że umowy są zawierane zazwyczaj
na krótkie okresy i nie zabezpieczają interesów dzierżawców na
tyle, by podejmowali szersze inwestycje, niż minimum konieczne
do zapewnienia utrzymania bezpiecznej eksploatacji,
4. utrzymanie dziedzictwa kulturowego kolei jest bardzo kosztowne. Po pierwsze związane są
z nim budynki i budowle o dużej
w stosunku do wielu innych budowli kubaturze, co wiąże się z
odpowiednio większymi kosztami
utrzymania i remontów. Te drugie
często ulegają jeszcze zwiększeniu z racji ochrony prawnej obiektów poprzez ich wpis do rejestru
zabytków. Ponadto odbudowa i
utrzymanie historycznego taboru
kolejowego również wymaga znaczących środków,
5. brak jest przeznaczonych na
dziedzictwo kolejowe środków
publicznych, ponadto te ogólnodostępne w większości przeznaczone są głównie na prace
remontowe przy zabytkowych
budynkach. Obiekty kolejowe
muszą także konkurować z innymi
zabytkami, przede wszystkim sakralnymi, o starszym rodowodzie,
co znacząco utrudnia zdobywanie
środków na remonty i dostosowywanie obiektów pokolejowych do

pełnienia funkcji turystycznych.
Niedostępność środków powoduje także brak wyspecjalizowanych
warsztatów mogących przeprowadzać naprawy taboru trakcji parowej,
6. biorąc pod uwagę małą zasobność polskiego społeczeństwa
należy się liczyć z tym, że inwestycje w doprowadzenie zabytkowego taboru kolejowego do ruchu i
jego eksploatacja nigdy nie zostaną pokryte z biletów i innych przychodów.
Dalsze zaprzepaszczanie obiektów
historycznych mogących stanowić
atrakcje turystyczne nie tylko doprowadzi do wzrostu dystansu pomiędzy
Polską a krajami Europy Zachodniej,
ale również pomiędzy naszym krajem i państwami ościennymi, również
należącymi dawniej do bloku socjalistycznego. Brak pozytywnych zmian
i utrzymanie trendu regresyjnego w
najbliższych latach doprowadzi do
całkowitej zapaść tego sektora branży
turystycznej. Dlatego warto wskazać
kilka potencjalnych rekomendacji, które być może pomogłyby w tworzeniu
i rozwoju obiektów atrakcyjnych dla
turystów na bazie dziedzictwa kulturowego kolei:
1. Konieczne jest złagodzenie reżimu
dotyczącego zakazu nieodpłatnego lub bardzo preferencyjnego
przekazywania zbędnego taboru
kolejowego i nieruchomości bezpośrednio organizacjom pozarządowym, a interesy przekazujących
powinny zostać odpowiednio zabezpieczone poprzez zapisy w aktach notarialnych.
2. Konieczne
jest zastanowienie
nad tym czy koleje wąskotorowe,
z którymi nie radzą sobie same
samorządy, nie powinny być przekazane na własność organizacjom
pozarządowym, które mogłoby
zapewnić stabilność ﬁnansowania
bieżącego utrzymania i inwestycji
odtworzeniowych.
3. Konieczne jest zobowiązanie się
ministerstwa odpowiadającego
za transport do społecznej odpowiedzialności za jego dziedzictwo
kultury technicznej i stworzenie
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mechanizmów
ﬁnansowania
zwłaszcza remontów pojazdów.
W obecnych realiach jest ono z
jednym z nielicznych resortów
nieoferujących żadnego, nawet w
postaci dotacji na tzw. działania
miękkie, wsparcia dla organizacji
pozarządowych.
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Magistrala Wschodnia. Przeznaczą
miliardy na remonty torów
kolejowych m.in. w woj. lubelskim

Katowice: 8 firm chce projektować
tramwaj na południe
Justyna Przybytek,
4.11.2016

Sławomir Skomra, Kurier Lubelski, 30.10.2016
Pociągi mają przyśpieszyć, ma się zwiększyć
przepustowość szlaków. Takie mają być efekty
Magistrali Wschodniej - kolejowego projektu
wartego kilka miliardów złotych. Magistrala to
koncepcja dotycząca już istniejących linii kolejowych przebiegających przez miasta wojewódzkie Polski Wschodniej: Olsztyn, Białystok,
Lublin, Rzeszów i Kielce (...). Prace inwestycyjne w ciągu Magistrali Wschodniej planowane
w obecnej perspektywie ﬁnansowej na lata
2014-2020. Wartość wszystkich projektów
związanych z Magistralą Wschodnią przekroczy 6,5 mld zł.

Bydgoszcz wyda pół miliarda zł na
inwestycje tramwajowe
Witold Urbanowicz,
02.11.2016

Transport

Publiczny,

W najbliższych latach zrealizowany zostanie
szereg inwestycji związanych z rozbudową
infrastruktury tramwajowej z Bydgoszczy.
Na ten cel udało się zagwarantować środki z
funduszy unijnych. Miasto planuje wydać pół
miliarda złotych. Bydgoszcz gotowa jest jednak na więcej – w tym budowę torowiska na
Szwederowo i Błonie. Najwięcej środków na
transport szynowy Bydgoszcz ma zagwarantowane dzięki wynegocjowanemu w 2014 roku
kontraktowi terytorialnemu. Za priorytetowe
inwestycje, które otrzymają wsparcie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
uznane zostały nowe torowisko na ul. Kujawskiej, nowy most z torami przez Brdę, modernizacja tras w ciągu ul. Chodkiewicza oraz ul. Toruńskiej na odcinku od zajezdni do pętli Stomil.
Ich łączna wartość to ponad 425 mln zł. Z kolei
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wsparcie zapewnione maja projekty
związane z przebudową pętli na Kapuściskach
oraz torowiska od ul. Ustronie przez Babią Wieś
do ronda Toruńskiego. Koszt tych dwóch zadań szacowany jest na ponad 12 mln zł.

Dziennik

Zachodni,

Osiem ﬁrm chce projektować nową linię tramwajową w Katowicach, tzw. tramwaj na południe. Oferty zgłoszone w przetargu opiewają
na kwoty od 1,8 do 3,8 mln zł.
Zadaniem wybranego w przetargu wykonawcy będzie przygotowanie projektów budowlanych, wykonawczych oraz oszacowanie
kosztów budowy nowej linii tramwajowej.
Prace projektowe zostaną podzielone na dwa
etapy, w pierwszym zaprojektowana ma zostać linia tramwajowa o długości 5,2 km, wraz
z infrastrukturą towarzyszącą, ścieżka rowerowa oraz węzeł przesiadkowych w Kostuchnie.
Natomiast w drugim etapie nowa droga, która
ma biec wzdłuż linii, której budowa planowana
jest jednak nie wcześniej niż w 2030 roku. Projektanci na przygotowanie dokumentacji będą
mieli 22 miesiące (...).
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Wyborcy w Seattle popierają duży
projekt rozbudowy transportu
szynowego
Keith Barrow, railjournal.com, 09.11.2016
Wyborcy w regionie Seattle zdecydowali w referendum 8 listopada, że pakiet Sound Transit
3 (ST3) powinien zostać zrealizowany. Oznacza
to budowę ponad 100km nowych linii do 2041
roku za około 53,8 mld $. Przy poparciu 55%
głosujących w hrabstwach King, Snohomish i
Pierce, 27,7 mld $ ma zostać zebrane w ciągu
najbliższych 25 lat przez następujące podatki:
0,5% dodatkowego podatku od sprzedaży,
0,8% akcyzy na samochody, katastralnego w
wysokości 25 centów od każdych 1000 $ wartości nieruchomości oraz utrzymanie zbieranego już podatku na ST w wysokości 0,3% do
2028 roku. Oczekuje się, ze pakiet ST3 rozszerzy istniejącą sieć transportu szynowego pięciokrotnie do około 187km, przy 600 tys. spodziewanych pasażerów dziennie. Pojazdy mają
kursować każdego dnia przez 20 godzin, co 6
min. w szczycie i co 10 min. poza szczytem.
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Ruch zwierząt po drodze. Ograniczenia w ruchu.
Reżim ustawowy związany z organizacją ruchu
Animal traffic on the road. Limitation in the traffic. Legal regime
related to the traffic organisation
Małgorzata Klaudia
Kozłowska
magister, adwokat
Doktorantka w Zakładzie Prawa
Administracyjnego Wydziału
Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
m.kozlowska86@wp.pl

Streszczenie: Coraz rzadszym widokiem jest ruch zwierząt po drodze, przez który należy rozumieć jazdę wierzchem i pędzenie zwierząt.
Mimo, że zjawisko to z roku na rok maleje, ustawodawca bardzo ściśle uregulował zasady jakie w niniejszym ruchu obowiązują. Autorka
artykułu opisuje w nim nie tylko ogólne zasady rządzące ruchem zwierząt, ale również analizuje szczegółowe regulacje dotyczące pędzenia
zwierząt i jazdy wierzchem. W pracy zwrócono również uwagę na zakazy, jakie obowiązują w ruchu zwierząt oraz związaną z ich naruszeniem odpowiedzialność wykroczeniową i karną. Na zakończenie autorka wskazuje na problemy w warstwie deﬁnicyjnej związanej z ruchem
zwierząt po drodze i formułuje postulaty de lege lata.
Słowa kluczowe: Ruch zwierząt po drodze; Droga przeznaczona do pędzenia zwierząt; Pędzenie zwierząt
Abstract: Becoming increasingly rare is the picture of the animal traﬃc on the public road. By this traﬃc it is understood animal prodding
and animal riding. Even though this eﬀect decreases from one year to another legislator very strictly determined rules that apply to this
traﬃc. The author of this article describes in it not only general rules that determine the animal traﬃc on the roads but also analyses detailed
regulations that concern animal prodding and animal riding. This article pays attention also to prohibitions that apply to animal traﬃc and
related to them violations - oﬀence and criminal liability. At the end author points out to problems in the deﬁnition layer related to animal
traﬃc on the road and formulates postulates de lege lata.
Keywords: Animal traffic on the road; Road dedicated for animal prodding; Animal prodding

W dobie współczesnych przemian cywilizacyjnych ruch zwierząt po drodze,
przez który, zgodnie z art. 35 ustęp 1
ustawy prawo o ruchu drogowym [dalej zwaną ustawą] [1], należy rozumieć
jazdę wierzchem i pędzenie zwierzą,
jest coraz rzadszym widokiem na polskich drogach. Ze zjawiskiem tym nie
spotykamy się na co dzień w pobliżu
aglomeracji wielkich miast, a jedynie
na obszarach wiejskich gdzie rolnictwo
stanowi nadal główne źródło utrzymania ich mieszkańców.
Mimo, że poruszanie się zwierząt w
ruchu drogowym z roku na rok maleje, co stanowi konsekwencję rozwoju
obszarów miejskich i zmniejszenia się
ilości pogłowia poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich [2]
między innymi w wyniku spadku opłacalności produkcji rolnej, stanowi ono
wciąż aktualne ustawowo zagadnienie.

Ruch zwierząt został uregulowany
wyłącznie w wyżej wymienionej ustawie. Ustawodawca poświęcił temu
zagadnieniu tylko 3 artykuły w rozdziale 4 ustawy, a mimo to ruch ten
podlega ściśle określonym zasadom,

których naruszenie może skutkować
odpowiedzialnością wykroczeniową,
o której mowa między innymi w art.
97 kodeksu wykroczeń [3]. Nie należy
zgubić bowiem z pola widzenia faktu,
że ruch zwierząt po drodze wpisuje się

1. Ruch zwierząt prawą stroną jezdni i po chodniku. Fotografia Barbara Wyleżoł
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w szeroko rozumiany ruch drogowy,
którego bezpieczeństwo stanowi jeden z priorytetów ustawodawcy wyrażonych na gruncie przepisów ustawy.
Ruch zwierząt powinien
odbywać się po drodze
W art. 35 ustęp 1 ustawy wyraźnie
wskazano, że jazda wierzchem lub
pędzenie zwierząt powinny odbywać
się w pierwszej kolejności po drodze
przeznaczonej do pędzenia zwierząt.
Niestety w ustawie próżno szukać deﬁnicji tejże drogi, co oznacza iż należy
poszukiwać pozaustawowych desygnatów przywołanej nazwy. W ocenie
R. A. Stefańskiego pod pojęciem drogi
przeznaczonej do ruchu zwierząt należy rozumieć „drogi, którymi pędzi
się zwierzęta głównie z pastwisk położonych poza wsią [4]”. Przywołana
deﬁnicja nie rozwiewa jednak wątpliwości, co należy rozumieć pod pojęciem drogi specjalnie przeznaczonej
do ruchu zwierząt. Odnosząc się do
brzmienia przepisów zamieszczonych
w rozdziale 4 ustawy pod tytułem
„Ruch zwierząt” można wyprowadzić
częściową negatywną deﬁnicję drogi przeznaczonej do ruchu zwierząt.
Uznać należy, a contrario do brzmienia art. 35, 36 i 37 ustawy, że nie jest
nią pobocze, droga składająca się z
jezdni przeznaczonej do ruchu pojazdów, a w szczególności autostrady,
drogi ekspresowe oraz drogi oznaczone znakiem B-8, tj. zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych.
W przypadku braku drogi przeznaczonej do ruchu zwierząt, zgodnie
z normą wyrażoną w art. 35 ustęp
1 ustawy, jazda wierzchem lub pędzenie zwierząt może odbywać się
poboczem, tj. częścią drogi przyległą
do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych
pojazdów, postoju pojazdów, jazdy
wierzchem lub pędzenia zwierząt.
Dopiero brak pobocza sprawia, że
ruch zwierząt może odbywać się po
jezdni. Reasumując stwierdzić trzeba,
że możliwość wprowadzenia zwierząt
na jezdnię, czyli część drogi przeznaczoną wyłącznie do ruchu pojazdów
stanowi odstępstwo od reguły i może

mieć miejsce tylko wówczas, gdy ruch
zwierząt nie może być przeprowadzony po drodze do tego przeznaczonej
lub po poboczu z powodu jego braku
lub czasowej niemożności z niego korzystania.
Jednocześnie ustawa, ze względu
na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
zabrania zajmowania przez pędzone
zwierzęta więcej niż prawej połowy
jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów [5].
Nie każda droga dla zwierząt
Obowiązujące przepisy ustawy chociaż dopuszczają ruch zwierząt po
jezdni, to jednak z uwagi na jego specyﬁkę, a w szczególności utrudnienia,
jakie może spowodować ustawodawca wskazał - wymieniając w sposób
enumeratywny - rodzaje dróg, na których ruch ten jest kategorycznie zabroniony. Katalog ten jest katalogiem
zamkniętym.
Tym samym jazda wierzchem oraz
pędzenie zwierząt są zabronione zawsze „po drodze oznaczonej znakami
z numerem drogi międzynarodowej
(droga E-16) oraz po drodze, na której obowiązuje zakaz ruchu pojazdów
zaprzęgowych, a zatem: autostradzie,
drodze ekspresowej, a także na drodze,
oznaczonej znakiem B-8 zakaz wjazdu
pojazdów zaprzęgowych, oznaczającym zakaz ruchu zarówno pojazdów
zaprzęgowych, jak i jeźdźców i poganiaczy [6]”.

Regulacje dotyczące
ruchu zwierząt po drodze
Ustawa ściśle reguluje w jaki sposób i
w jakich warunkach ruch zwierząt po
drodze powinien się odbywać oraz
kto ruchem tym zobowiązany jest zawiadywać.
Dyrektywy dotyczące tego zagadnienia są określone bezpośrednio w
ustawie, bądź w przepisach, do których ustawa odsyła wprost i nakazuje
odpowiednie ich stosowanie lub w
zasadach ogólnych dotyczących ruchu drogowego. Wobec powyższego sankcjonowane są zachowania
sprzeczne z ustawowymi nakazami
lub normatywnymi zakazami.
W przypadku pędzenia zwierząt
osobą odpowiedzialną za prawidłową
organizację ich ruchu jest poganiacz,
a w przypadku jazdy wierzchem - jeździec. Osoby te zobowiązane są przestrzegać przepisów dotyczących nie
tylko ruchu zwierząt, ale i przepisów
dotyczących ruchu pojazdów mechanicznych [7]. Zarówno poganiacz
zwierząt jak i jeździec, w myśl deﬁnicji
zawartej w art. 2 punkt 20 ustawy, zostali - na równi z osobami kierującymi
pojazdami - uznani za kierujących. Inaczej jednak, niż w przypadku osób kierujących pojazdami mechanicznymi,
ani poganiacz zwierząt, ani jeździec
nie muszą legitymować się jakimikolwiek uprawnieniami w tym zakresie [5]. Jednocześnie ustawa wprowadza cenzus wiekowy w stosunku
do jeźdźców i poganiaczy zwierząt.

2. Ruch zwięrzęcia niepłochliwego, sprawnego fizycznie i dające sobą kierować po drodze twardej.
Fotografia Barbara Wyleżoł
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Osoba jadąca wierzchem po drodze
twardej musi mieć ukończone 17 lat
(vide: art.36 ustęp 1 punkt 5 ustawy),
a pędząca zwierzęta - 13 lat (vide:
art.37 ustęp 4 punkt 2 ustawy). Art. 2
punkt 2 ustawy deﬁniuje pojęcie drogi
twardej, pod którym należy rozumieć
drogę z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt
betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m. Tym samym, na innych
drogach niż droga twarda, na przykład
na drogach gruntowych, w stosunku
do poganiaczy zwierząt i jeźdźców nie
obowiązuje żaden limit wiekowy.
Zgodnie z art. 35 ustęp 2 ustawy do
jazdy wierzchem i pędzenia zwierząt
po drodze twardej stosuje się, oprócz
przepisów normujących wprost ruch
zwierząt (art. 35 - 37 ustawy), odpowiednio przepisy art. 34 ustęp 1 i 2
regulujące ruch pojazdów zaprzęgowych oraz przepisy o ruchu pojazdów.
Podobnie jak w przypadku zwierząt
zaprzęgowych, zwierzęta poruszające
się po drodze twardej powinny być
niepłochliwe, odpowiednio sprawne
ﬁzycznie i dające sobą kierować [8].
Jednocześnie kierującego, który pędzi zwierzęta lub jedzie wierzchem
obowiązują odpowiednie przepisy o
ruchu pojazdów. Z uwagi na specyﬁkę ruchu zwierząt nie wszystkie przepisy dotyczące ruchu pojazdów znajdą zastosowanie do osób pędzących
zwierzęta lub jadących wierzchem.
Przyjmuje się, że w stosunku do tej
ściśle określonej grupy kierujących
zastosowania nie będą miały regulacje dotyczące prędkości i hamowania
oraz holowania. Warto jednak zwrócić
uwagę na pogląd W. Kotowskiego,
który zauważa, że przepisy dotyczące
prędkości i hamowania mogą mieć zastosowanie w stosunku do jeźdźców,
ponieważ „koń w określonych warunkach ma możliwość przekroczenia
prędkości [7]”.
Zarówno jadący wierzchem jak i
pędzący zwierzęta mają obowiązek
stosowania się do zasady ruchu prawostronnego (art.16 ustęp 1 ustawy),
poruszania się możliwie jak najbliżej
prawej krawędzi jezdni (art. 16 ustęp

3. Poganiacz nadzorujący ruch zwierząt w stadzie po drodze publicznej. Fotografia Barbara Wyleżoł

4 ustawy),przestrzegania zasad: włączania się do ruchu (art.17 ustęp 1 i 2
ustawy), zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy (art. 22 ustawy), wymijania
i omijania (art. 23 ustęp 1 punkt 1 i 2
ustawy), wyprzedzania (art. 24 ustawy), reguł związanych z przecinaniem
się kierunków ruchu (art. 25 ustawy),
przejeżdżania przez przejście dla pieszych (art. 26 ustawy) lub przejeżdżania przez przejazd kolejowy (art. 28
ustawy) [9]. Nadto, kierujący powinni
dbać o czystość drogi, po której poruszają się zwierzęta (art. 45 ustęp 1
punkt 10 ustawy a contrario).
Szczegółowe zasady dotyczące
pędzenia zwierząt i jazdy
wierzchem
Poza ogólnymi, wspólnymi dla każdego ruchu zwierząt zasadami, ustawodawca w kolejnych artykułach rozdziału 4 zdecydował się na wprowadzenie
regulacji szczególnych, właściwych
dla pędzenia zwierząt i jazdy wierzchem, co podyktowane zostało swoistymi odmiennościami związanymi z
każdą z odmian tego ruchu.
O tym jak prawidłowo powinny być
pędzone zwierzęta po drodze stanowi art. 37 ustawy. Przepis ten zawiera
pełen szczegółowy katalog nakazów i
zakazów związanych z ruchem zwierząt zarówno na poboczu jak i na jezdni. Jednocześnie trzeba zauważyć, że
ustawodawca w przywołanym artykule odmiennie uregulował pędzenie
zwierząt w stadzie oraz pojedynczo.
Zwierzęta w stadzie mogą być pro-

wadzone po drodze wyłącznie pod
odpowiednim nadzorem. Z kolei zwierzę pojedyncze może być prowadzone tylko na uwięzi. Zwierzęta mogą
być prowadzone również luzem przy
pojeździe zaprzęgowym z jego prawej
strony, jednakże w liczbie nieprzekraczającej 2 sztuk.
Biorąc pod uwagę fakt, że nadzór
nad pędzonymi zwierzętami sprawuje
poganiacz, ustawa nakłada na niego
szereg obowiązków szczegółowych,
albowiem „osoba pędząca zwierzęta
musi czynić to w taki sposób, by nie
zagrażać bezpieczeństwu ruchu i nie
narażać kogokolwiek na szkodę [10]”.
Wobec powyższego poganiacz zwierząt jest zobligowany do tego, aby
iść po lewej stronie pędzonych przez
siebie zwierząt, aby móc nad nimi zapanować i zapobiec odejściu zwierząt
od prawej krawędzi drogi, a w okresie
niedostatecznej widoczności jest zobowiązany do niesienia latarki z widocznym z odległości co najmniej 150
metrów światłem białym.
Z kolei poruszając się po drodze
wierzchem jeźdźcy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, powinni zastosować się do
zakazów opisanych w art. 36 ustawy.
Wywieść należy na gruncie przywołanej regulacji, że jeździec powinien
zawsze dosiadać zwierzęcia wyposażonego w uzdę. Obowiązek ten ma
zastosowanie zarówno do jazdy poboczem oraz jezdnią. Ma to zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, albowiem jazda bez
uzdy może utrudniać, a nawet unie-
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możliwiać kierowanie zwierzęciem [9].
Ponadto, zabroniona jest jazda wierzchem obok innego uczestnika ruchu
na jezdni, „co oznacza, że na poboczu
dozwolona jest jazda dwóch jeźdźców obok siebie [11]”
Zakazy obowiązujące
w ruchu zwierząt po drodze
Zakazy odnoszące się do jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt dotyczą
nie tylko rodzaju drogi, na której ruch
ten nie może się odbywać, ale również
dotykają innych, równie ważkich kwestii, które mają wpływ na zapewnienie
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
W każdej sytuacji zabroniona jest
jazda wierzchem po drodze twardej w
okresie niedostatecznej widoczności,
„co oznacza, że zakaz ten obowiązuje w okresie od zmierzchu do świtu,
a także w warunkach zmniejszonej
przejrzystości powietrza od świtu do
zmierzchu, spowodowanej przykładowo opadami atmosferycznymi [11]”. W
przypadku pędzenia zwierząt zakazane
jest pędzenie zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość, zatrzymywanie zwierząt na jezdni oraz zajmowanie przez
zwierzęta więcej niż połowy jezdni
albo drogi dla pieszych lub rowerów.
W ustawie znalazły się nadto zakazy
dotyczące samych jeźdźców i poganiaczy zwierząt. Poza wyrażonym wprost
w przepisach dotyczących ruchu zwierząt zakazem pędzenia zwierząt i jazdy
wierzchem po drodze twardej osobie,
która nie osiągnęła wieku, o którym
mowa w przepisach art. 36 i 37 ustawy,
w stosunku do tych kierujących ustawodawca wprowadził dalsze obostrzenia. W art. 45 ustęp 1 punkt 1 ustawy
wprowadzono zakaz jazdy wierzchem
lub pędzenia zwierząt osobie w stanie
nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie
do alkoholu. Tym samym ustawodawca słusznie objął omawianym zakazem
wszystkich kierujących, w tym poganiaczy zwierząt i jeźdźców, albowiem
liczba przestępstw i wykroczeń z udziałem kierujących znajdujących się pod
wpływem alkoholu jest nadal duża.

Odpowiedzialność wykroczeniowa
związana z ruchem zwierząt
po drodze
Zagadnienia dotyczące ruchu zwierząt po drodze zostały szczegółowo
uregulowane normami zawierającymi
nakazy i zakazy skierowane do jego
uczestników. Mimo to ustawa nie zawiera regulacji dających odpowiednim organom uprawnienie do sankcjonowania zachowań niezgodnych z
normą prawną. Przepisów penalizujących działania sprzeczne z dyspozycją
normy wyrażonej na gruncie przywołanej ustawy należy poszukiwać w kodeksie wykroczeń.
Pędzący zwierzęta lub jeździec, który dopuścił się uchybienia zasadom
szczególnym dotyczącym ruchu zwierząt (art. 35 - 37 ustawy) lub zasadom
ogólnym regulującym ruch drogowy,
które odnoszą się do kierujących ruchem zwierząt podlegają, zgodnie z
sankcją wyrażoną w art. 97 kodeksu
wykroczeń, karze grzywny do 3.000 zł
lub karze nagany.
Tej samej karze podlega kierujący
ruchem zwierząt w stanie po użyciu
alkoholu. Jednakże, jeżeli znajdujący
się pod wpływem alkoholu pędzący zwierzęta lub jeździec sprowadzi
zagrożenie w ruchu drogowym na
drodze publicznej, to wtedy zmianie
ulegnie kwaliﬁkacja prawna czynu na
wykroczenie stypizowane w art. 86 §
2 kodeksu wykroczeń, za który grozi
kara aresztu, pozbawienia wolności
lub grzywny.
Z kolei kierujący ruchem zwierząt,
który doprowadza do zanieczyszczenia przez nie drogi publicznej powinien liczyć się z karą grzywny do 1500
zł lub karą nagany, o czym traktuje art.
91 kodeksu wykroczeń.
Zagadnienie związane z ruchem
zwierząt po drodze, jakkolwiek zwięźle uregulowane w przepisach ustawy,
stanowi tematykę obszerną, budzącą
- szczególnie w warstwie deﬁnicyjnej
- wiele wątpliwości.
Brak poszczególnych deﬁnicji sprawia, że niekiedy trudno ocenić czy
ruch zwierząt odbywa się w sposób
prawidłowy.
W ustawie prawo o ruchu drogo-

wym nie występuje deﬁnicja drogi
przeznaczonej do pędzenia zwierząt,
jak również próżno poszukiwać desygnatów tej nazwy w dalszych przepisach tego aktu prawnego. Zauważyć
należy, że dopiero w przypadku braku
owej drogi, kierujący ruchem zwierząt
może skorzystać z pobocza, a w przypadku jego braku lub niedostępności
- z jezdni.
Podobnie - na gruncie prawa polskiego nie zdeﬁniowano nigdzie pojęcia zwierząt niepłochliwych, dających
sobą kierować. Nazwa ta, w zależności
od tego, kto interpretuje daną normę,
może mieć bardzo wąski lub bardzo
szeroki krąg desygnatów, co umożliwia instrumentalne posłużenie się
prawem.
Finalnie, lapidarne i techniczne uregulowanie ruchu zwierząt po drodze,
przy zastosowaniu odesłań do przepisów, które prima facie dotyczą kierujących pojazdami mechanicznymi
utrudnia w znacznej mierze nadzorowanie tego ruchu i objęcie sankcjami
zachowań zagrażających bezpieczeństwu.
Wobec powyższego, mimo że ruch
zwierząt po drodze z roku na rok będzie stawał się zjawiskiem coraz bardziej marginalnym, w ocenie autora
należałoby zdeﬁniować pojęcie drogi
przeznaczonej do pędzenia zwierząt
oraz wskazać kategorie zwierząt niepłochliwych, których ruch po drodze i
pędzenie są dopuszczalne, po to, żeby
prawo było jednoznaczne i nie pozostawiało zbyt dużego luzu interpretacyjnego, przez co możliwy będzie
skuteczny nadzór i kontrola nad jego
przestrzeganiem oraz ograniczona
możliwość instrumentalnego jego
wykorzystania.
Nadto, umożliwienie osobom posiadającym ograniczoną zdolność
do czynności prawnych, tj. osobom,
które ukończyły 13 lat a nie osiągnęły
pełnoletniości, nadzorowania ruchu
zwierząt po drodze twardej (poganiacz zwierząt musi mieć ukończone
13 lat, a jeździec 17 lat) budzi poważne zastrzeżenia autora. „Osoba mająca
ograniczoną zdolność do czynności
prawnych może, w myśl art. 426 k.c.,
ponosić odpowiedzialność odszko13
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dowawczą za swoje czyny (zdolność
deliktowa), jeżeli można jej w danym
wypadku przypisać winę, gdy miała
rozeznanie skutków swojego zachowania [12]”. Zatem, w sytuacji gdy
pędzone zwierzęta wyrządzą szkodę
innemu uczestnikowi ruchu drogowego (np. spłoszone zwierzęta uszkodzą
pojazd mechaniczny), poszkodowany zobowiązany będzie wystosować
roszczenie odszkodowawcze wobec
małoletniego sprawcy, z uwagi na
swój prywatny stan majątkowy, nie
będzie w stanie pokryć wyrządzonych
przez nadzorowane zwierzęta szkód.
Tym samym zasadnym byłoby podniesienie cenzusu wieku w stosunku
do osób uprawnionych do pędzenia
zwierząt i jazdy wierzchem po drodze
twardej od 18 roku życia, ewentualnie
zobowiązanie właścicieli zwierząt do
wykupowana specjalnego ubezpieczenia, które pokryłoby potencjalne
szkody związane z ich ruchem po tej
drodze.
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Stabilność i pewność systemu oznakowań dróg jako przedmiot
ochrony na gruncie prawa wykroczeń. Analiza znamion
wykroczenia z artykułu 85 § 1 kodeksu wykroczeń
Consistency and certainty of the road marking system as a subject
of protection based on the offence law. Analysis of the characteristics
of the offence from article 85 § 1 of offence code
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Streszczenie: W dobie rozwijającej się infrastruktury drogowej oraz coraz większego natężenia ruchu prawidłowe oznakowanie dróg jest
istotnym element zapewniającym bezpieczeństwo ruchu oraz jego sprawności. Nieznaczna ilość wypadków spowodowanych nieodpowiednim oznakowaniem dróg sprawia, że znaczenie jakości ich oznakowania oraz konieczność zapewnienia stabilności i pewności systemu oznakowań dróg może być marginalizowana. Tym samym tak istotnym problemem jest zapewnienie efektywnej, karno- prawnej ochrony dobru
prawnemu jakim jest stabilność i pewność systemu oznakowań dróg. Ustawodawca polski przyjął za przedmiot indywidualnej ochrony na
gruncie kodeksu wykroczeń nienaruszalność znaków i sygnałów, a co za tym idzie- stabilność i pewność systemu oznakowań dróg.
Słowa kluczowe: Oznakowanie drogi; Nienaruszalność znaków i sygnałów; Infrastruktura drogowa
Abstract: Nowadays when the road infrastructure rapidly expands as well as the traﬃc, the correct road markings are of a vital importance in
ensuring safety and eﬃciency of this traﬃc. Negiligible number of road incidents caused by incorrect road markings results in treating quality and certainty of those markings as being of less importance. Thus, such an important issue is to ensure eﬀective, criminal law protection of
the legal interests which is a stable and reliable system of road markings. Polish legislator adopted as a subject of individual protection on the
basis of code of oﬀence inviolability of road signs and signals, and what stands behind it - stability and certainty of the road markings system.
Keywords: Road markings; Inviolability of road marks and signals; Road infrastructure

Znaki i sygnały drogowe, jak wynika z
art. 7 ust. 1 ustawy, wyrażają ostrzeżenia, zakazy, nakazy lub informacje. Tym
samym porządkują one ruch pojazdów
i pieszych po drodze, precyzują sposób
poruszania się po niej, jak również formułują określone ostrzeżenia i informacje dla uczestników ruchu drogowego.
Niezaprzeczalnie znaki i sygnały drogowe przyczyniają się do podniesienia bezpieczeństwa oraz pewności w
ruchu na drogach krajowych przez co
są tak ważnym elementem krajobrazu
drogowego. W literaturze przedmiotu zauważa się, że „oznakowanie dróg
obejmujące znaki pionowe i znaki poziome ma na celu regulowanie i prowadzenie (kanalizowanie) ruchu oraz
ostrzeganie i informowanie użytkowników dróg” [1]. Znaki i sygnały drogowe
należy postrzegać jako zbiór informacji
wizualnych, które mają niebagatelny

wpływ na bezpieczeństwo uczestników
ruchu drogowego. Tym samym określenie przesłanek prawnokarnej ochrony
znaków drogowych, będących gwarantem bezpieczeństwa ruchu drogowego
zapewniającym stabilność i pewność
oznakowania dróg, przed ich bezprawnym ustawianiem, niszczeniem, uszkadzaniem lub usuwaniem, jawi się jako
zagadnienie niezwykle istotne.
Zagadnienia dotyczące użytkowania
znaków, sygnałów, urządzeń ostrzegawczych lub zabezpieczających na
drogach są uregulowane w przepisach
ustawy prawo o ruchu drogowym [2]
(dalej zwana ustawą), w rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw
Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych
(dalej zwanym r.z.s.d.) [3], jak również w
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegółowych warunków

technicznych dla znaków i sygnałów
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach [4]. Z kolei
uprawnienia do ustalania oznakowania
precyzują przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarządzaniem [5].
Ustawodawca, w § 3 r.z.s.d., w sposób enumeratywny wymienił rodzaje
znaków jakie mogą być zastosowane
na drodze, pod pojęciem której należy
rozumieć wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika,
drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów
szynowych znajdującym się w obrębie
tego pasa, przeznaczony do ruchu lub
postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt
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(vide: art. 2 punkt 1 ustawy). Oznacza to,
że znaki i sygnały drogowe mogą być
ustawiane i wykorzystywane zarówno
na drogach publicznych, które dzielą
się na drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe oraz drogi gminne), jak i na drogach wewnętrznych, do
których zalicza się drogi, parkingi oraz
place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii
dróg publicznych i niezlokalizowane
w pasie drogowym tych dróg. Nadto,
za pomocą znaków i sygnałów drogowych można organizować ruch na pojedynczych, składowych elementach
drogi, takich jak chodniki czy ścieżki dla
rowerów oraz w obrębie pasa dla rowerów, śluzy dla rowerów czy też pasa
ruchu dla rowerów.
Na drogach stosuje się znaki pionowe w postaci tarcz, tablic z napisami
lub symbolami, które występują również w postaci znaków świetlnych,znaki poziome w postaci linii, napisów i
symboli umieszczonych na nawierzchni drogi, sygnały świetlne nadawane
przez sygnalizatory, sygnały dawane
przez osoby do tego uprawnione, sygnały dźwiękowe lub wibracyjne wysyłane przez urządzenia umieszczone na
drodze.
Znaki drogowe, aby mogły spełniać
swoją podstawową funkcję, o której mowa w art. 7 ust. 1 w zw. z art. 5
ustawy, a przez to porządkować ruch
drogowy oraz systematyzować go w
celu zapewnienia bezpieczeństwa jego
uczestnikom, dzielą się na znaki zakazu,
nakazu, informacyjne oraz kierunku i
miejscowości. Co ważne, znak drogowy pionowy umieszczony po prawej
stronie jezdni lub nad jezdnią dotyczy
kierujących znajdujących się na wszystkich pasach ruchu. Jeżeli jednak znaki
pionowe są umieszczone nad poszczególnymi pasami ruchu, to znak dotyczy
tylko kierujących znajdujących się na
pasie, nad którym znak jest umieszczony. Z kolei znak drogowy umieszczony
po lewej stronie jezdni lub pasów ruchu
stanowi powtórzenie znaku umieszczonego po prawej stronie, chyba że
przepisy szczególne stanowią inaczej.
Nadto kierujący, a zatem osoba, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osoba, która prowadzi
kolumnę pieszych, jedzie wierzchem
albo pędzi zwierzęta pojedynczo lub
w stadzie (vide: art. 2 ust. 20 ustawy)
jest obowiązany stosować się do znaku
drogowego pionowego umieszczone-

go na wysyłającym żółte sygnały błyskowe pojeździe, który wykonuje na
drodze prace porządkowe, remontowe
lub modernizacyjne.
Jednocześnie należy pamiętać, że
znaki drogowe wyrażające zakazy lub
nakazy odnoszące się do kierunku jazdy oraz znaki zakazu wjazdu pojazdów
o określonych wymiarach, masie lub
naciskach osi nie dotyczą kierującego
pojazdem szynowym, poruszającego
się po wyznaczonej dla niego trasie.
Dyskusyjnym może wydawać się
problem jak traktować napisy lub symbole umieszczone na tabliczce pod
znakiem drogowym. Ewentualne wątpliwości w tym zakresie rozwiewa § 2
punkt 4 r.z.s.d., który wyjaśnia, że napis
lub symbol umieszczony na tabliczce pod znakiem drogowym stanowi
jego integralną część. Wynika to zapewne z faktu, że napisy umieszczone
na tablicach pod znakiem przekazują
uczestnikom ruchu istotną informację
o jego organizacji, a w szczególności
mogą dotyczyć okresu obowiązywania
znaku, okresu wyłączenia określonego
tabliczką uczestnika ruchu lub rodzaju
pojazdu oraz mogą określać uczestnika
ruchu, część drogi lub rodzaj pojazdu,
których znak dotyczy albo nie dotyczy.
Prawidłowe oznakowanie dróg
jako istotny element zapewnienia
bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Jak wynika z rocznego raportu o ruchu
drogowym Komendy Głównej Policji
za rok 2014 liczba pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce
systematycznie wzrasta. W 2013 r. po
drogach na terenie kraju jeździło 25
683 575 pojazdów silnikowych (samochody ciężarowe, samochody osobowe, motocykle), których tablice rejestracyjne opatrzone były symbolem
PL. Jednocześnie, w 2014 r. Policjanci
na terenie całego kraju przyjęli 34 970
zgłoszeń o wypadkach drogowych, w
których 3 202 osoby poniosły śmierć,
a 42 545 osób zostało rannych. Nadto,
w tym samym roku do jednostek Policji
zgłoszono 348 028 kolizji drogowych,
przez którą należy rozumieć „zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym,
spowodowane poprzez nieumyślne
naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne (uszkodzenie
pojazdu, płotu, urządzenia drogowego,
bagażu, itp.) lub też jeden z uczestni-

ków doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające poniżej
7 dni” [6], [7].
Wypadki drogowe spowodowane
nieprawidłowym oznakowaniem drogi
stanowią marginalny odsetek wszystkich zdarzeń komunikacyjnych jakie
miały miejsce i zostały zgłoszone na terenie kraju, co znajduje potwierdzenie
w policyjnym raporcie o wypadkach
drogowych w 2014 r. Na skutek źle zabezpieczonych robót drogowych, wadliwej organizacji ruchu oraz nieprawidłowo działającej sygnalizacji świetlnej
doszło łącznie do 9 zdarzeń drogowych
bez oﬁar śmiertelnych, w których 10
osób doznało obrażeń ciała [8]. Podkreślić w tym miejscu należy, że liczba ww.
wypadków została ustalona wyłącznie
na podstawie zgłoszonych Policji zdarzeń, co uniemożliwia jednoznaczne
ustalenie jaka była rzeczywista liczba
wypadków spowodowanych nieprawidłowym oznakowaniem drogi.
Mając na uwadze powyższe statystyki należy zgodzić się z twierdzeniem
Jerzego Gruszczyńskiego, że obecnie
„oznakowanie dróg nie jest postrzegane jako istotny, współodpowiedzialny
czynnik wypadków drogowych, mimo
że jest to bardzo ważny element sprawności ruchu drogowego” [9]. Zważywszy jednak na stale rosnącą liczbę osób
zmotoryzowanych korzystających z
dróg oraz nadal wysoką liczbę wypadków i kolizji drogowych z udziałem
zabitych i rannych (wśród krajów Unii
Europejskiej Polska zajmuje niechlubne
pierwsze miejsce pod względem ilości
osób zabitych w wypadkach drogowych, tj. 9,4 zabitych na 100 wypadków
[10] ) należy zdać sobie sprawę z tego,
jak ważna jest stabilność i pewność
oznakowania dróg. Godną podziwu
dalekowzrocznością wykazał się tym
samym ustawodawca przyjmując za
przedmiot indywidualnej ochrony na
gruncie kodeksu wykroczeń [11] (dalej
zwany k.w.) nienaruszalność znaków i
sygnałów, a co za tym idzie- stabilność i
pewność systemu oznakowań dróg.
Stabilność i pewność systemu
oznakowań dróg jako przedmiot
ochrony art. 85 § 1 k.w.
Art. 85 § 1 k.w. stanowi, że kto samowolnie ustawia, niszczy, uszkadza, usuwa, włącza lub wyłącza znak, sygnał,
urządzenie ostrzegawcze lub zabez-
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pieczające albo zmienia ich położenie,
zasłania je lub czyni niewidocznymi,
podlega karze aresztu, ograniczenia
wolności albo grzywny.
Na gruncie przywołanej regulacji rodzajowym przedmiotem ochrony jest
szeroko rozumiane bezpieczeństwo w
komunikacji. Jednocześnie z brzmienia
przepisu można wyprowadzić wniosek, że indywidualnym przedmiotem
ochrony, a zatem dobrem prawnym,
na które jest skierowany zamach przestępny, a nad którym ustawodawca
pragnie roztoczyć szczególną ochronę,
jest nienaruszalność znaków i sygnałów oraz stabilność i pewność systemu
oznakowań. Tadeusz Bojarski wskazuje,
że „art. 85 k.w. ma przeciwdziałać zakłócaniu porządku w miejscach, które
służą ruchowi. Z kolei paragraf 1 tego
artykułu służy ochronie porządku w
komunikacji”, albowiem „ochrona systemu oznaczeń ma istotne znaczenie
dla bezpieczeństwa ruchu, sygnalizuje
użytkownikom możliwe zagrożenie,
wskazuje na potrzebę ostrożności lub
zabezpiecza niezbędną informację”
[12].
Obecnie brak jest deﬁnicji mówiącej
o tym, co należy rozumieć pod pojęciem stabilności i pewności systemu
oznakowania dróg. W potocznym rozumieniu pewność oznacza „niezachwiane przekonanie o istnieniu czegoś lub
o tym, że rzecz się ma w określony sposób”[13], z kolei stabilność rozumieć należy jako „niezmieniający się przez dłuższy czas” [14]. Intencją ustawodawcy
jest zapewnienie, aby znaki nie zostały
wprowadzane do ruchu bezprawnie
poprzez ich ustawienie lub włączenie
oraz aby nie zostały bezprawnie z tego
ruchu wyłączone, pomimo, że powinny
w określonym miejscu być i funkcjonować, jak również to, aby spełniały swoją
funkcję. Mając na uwadze funkcję, jaką
znak drogowy powinien spełniać, a zatem porządkować ruch drogowy oraz
systematyzować go w celu zapewnienia bezpieczeństwa jego uczestnikom,
pojęcie stabilności i pewności oznakowania dróg należy wiązać ściśle z tą
funkcją. Uczestnik ruchu, który polega
na znakach musi być pewien, że dostosowując się do danego znaku nie
sprowadzi zagrożenia w ruchu dla siebie i innych osób, ani nie zakłóci jego
funkcjonowania. Tym samym pewność
i stabilność systemu oznakowania

dróg, na tle art. 85 § 1 k.w., powinna
być rozumiana przez pryzmat ochrony, jaką ustawodawca chce zapewnić,
polegającej na tym, że znaki ustawione
na drodze zgodnie z prawem w sposób
widoczny będą przekazywały pełen zakres informacji, w celu porządkowania
ruchu i zapewnienia bezpieczeństwa
jego uczestnikom.
Należy w tym miejscu dodać, że
ochroną kodeksową objęte są wyłącznie urządzenia zabezpieczające i porządkujące ruch, które zostały „ustawione przez właściwy organ na podstawie
organizacji ruchu zatwierdzonej przez
organ zarządzający ruchem. Jeżeli znak
lub inne urządzenie zostało ustawione
przez niewłaściwy organ, na przykład
właściciela przydrożnej posesji, lub
przez właściwy organ, ale niezgodnie
z zatwierdzoną organizacją ruchu, nie
korzysta on z ochrony z art. 85 § 1 k.w.”
[15].
Dla porządku warto doprecyzować,
że przepis art. 85 § 1 k.w. chroni nie tylko bezpieczeństwo i porządek komunikacji w ruchu lądowym na każdym
rodzaju drogi, „ale również w ruchu
wodnym, kolejowym, powietrznym,
które mogą być zagrożone przez chociażby jeden ze sposobów zachowania
sprawcy określonych w dyspozycji analizowanego artykułu” [16].
Formy zachowania sprawcy
wykroczenia podlegające penalizacji
Przestępcze zachowanie sprawcy wykroczenia opisane zostało w dyspozycji
art. 85 § 1 k.w. w sposób kazuistyczny,
albowiem postępowanie godzące w
stabilność i pewność oznakowania
dróg trudno byłoby opisać w jednej
ogólnej deﬁnicji.
Ustawodawca, wprowadzając zamknięty katalog zachowań przestępczych, penalizuje działania sprawcy, które polegają na ustawianiu (tj.
umieszczeniu w określony sposób lub
w określonej pozycji), niszczeniu (tj.
czynieniu bezużytecznym), uszkadzaniu, usuwaniu oraz włączaniu lub wyłączaniu znaków, sygnałów, urządzeń
zabezpieczających i urządzeń ostrzegawczych.
Wątpliwości deﬁnicyjne mogą nasuwać się przy próbie określenia kiedy usunięcie znaku będzie działaniem
przestępczym. A zatem czy tylko w

przypadku trwałego i nieodwracalnego usunięcia urządzenia zabezpieczającego i porządkującego ruch będziemy
mogli mówić o wypełnieniu znamion
strony przedmiotowej wykroczenia z
art. 85 § 1 k.w., czy też również w innych przypadkach? Wątpliwości interpretacyjne w przedmiotowym zakresie
rozwiał Marcin Wojciechowski wskazując, że „zarówno usunięcie tymczasowe określonego egzemplarza znaku
drogowego, jak również jego usunięcie
ostateczne (tzn. nieodwracalne unicestwienie, które powoduje, iż restytucja
musi polegać na ponownym ustawieniu innego egzemplarza tego samego
rodzaju znaku)” [17], wypełnia znamiona ustawowe czynu zabronionego.
Jednocześnie, „ustawodawca oprócz
wskazanych zachowań dopuszcza również działanie w inny sposób, polegające na zmianie położenia, zasłonięciu
lub uczynieniu niewidocznym. Dla zaistnienia przedmiotowego wykroczenia
istotne jest więc, aby wskazane zachowania sprawcy, sposoby jego działania, określone w treści analizowanego
artykułu, doprowadziły do uczynienia
niemożliwym zapoznanie się zarówno
ze znakami, jak i sygnałami wysyłanymi przez urządzenia ostrzegawcze lub
zabezpieczające czy też podporządkowanie się im” [18]. Scharakteryzowanie
działania sprawcy w sposób alternatywny czyni czyn opisany w art. 85 §
1 k.w. wykroczeniem wieloodmianowym.
Aby móc mówić o zaistnieniu omawianego wykroczenia przestępcze
działanie sprawy powinno być nakierowane na znak, sygnał, urządzenie
ostrzegawcze lub zabezpieczające,
przy czym „niszczenie i uszkodzenie
skierowane jest na substancję znaku lub urządzenia, a pozostałe formy
sprawcze na ich usytuowanie (ustawianie, usuwanie, zmiana położenia), funkcjonowanie (włączanie, wyłączanie) lub
widoczność (zasłanianie, czynienie niewidocznymi)” [19].
Posłużenie się zamkniętym, określonym i zdeﬁniowanym katalogiem
przedmiotów wykroczenia z art. 85 § 1
k.w. sprawia, że „nie podlegają ochronie
z tego przepisu obiekty w nim niewymienione, na przykład słupy reklamowe znajdujące się w pasie drogowym”
[20].
17
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Słów kilka o sprawcy wykroczenia
z art. 85 § 1 k.w. i jego przestępczym
zachowaniu
Podmiotem czyny zabronionego, a
zatem jego sprawcą może być co do
zasady osoba ﬁzyczna, która jest zdolna do ponoszenia odpowiedzialności
karnej. Zgodnie z regulacją kodeksową
wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i stabilności oznakowania dróg
może dopuścić się każdy, kto działa w
warunkach opisanych w art.85 § 1 k.w.,
co przemawia za powszechnym charakterem przedmiotowego czynu.
Precyzując powyższe rozważania należy jednak wskazać, że zgodnie z art.
8 k.w. sprawcą wykroczenia może być
wyłącznie osoba, która w dacie czynu
ukończyła 17 lat. Posłużenie się przez
ustawodawcę cenzusem wieku oznacza, że osoby nieletnie, a zatem te, które w dacie czynu nie osiągnęły przewidzianego ustawą wieku, nie podlegają
odpowiedzialności za wykroczenie,
albowiem nie można skutecznie przypisać im winy.
Z literalnego brzmienie art. 85 § 1
k.w. można wyprowadzić wniosek, że
sprawcą tego wykroczenia może być
wyłącznie osoba ﬁzyczna, którą ukończyła w chwili czynu 17 lat.
Jedynie na marginesie, w kontekście
wyżej poczynionych uwag, wskazać
trzeba, że ochrona bezpieczeństwa w
komunikacji oraz stabilności oznakowania dróg została rozciągnięta dużo
dalej, niż przewidują to zapisy kodeksu wykroczeń, co ponownie potwierdza tezę o dalekowzroczności ustawodawcy i daleko idącej potrzebie
ochrony dobra prawnego opisanego
w omawianym artykule. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
[21] kwaliﬁkuje czyn zabroniony przez
ustawę będący wykroczeniem przeciwko bezpieczeństwu i oznakowaniu
dróg jako czyn karalny (vide: art. 1 § 2
ust. 2 punkt b ustawy o postępowaniu
w sprawach nieletnich). Wobec osoby
nieletniej, która z racji wieku nie może
być sprawcą wykroczenia, a tym samym podlegać odpowiedzialności karnej przewidzianej w k.w., tj. osoby, która
ukończyła lat 13 a nie ukończyła lat 17,
a która dopuściła się popełnienia czynu
zabronionego z art. 85 § 1 k.w., mogą
być zastosowane środki wychowawcze i poprawcze określone przepisami
ww. ustawy (vide: art. 6 punkt 1 – 11

ustawy o postępowaniu w sprawach
nieletnich). Aby zachowanie sprawcy można było uznać za przestępcze
musi cechować się ono samowolą, co
oznacza, że postępowanie podmiotu
musi być działaniem umyślnym, zarówno w zamiarze bezpośrednim jak
i ewentualnym. „Istotą umyślności jest
zamiar popełnienia czynu zabronionego. Oznacza on świadomość sprawcy
i jego wolę urzeczywistnienia swoim
zachowaniem (działaniem lub zaniechaniem) znamion czynu zabronionego” [22] . Sprawca wykroczenia z art. 85
§ 1 k.w. dokonując zamachu na dobro
prawem chronione powinien zatem
chcieć popełnić dany czyn zabroniony (zamiar bezpośredni) lub tak jak w
przypadku zamiaru ewentualnego, co
prawda nie chcieć jego popełnienia,
ale przewidując możliwość jego popełnienia- godzić się na to.
Słownikowa deﬁnicja terminu samowola jako postępowania tylko według
własnej woli, działania wbrew zakazom
i przepisom [23] podkreśla wolicjonalny charakter działania danej osoby,
sterowany jej wolą i od jej woli zależny.
Tym samym nie każde działanie człowieka opisane w art. 85 § 1 k.w. nakierowane na zdeﬁniowany w przepisie
przedmiot ochrony będzie nosiło znamiona czynu zabronionego. Nie są bowiem penalizowane, na gruncie wyżej
przywołanego przepisu, zachowania
nieumyślne nawet wówczas, gdy swoim działaniem dany podmiot doprowadził do zrealizowania znamion czynu zabronionego. Zgodnie z art. 6 § 2
k.w. wykroczenie nieumyślne zachodzi,
jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego
popełnienia, popełnia je jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo
że możliwość popełnienia tego czynu
przewidywał albo mógł przewidzieć.
Dla zobrazowania omawianego zagadnienia należy posłużyć się przykładem
opisanym przez Ryszarda Stefańskiego,
który wskazuje, że nie dojdzie do zrealizowania znamion czynu zabronionego z art. 85 § 1 k.w. w sytuacji, gdy do
uszkodzenia znaku dojdzie na skutek
najechania na niego przez kierowcę z
powodu nieostrożnego cofania, bądź
gdy do uszkodzenia znaku lub urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego
dojdzie w wyniku wypadku drogowego [24].

Zagrożenie karne
Samowolne ustawianie, niszczenie i
uszkadzanie znaków zagrożone zostało
trzema alternatywnymi karami.
Najsurowszą sankcją karną za popełnienie wykroczenia z art. 85 § 1 k.w. jest
kara aresztu, która jest jedyną karą izolacyjną na gruncie kodeksu wykroczeń.
Polega ona na pozbawieniu wolności
danej osoby i może być orzeczona w
wymiarze od 5 do 30 dni. Kara ta występuje zawsze alternatywnie obok innych kar grożących za dane wykroczenie, a art. 35 k.w. precyzuje dodatkowe,
szczególne warunki jej wymierzania.
Na gruncie przywołanej regulacji areszt
można orzec tylko wtedy, gdy czyn popełniono umyślnie, a zarazem za orzeczeniem kary aresztu przemawia waga
czynu lub okoliczności sprawy świadczą
o demoralizacji sprawcy albo sposób
jego działania zasługuje na szczególne potępienie. Biorąc pod uwagę fakt,
że wykroczenie z art. 85 § 1 k.w. można popełnić tylko umyślnie oraz znając
intencję ustawodawcy, który w sposób
szeroki chroni bezpieczeństwo w ruchu
drogowym oraz stabilność i pewność
oznakowań dróg można przyjąć, że wymierzenie kary aresztu za popełnienie
omawianego wykroczenia powinno
być sankcją jak najbardziej realną. Poza
karą aresztu wobec sprawcy może zostać orzeczona kara wolnościowa.
Drugą pod względem surowości karą
grożącą za wykroczenie przeciwko stabilności i pewności oznakowania dróg
jest kara ograniczenia wolności, która
wymierzana jest zawsze na okres jednego miesiąca. Polega ona na ograniczeniu swobód przebywającego na wolności ukaranego, na którego nakładane
są kodeksowo wymienione obowiązki.
W trakcie wykonywania kary ukarany
sprawca wykroczenia nie może bez
zgody sądu zmieniać miejsca stałego
pobytu, jest obowiązany do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w odpowiednim
zakładzie pracy, placówce służby zdrowia, opieki społecznej, organizacji lub
instytucji niosącej pomoc charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej w
wymiarze od 20 do 40 godzin oraz ma
obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.
Najłagodniejszą z przewidzianych
w art. 85 § 1 k.w. kar jest kara grzywny,
którą wymierza się w wysokości od 20
do 5000 zł.
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Obok kar zasadniczych jakie mogą
zostać wymierzone za omawiane wykroczenie ustawodawca, w art. 85 §
3 k.w., zapewne ze względu na istotę
czynu, umożliwił wymierzenie wobec
sprawcy środka karnego w postaci obowiązku zapłaty równowartości zniszczonego lub uszkodzonego przedmiotu
albo obowiązek przywrócenia do stanu
poprzedniego. Orzeczenie przez sąd
przedmiotowego środka karnego o
charakterze kompensacyjnym ma charakter fakultatywny, co oznacza, że sąd
może a nie musi nałożyć na sprawcę
wykroczenia dodatkową dolegliwość.
W dobie rozwijającej się infrastruktury drogowej oraz coraz większego
natężenia ruchu prawidłowe oznakowanie dróg jest istotnym element zapewniającym bezpieczeństwo ruchu
oraz jego sprawności. Nieznaczna ilość
wypadków spowodowanych nieodpowiednim oznakowaniem dróg sprawia,
że znaczenie jakości ich oznakowania
oraz konieczność zapewnienia stabilności i pewności systemu oznakowań dróg może być marginalizowana.
„Generalne przekonanie o tak niskim
wpływie infrastruktury na wypadki na
polskich drogach, a zwłaszcza niedocenianie roli oznakowania, jest wygodnym przerzucaniem odpowiedzialności
na użytkowników dróg i ewentualnie na
inne – niewyartykułowane lub nieustalone – przyczyny. Chociaż coraz częściej mówi się o jakości dróg, kwestie
ich oznakowania zazwyczaj się pomija.
A to właśnie informacja jest jednym z
najważniejszych czynników mogących
kreować i zabezpieczać ruch drogowy, i to właśnie informacja, zwłaszcza
zawarta w oznakowaniu, jest jednym z
istotnych elementów drogowej infrastruktury” [25]. Tym samym istotnym
jest zapewnienie w dalszym ciągu efektywnej, karnoprawnej ochrony dobru
prawnemu jakim jest stabilność i pewność systemu oznakowań dróg oraz
znajomość przepisów sankcjonujących
działania podmiotu, który swoim postępowaniem je naruszył. W przeciwnym razie konsekwencje, które mogą
dotknąć uczestników ruchu drogowego z powodu ich złego oznakowania
będącego wynikiem przestępczego
samowolnego ustawiania, niszczenia,
uszkadzania, usuwania, włączania lub
wyłączania znaku, sygnału, urządzenia
ostrzegawczego lub zabezpieczającego
albo zmieniania ich położenie, zasłaniania ich lub czynienia niewidocznymi,
mogą być tragiczne w swoich skutkach.
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Abstract: On the example of south-eastern region of Poland (Zamość district), the study characterized the transportation of dangerous
cargos via rail-road infrastructure in this area. It presented a general road and rail infrastructure in this region. In selected period of time, it
shows the amount of transported dangerous cargos. Moreover, it characterized type of transported loads and directions (relations) of these
cargos. It presents the amount of cargos transported via road and rail means of transport. It indicated places of transshipment / unloading
of dangerous goods, such workplaces as in the Zamość district with accumulated goods.
Keywords: Dangerous cargos; Truck transport; Railway transport; Road infrastructure; Railway infrastructure.
Streszczenie: Na przykład w południowo-wschodniego regionu Polski (powiat zamojski), przeanalizowano transport ładunków niebezpiecznych za pośrednictwem infrastruktury kolejowo-drogowego. Przedstawiono ogólną charakterystykę infrastruktury drogowej i kolejowej w tym regionie. W wybranym okresie pokazano ilość przewożonych ładunków niebezpiecznych. Uwzględniono rodzaj przewożonych
ładunków i kierunków przewozowych. Przedstawiono ilość ładunków transportowanych przez drogowe i kolejowe środki transportu. Wskazano miejsca przeładunku / rozładunku towarów niebezpiecznych, w wybranych miejscach w powiecie zamojskim.
Słowa kluczowe: Ładunki niebezpieczne; Transport ciężarowy; Transport kolejowy; Infrastruktura drogowa; Infrastruktura kolejowa.

Transport of dangerous cargos via
land means of transport requires a
very speciﬁc and detailed knowledge
from participants of transport in order
to realize the transport of materials
in safe manner without endangering
the environment, animals and people. Each dangerous cargo has individual properties [3]. Participants of
dangerous cargos transport via road
means of transport are bound by the
European agreement concerning the
transport of dangerous loads called
ADR (Accord Dangereuses Route). On
the other hand, carriers of the railway
transport use the RID provisions- re-

gulations for the international railway
transport of dangerous goods as Annex 2 to the regulations concerning
the carriage of dangerous goods to
the Agreement on International Goods Transport by Rail (SMGS). It should
be also remembered about the CIM/
COTIF agreement concerning the international carriage of goods by rail. A
person, who undertakes to transport
dangerous cargos, should not only
know the regulations for the transportation of these goods, but above all to
follow them and apply them properly
in practice in order to prevent hazards
against life, health and the environ-

ment. The carriage of dangerous cargos in large quantities via land means
of transport poses a potential threat to
both people, road users, animals and
the environment. Humans employed in the production, storage, transportation or distribution are exposed
to the harmful eﬀects of chemicals.
Transportation of dangerous cargos
is determined by the provisions and
restrictions and it is subject to speciﬁc restrictions that limit their release
to the transport, packaging, marking
along with requirements for the qualiﬁcations of the carrier, selection of the
appropriate means of transport or the
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realization of transport in order to ensure the adequate level of security for
people and the environment. The carriage of dangerous loads is subject to
the special provisions concerning the
admission of goods for transport, its
packaging, marking, classiﬁcation and
requirements for means of transport,
as well as realization of the transport
process due to the need to ensure the
safety of both people and the environment.
The fundamental act regulating the
transportation of dangerous materials
in the road transport in the European
agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Road (ADR), which since the signing
of 30 September 1957 in Geneva has
been regularly amended. Poland acceded to the ADR agreement on 6
June 1975 [3]. Provisions concerning
the carriage of dangerous cargos are
applied to all transport participants
from the sender and recipient to other
persons participating in this process.
It is prohibited to transport hazardous
materials, which are determined in the
ADR agreement as cargos not approved for the international carriage. Only
the carriage of dangerous loads under
the terms determined in the agreement is possible. There can be some
derogations from the ADR agreement
that allow the transport of dangerous
cargos. These derogations include [1]:
- vehicles at the disposal of the
Armed Forces of the Republic of
Poland – under the terms and
conditions of separate provisions,

1. Zamość district [12]

in conditions when the carriage is
directed by aspects of the country’s defense and the public order;
- realization or supervision of the
transportation by certain emergency services, which are aimed
at saving lives or human health,
dealing with consequences of disasters, natural disaster or other
cases speciﬁed in the agreement.
In Poland, the transportation of dangerous cargos via railway transport is
based on the provisions of the Transport Law Act of 15 November 1984.
Conditions concerning the adequate
transport of materials by rail were described in the Ordinance of the Minister
of Communications of 6 October 1987
about the list of dangerous times excluded from the carriage by rail, as well as
special conditions for carriage of dangerous goods allowed to be carried.
On the basis of this Ordinance, the
provisions of the Regulations for the
International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID) have been introduced.
RID provisions are the legal basis both
for transport in domestic and international communication. The provisions
of the RID form an Annex I relating to
the uniform rules on the Agreement
for the International Carriage of Goods by Rail (CIM), forming an Annex
B to the Convention concerning the
International Carriage by Rail (COTIF).
During the carriage of dangerous goods by rail transport, provisions and
internal instructions laid down by the
Polish State Railways are also used.
RID regulations concerns conditions

of carriage of dangerous goods by rail
between Member States of the COTIF
Convention [3].
United Nations Committee of
Experts grouped the dangerous goods into classes according to the type
of created dominant risk. Typically,
each dangerous material is characterized by two or even three diﬀerent
threats of diﬀerent concentrations.
At the beginning, this division was
dependent on decreasing intensity
and impact range of the material on
the environment as a result of hazards
occurring during the transportation.
These included among others risk of
ﬁre, explosion, as well as oxidizing, toxic or corrosive action. In accordance
with this division, classes were divided
into subclasses of dangerous materials. Along with the development of
land transport, subclasses have been
transformed into classes (with the
exception of subclasses belonging to
the 1st class) and created 13 classes
of dangerous materials [2, 7, 9]. Due
to the fact that hazardous materials
often characterize by more than one
risk, their division is made on the basis
of the dominant risk. Such a classiﬁcation of dangerous goods is designed
to enable a precise choice of the conditions of carriage in order to guarantee a certain level of transport safety.
Road structure and railway
structure of the Zamość district
Zamość district is located in the southern part of Lublin Voivodeship (Fig.
1) and covers 15 gminas (including 3
urban gminas) with the area of 872.27
km2. It includes such geographical
areas and the Lublin Upland (Zamojski

2. Metallurgical Broad-Gauge Line (in Polish LHS) [13]
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Padół, Dział Grabowiecki, Zachodniowołyńska Upland (Grzędy Sokalskie)
and Roztocze (Western and Central).
Through the Zamość district, dangerous goods are transported by road and
rail. Road Transport of hazardous goods is based on the provisions of the
ADR, while the rail transport under the
provisions of the SMGS and RID. Each
class of cargos is characterized by individual properties and the structure
of a substance. This district has two routes, which enable the transportation
of dangerous goods. The ﬁrst route is
the national road No. 17 Hrebenne-Lublin and the rail road – Metallurgical Broad-Gauge Line (MBGL - in Polish
LHS) [10] (ﬁg.1).
Zamość district is an important
node of national importance for the
Lublin Voivodeship. Two national roads run through this region:
1. National road No. 17 E372, Warsaw-Lublin-Zamość-Tomaszów
Lubelski-Hrebenne (border crossing) to Lviv. This road is a part of
the Via Intermare corridor running
from Gdansk through Warsaw-Lviv
to Odessa.
2. National road No. 74 Sulejów near
Piotrków Trybunalski–Kielce–Kraśnik–Zamość–Hrubieszów – Zosin
(border crossing), part of the former Royal Route from Prague and
Krakow to Kiev.
The road infrastructure of the Zamość
district also includes 3 provincial
roads:
- 837 - Zamość-Żółkiewka-Piaski route;
- 843 - Zamość–Skierbieszów-Chełm route;
- 849 - Zamość-Józefów-Wola Obszańska route.
In Zamość, there are 10 bridges over
the Łabuńka river and 1 bridge over
the Topornica river. They connect
banks of small rivers with quite narrow
river-beds.
There are also 3 bigger viaducts in
Zamość:
- viaduct on the Lubelska Street.
The function of this overpass is to
pass the MBGL/LHS line without
collision;
- viaduct on the Wyszyński Street.

Tab. 1. Transport and engineering structures in the area of Zamość district [according 11]
Bridges
Zamość
region

Viaducts

Footbridges

Tunnels

Culverts

Total

pieces

26

2

5

0

36

69

Length [m]

472,7

158,64

48,73

0

584,12

1264,19

Surface [m2]

5855,71

1937,09

124,62

0

1373,61

9291,03

The aim of this overpass is to pass
the normal gauge track No. 72 without collision;
- viaduct on the Powiatowa Street,
which serves the same function as
the viaduct located on the Lubelska Street.
The summary of engineering structures in the area of Zamość district is
presented in Table 1.
The city of Zamość has three ring
roads:
- Western Ring Road. This road is
located in the western part of
the city between buildings of the
Orzeszkowej-Reymonta Housing
Estate and buildings of the Karolówka Housing Estate;
- Hetmańska Ring Road. It is located
on the north-eastern areas of the
city. This ring road is the continuity of the national road No. 17 and
partially the national road No. 74,
so it is not necessary to drive through the city center;
- Śródmiejska Ring Road known as
the Little Ring Road. It goes through the city center, but it bypasses the exact center of Zamość [6].
Two railways lines pass through the
Zamość district:
- railway line No. 72 (normal gauge
track) with a track gauge of 1435
mm on the route Zawada–Zamość–Hrubieszów (city). This line
deals with passenger and freight
traﬃc;
- railway line No. 65 (broad-gauge
railway line) with a track gauge of

-

-

-

1520 mm known as the Metallurgical Broad-Gauge Line (MBGL - in
Polish LHS) (Fig. 2). This line runs
from the Polish-Ukrainian border
crossing Izov/Hrubieszów to Sławków in the Dabrowa Basin, where
it ends its course. The broad gauge line has national signiﬁcance. It
leads the freight traﬃc, bypassing
city boundaries. In Bortatycze (Zamość district), there are:
reloading terminal, which has a
track system “S” (1520 mm) and “N”
(1435 mm) suitable for reloading
liquid gases;
lateral loading ramp located between two track gauges – 1435
mm and 1520 mm;
electronic track scales on the track
with a width of 1435 mm.

Analysis of dangerous cargos’
carriage on the example of the
Zamość district
In the area of Zamość district, there
are two freight stations: Zamość–Bortatycze MBGL/LHS station and Szczebrzeszyn MBGL/LHS station. There are
ramps and freight yards, reloading terminals, bonded warehouses, storage
halls and track scales. Zamość–Bortatycze MBGL/LHS station deals with
the transshipment of bulk goods by
means of scoops, palletized goods (in
bundles, big bags, palletized), wood
and liquid gases. In the area of Zamość district, there is also the second
railway station – Szczebrzeszyn MBGL/

Tab. 2. List of dangerous goods transported by the national road No. 17 (as of 31.12.2010) [4]
No.

1.

Route

National road No. 17
Hrebenne-Lublin

Type of goods

Annual number of transports [t]

Ammonia

8

Chlorine

11

Sulfuric acid

2,2

Sodium hydroxide

4

Nitric acid

3,5

Petroleum products – motor and heating fuels

44 000

Propane-butane

13 000

Ammunition

4
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LHS station, which has a reloading terminal allowing the transshipment of
goods in the open air and in the storage hall. This terminal does not support the transshipment of dangerous
goods [8].
Dangerous cargos are transported through the Zamość district via
the national road No. 17. Summary
of transported cargos, their type and
amount is presented in Table 2.
In the area of Zamość district, the
carriage of dangerous cargos by rail is
realized through the broad gauge railway line with a spacing of rails 1520
mm. MBGL/LHS broad gauge line
performs commercial transports of
dangerous goods in accordance with
the RID/SMGS regulations. List of dangerous goods carried by the rail transport is detailed in Table 3. Commercial
transports of dangerous cargos by the
LHS Ltd. is presented in detail in Table 4.
List of dangerous cargos imported
in 2010 by the LHS Ltd. to the Zamość–Bortatycze station is presented
in Table 5.
There are many plants presenting a
risk in the area of Zamość district. Two
of them pose high and increased risk
of serous industrial accident, i.e. STATOIL POLAND Ltd., warehouse LPG
Zamość and LAMPOGAS.Pl Ltd. (statement of threats – Table 6).
In addition to plants, where there
is a signiﬁcant or high degree of risk
relating to the serious industrial failure, there are plants that pose a threat
outside their facilities. Among these
plants, we can distinguish among
other things [4]:
- CHŁODNIA MORS (Zamość), wherein the ammonia is stored in ﬁxed
tanks. It is also used in the cooling
installation;
- SPOMASZ Zamość – sulfuric acid
and phosphoric acid are stored in
ﬁxed tanks;
- OSM Krasnystaw – a manufacturing facility, which has such hazardous substances as ammonia,
nitric acid, sodium hydroxide, ammonia water. These substances
are stored in the cooling installation, stationary tanks and portable

Tab. 3. List of dangerous cargos transported by railway (as of 31.12.2010) [4]
No.

1.

Route

Type of goods

Annual number of transports [t]

Propane-butane

282 006

Propane

97 413

Butane

56 772

Pomace of oil plants

180 423

Naphthalene

38

Ferro-silicone

4 860

Dinitrotoluene

58

Aniline

1 829

Flammable liquid

10

Corrosive solid material

134

Adhesives

92

Pitch

3 373

Methylamine

30

Metallurgical Broad-Gauge Line/LHS

Nitrotoluene

173

Hydrogen peroxide

168

Vinyl acetate

1 404

Liquid cresol

28

Trichlorosilane

244

Diacetate toluene

1 417

dimethylamine

130

Benzene

998

Polyisobutylene

94

Hydroxide

427

Hexane

77

Tab. 4. Commercial transports of dangerous cargos by the LHS Ltd. for the year 2010 [5]
Year 2010 (total)
Specification

-

Including international transport

total

export

import

[t]

[tkm]

[t]

[tkm]

[t]

[tkm]

Total

626 028

156 898 483

10 993

3 971 884

615 035

152 926 599

Explosive substances and
articles

0

0

0

0

0

0

Gases

432 584

149 580 822

130

51 870

4 32 454

149 528 952

Flammable liquids

5 355

1 643 355

3 218

869 659

2 137

773 696

Flammable solids

38

15 162

0

0

38

15 162

Pyrophoric materials

176 040

879 341

0

0

176 040

879 341

Materials emitting flammable
gases in contact with water

4281

1 695 533

0

0

4281

1 695 533

Oxidizing substances

1 623

647 577

1 623

647 577

0

0

Toxic materials

2 049

2 807 551

1 964

2 773 636

85

33 915

Infectious substances

0

0

0

0

0

0

Radioactive substances

0

0

0

0

0

0

Corrosive materials

591

235 809

591

235 809

0

0

Various dangerous materials
and articles

3 467

1 383 333

3 467

1 383 333

0

0

tanks;
PROFESIONAL P.W. – hazardous
substance in the form of ammonia
is stored in cooling installations
and stationary tanks.

-

oleochemical plants in Bodaczów
– there is six hazardous substances: ammonia, hexane, sulfuric
acid (95%), phosphoric acid (50%),
ferrous sulfate. These substances
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are stored in stationary underground and terrestrial tanks, portable
containers and technological installation.
Example of the carriage of
dangerous goods realized through
the broad-gauge railway line
PKP Broad Gauge Metallurgical Railway Line Limited Liability Company
performs tasks of the carrier and the
railway manager. Dangerous cargo is
sent in the initial station in Ukraine.
Subsequently, there is a technical and
commercial brieﬁng. The sealed goods
are placed in an appropriate wagon
along with transport documents. Then
the goods are transported on a wide
track to Poland crossing the border
crossing in Izov-Hrubieszów (Ukraine-Poland). At the Hrubieszów LHS (railway border crossing), the goods are
taken over from the representatives of
Ukrainian railways.
The charge is thoroughly checked,
weighed on electronic wagon scales SCHENECK in order to determine
the exact weight of the goods. This
procedure is ﬁnished by the complete customs clearance. Then, the train
with cargo moves on the destination
station – e.g. to the Zamość-Bortatycze LHS station. At the destination
station (Zamość-Bortatycze LHS STATOIL) there is a possibility to transship
liquid gases in railway or car cisterns.
Reloading of bulk materials with the
use of scoops or piece goods (in bundles, big bags, palletized) is made on
the Zamość-Bortatycze LHS station or
Szczebrzeszyn LHS station. After this
transshipment, the carriage of goods
through the LHS is ﬁnished. If, however, it is not possible to overload the
cargo, the goods are sent to other destination stations located on the broad-gauge line to the Wola Baranowska
LHS, where bulk materials are transshipped or the Gołuchowa LHS, where the transshipment of liquid gases is
realized or the Sędziszów LHS, where
there is a possibility to change the running gear from 1520 mm to 1435 mm.
Consequently, the goods are sent to
the destination station on a standard

Tab. 5. List of transported dangerous materials by the year 2010;
Arrival-Import: Zamość-Bortatycze station [5]
Name of goods

Class

UN No.

Cistern, in
bulk, unit of
shipment

Amount
Wagons /
Containers

Tons

TWR

Country of
consignment

I quarter
Gaseous hydrocarbons
Condensed mixture

2

1965

Cistern

108

3 632

X

Kazakhstan

Gaseous hydrocarbons
Condensed mixture

2

1978

Cistern

4

130

X

Kazakhstan

Gaseous hydrocarbons
Condensed mixture

2

1965

Cistern

183

6 344

X

Russia

Butane

2

1011

Cistern

1

27

X

Russia

Gaseous hydrocarbons
Condensed mixture

2

1965

Cistern

8

203

X

Belarus

II quarter
Gaseous hydrocarbons
Condensed mixture

2

1965

Cistern

284

251

X

Russia

Gaseous hydrocarbons
Condensed mixture

2

1965

Cistern

128

4 271

X

Kazakhstan

III quarter
Gaseous hydrocarbons
Condensed mixture

2

1965

Cistern

4

101

X

Ukraine

Butane

2

1011

Cistern

15

431

X

Ukraine

Gaseous hydrocarbons
Condensed mixture

2

1965

Cistern

267

8 787

X

Russia

Gaseous hydrocarbons
Condensed mixture

2

1965

Cistern

13

327

X

Belarus

Gaseous hydrocarbons
Condensed mixture

2

1965

Cistern

33

1 081

X

Kazakhstan

Gaseous hydrocarbons
Condensed mixture

2

1978

Cistern

28

844

X

Kazakhstan

Butane

2

1011

C

26

861

X

Kazakhstan

IV quarter
Gaseous hydrocarbons
Condensed mixture

2

1965

Cistern

240

8 199

X

Russia

Gaseous hydrocarbons
Condensed mixture

2

1965

Cistern

15

389

X

Belarus

Gaseous hydrocarbons
Condensed mixture

2

1965

Cistern

3

3 177

X

Kazakhstan

Propane

2

1978

Cistern

26

825

X

Kazakhstan

Butane

2

1011

Cistern

21

550

X

Ukraine

Total

X

X

X

X

40 430

X

X

Tab. 6. List of plants with dangerous substances, which present high or increased risk of major industrial accident (as of 31.12.2010) [4]
Name of the
company

District

Degree of hazard

Type of dangerous
substance

Max. amount [t]

Method of storage

STATOIL POLAND
Ltd.; LPG Zamość

Zamość

large

Propane-butane

1 360

Railway cisterns

LAMPOGAS.Pl Ltd.;
Gas Bottling Plant

Zamość

increased

Propane-butane

164,3

Terrestrial static tanks,
railway cisterns

gauge railway line. After reaching the
destination station, the cargo is subjected to ﬁnal operations, as well as
technical and commercial brieﬁng [5].
The process of carriage the dangerous goods by the LHS Company is
presented in Fig. 3.

Final remarks
The analysis of the dangerous goods’ transportation via land means of
transport on the example of Zamość
district was intended to illustrate land
corridors, which enable the carriage of
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dawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa (2009).
[8] h t t p : / / w w w . l h s . c o m . p l .
[23.03.2016]
[9] ht tp://w w w.transpor t.gov.pl.
[23.03.2016]
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[12] http://mapa.targeo.pl/powiat/Powiat%20zamojski. [28.03.2016]
[13] http://www.lhs.com.pl. [2.03.2016]
[14] Regulations for the International
Carriage of Dangerous Goods by
Rail (RID) with Annex C to Convention Concerning the International
Carriage by Rail (COTIF 1999) since
2006.

Loading of dangerous
goods in Ukraine:
- Sealing
- Issuance of shipping
documents

Izov-Hrubieszów border
crossing:
- Weighing of the cargo
- Control of documents
- Complete customs
clearance
S"dziszów LHS train
station:
- Control of cargo
- Control of documents
- Change of the
undercarriage (from 1520
mm to 1435 mm)

Destination station
(normal gauge railway
line):
- Control of cargo
- Control of documents
- Reloading of goods

Zamo !-Bortatycze
LHS train station:
- Control of cargo
- Control of documents
- No possibility of
transshipment

Zamo !-Bortatycze LHS
train station:
- Control of cargo
- Control of documents
- Transshipment of liquid
gases
- Weighing after the
transshipment

Autostrada A2
będzie miała trzeci pas!
Norbert Kowalski, Głos Wielkopolski, 9.11.2016

Destination station on
the LHS route (e.g.
Sławków):
- Control of cargo
- Control of documents
- Reloading of goods

3. Transport of dangerous goods via rail transport by the LHS Company
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Trasa S5 gotowa za dwa lata
Norbert
Kowalski,
15.11.2016

Głos

Wielkopolski,

Do połowy 2019 roku wielkopolski odcinek trasy ekspresowej S5 powinien zostać ukończony.
To usprawni ruch do Wrocławia i Bydgoszczy.
Budowa drogi ekspresowej S5 jest jedną z najważniejszych inwestycji drogowych w Wielkopolsce. Chociaż prace nad tą trasą trwają już
od jakiegoś czasu, kierowcy muszą się jeszcze
uzbroić w cierpliwość. Budowa całego wielkopolskiego odcinka tej drogi ma zakończyć się
dopiero w połowie 2019 roku. To jednak nie
oznacza, że w międzyczasie nie pojawią się
żadne ułatwienia. Trasa S5 docelowo ma przebiegać od Wrocławia, przez Leszno, Poznań,
Gniezno, Bydgoszcz do Grudziądza (...).

mini przegląd komunikacyjny

goods. Performed analysis has shown
the importance of Zamość district in
the region and in the Lublin Voivodeship. Moreover, it presented an example of transportation by railway rolling
stock between neighboring countries
with the use of Broad Gauge Metallurgy Line (LHS), which is based on the
provisions of the RID and SMGS agreement. It should be noted that the
safety of dangerous goods’ transport
signiﬁcantly depends on the road
and railway infrastructure, on which
the cargo is transported. In reloading
places, technical quality of reloading
equipment, which is not always a part
of the transport infrastructure, has a
large importance. Another issue (beyond the subject matter of this elaboration) is the problem of loading and
unloading of dangerous cargos in the
place of their production and reception.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
wydała decyzję środowiskową dotyczącą budowy trzeciego pasa ruchu na autostradzie A2
na odcinku Poznań Krzesiny - Poznań Zachód.
Chociaż nie jest jeszcze prawomocna, to jest to
duży krok ku rozbudowie tego fragmentu drogi. - Najważniejsze były dla nas kwestie związane z hałasem. Braliśmy pod uwagę wnioski
okolicznych mieszkańców, rad osiedli, stowarzyszeń oraz miasta. W większości przypadków
były one zbieżne i dotyczyły jak największej
ochrony przed hałasem - mówi Łukasz Dąbkowski, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska (...).
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Młodzież a transport na peryferiach – wizerunek i wykorzystanie pasażerskiego transportu lokalnego w podróżach młodzieży na przykładzie powiatu wschowskiego (woj. lubuskie)
Youth and transport on the periphery – the image and using of local passengers
transport of young people journey in Wschowa county (Lubuskie Voivodeship)
Michał Suszczewicz
mgr
Zakład Geografii SpołecznoEkonomicznej, Uniwersytet
Wrocławski
Michal.suszczewicz@uwr.edu.pl

Streszczenie: Artykuł jest ukazaniem postrzegania transportu przez młodzież obszaru peryferyjnego położonego poza bezpośrednim oddziaływaniem komunikacji obsługującej aglomeracje. Przeprowadzone badanie ankietowe i szczegółowa analiza wskazuje, które z elementów oferty przewozowej lokalnych przewoźników, najsilniej wpływają na preferencje wyboru środków transportu oraz kierunków podróży
młodych osób z powiatu położonego na pograniczu trzech regionów. Badania młodzieży z analizowanego mikroregionu wskazują na zwiększoną częstotliwość podróży wewnątrz istniejącej sieci transportowej generowanej do okolicznych większych ośrodki miejskich, a nie do
relatywnie blisko położonych miejscowości danej jednostki administracyjnej, jakim jest województwo. Analiza wskazuje również na różnice
w częstotliwości w podróżach pomiędzy mieszkańcami obszaru miejskiego oraz podmiejskich wsi oraz aktualne również w tym regionie
deregulacje w systemie przewozów pasażerskich oraz postępującą dysproporcję w dostępności komunikacyjnej stolicy powiatu z pozostałymi miejscowościami regionu.
Słowa kluczowe: Transport pasażerski; Dostępność transportowa; Preferencje transportowe
Abstract: The article is a view of transport from young people point from peripheral area, located out of reach the agglomeration communication system. The research analysis based on survey shows what elements of passengers carriers are the most important in young’s
people journey from main city or other localities preferences. The conclusions indicate that the intensity of this group journeys is based on
transportation net and frequency of bus courses relate with settlement network (near big towns), not with recently administrative division.
The article shows the inequality of journeys from main city and other locations, the process of deregulation in local passengers transport
market and progressive disproportion in transport accessibility in that peripheral region.
Keywords: Passengers transport; Transport accessibility; Transport preferences

Głównym celem artykułu jest przedstawienie postrzegania podmiotów
transportu lokalnego świadczących
usługi transportowe [4] oraz preferencji młodzieży licealnej z powiatu położonego peryferyjnie, poza aglomeracyjną strefą obsługi transportowej
w zachodniej części Polski. Hipoteza
stawiana przez autora w niniejszym
artykule jest następująca: częstotliwość i dostępność kursów przewoźników transportowych bezpośrednio
wpływa na preferencje dotyczące
częstości podróży młodzieży w regionie wschowskim, niezależnie od
obecnych podziałów administracyjnych. W ramach badań postrzegania

transportu lokalnego posłużono się
metodą sondażu grupy młodzieży
uczęszczającej do jednego z liceów
ogólnokształcących we Wschowie.
Badaniem objęto dwie grupy osób.
Pierwszą stanowią osoby pochodzące
z miejscowości na pograniczu województw lubuskiego, wielkopolskiego i
dolnośląskiego. Druga to respondenci
zamieszkujący miasto Wschowa, stolicę powiatu. Taki podział badanych jest
motywowany faktem ukazania różnic
bądź podobieństw w postrzeganiu
transportu przez mieszkańców miasta
i okolicznych miejscowości. Badany
obszar został wybrany nieprzypadkowo, ze względu na specyﬁczny układ

połączeń transportowych, który wiąże
powiat w stopniu bardzo ograniczonym z innymi miejscowościami w województwie lubuskim, w porównaniu
z województwami ościennymi [13].
Analiza jest mocno sprzężona z badaniami aspektów dostępności transportowej miejscowości peryferyjnie położonych, które silnie mogą wpływać
na decyzje wyboru środka transportu
[7]. Dotyczy to zarówno dostępności
przestrzennej, jak i czasowej [11].
Artykuł składa się z omówienia metodyki badania sondażowego, krótkiej
charakterystyki transportu lokalnego
w regionie, szczegółowego opisu wyników przeprowadzonego sondażu
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oraz analizą wraz z wnioskami z odpowiedzi podanych przez respondentów. Opracowanie to ma charakter lokalny, jednakże ukazuje ważny
problem kształtowania i działalności
przewoźników pasażerskich na obszarze peryferyjnym, nie związanym
bezpośrednio z obsługą transportową
aglomeracji.
Metodyka badań
Badania sondażowe ukazujące ocenę
pasażerskiego transportu lokalnego w
okolicach Wschowy zostały przeprowadzone w pierwszym półroczu 2012
roku. Jako badaną grupę wybrano 87
licealistów z I, II i III klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana we
Wschowie (1/3 ogółu uczniów w szkole). Ankiety zawierały opinie uczniów
zamieszkujących Wschowę (38 osób)
oraz okoliczne miejscowości z gmin
ościennych (Sława, Szlichtyngowawoj. lubuskie; Wijewo, Przemęt - woj.
wielkopolskie) (rys. 1).
Ankieta składała się z dwóch części: pierwsza zawierała kwestionariusz
osobowy wraz z informacjami o dojazdach do miasta (na te pytania odpowiadały jedynie osób spoza Wschowy), natomiast druga część składała
się z pytań powiązanych z dostępnością połączeń pasażerskich Wschowy
z większymi miejscowościami. Celem
tego badania było poznanie ocen
przedsiębiorstw pasażerskich oraz

preferencji transportowych młodzieży z obszaru peryferyjnego, w którym
transport związany z obsługą metropolii ma niewielkie znaczenie. Ocena
przedsiębiorstw polegała na nadaniu
odpowiednich wartości dla dostępności kursów pasażerskich, wizerunku przewoźnika (jakość taboru, cen
i czasu przejazdu). Preferencje transportowe określono jako kierunki, które
młodzież obiera, w ramach realizacji
potrzeb kulturalnych, towarzyskich,
bądź innych; nie mogących być zrealizowane w stolicy powiatu, bądź w
pobliżu miejscowości pochodzenia.
Charakterystyka transportowa
powiatu wschowskiego
Okolice miasta Wschowa są bardzo
zróżnicowane, zarówno jeżeli chodzi
o ukształtowanie terenu, historię jak i
charakterystykę społeczności lokalnej
zamieszkującej ten teren, co znacząco
wpływa na kierunki podróży [13] [14].
Wschowa wedle podziału administracyjnego znajduje się w województwie
lubuskim, jednak wiążą ten region
bardzo silne połączenia gospodarcze i
historyczne ze znaczącymi ośrodkami
miejskimi, jakimi są pobliskie Leszno i
Głogów, które przynależą do ościennych województw.
Powiat wschowski jest nietypową jednostką administracyjną. Powstał dopiero w 2002 roku, na skutek
odłączenia 3 gmin (Wschowy, Sławy

1. Rozkład przestrzenny miejscowości pochodzenia ankietowanych w przeprowadzonym badaniu
oraz charakterystyka administracyjno-transportowa regionu. Źródło: opracowanie własne.

i Szlichtyngowej) z ówczesnego powiatu nowosolskiego. Powiat liczy
tylko trzy gminy, które przed ostatnią generalną zmianą administracyjną dokonaną w 1999 roku, należały
do dwóch odrębnych województw
(zielonogórskiego i leszczyńskiego).
Powiat obecnie liczy około 39 tysięcy mieszkańców. Analizowany obszar obejmował tereny przed II wojną
światową przyległe granicy pomiędzy
Polską a Niemcami; a przed rozbiorami
między Rzeczypospolitą a Królestwem
Prus. Te wszystkie elementy spowodowały, że powiat wschowski współcześnie posiada bardzo specyﬁczną siatkę
połączeń pasażerskich, która charakteryzuje się szczątkowymi kursami pasażerskimi z innymi miejscowościami
położonymi w obecnym województwie lubuskim. Silnie uwidacznia się
to w przypadku kierunków obsługi
transportem pasażerskim – połączenia obsługujące rejon Wschowy z
powyższymi ośrodkami są częstsze i
wygodniejsze (realizowane głownie
poprzez połączenia bezpośrednie) niż
kursy do innych podobnych wielkością i znaczeniem miast znajdujących
się w województwie lubuskim (do
których są realizowane połączenia tylko z przesiadkami). Powyższa sieć połączeń transportowych i dostępność
przestrzenna transportu w tym mikroregionie są bardzo wyraźnie odzwierciedlone w preferencjach transportowych badanej młodzieży.
Transport pasażerski na terenie powiatu jest obecnie ograniczony tylko
do kursów drogami kołowymi, a mianowicie, przewozów autobusowych
PKS oraz prywatnych przewoźników
mikrobusowych. W pierwszym przypadku na terenie powiatu działają
dwie ﬁrmy: „Milla” (dawniej PKS Leszno) oraz „Intertrans” Głogów. Obie ﬁrmy prowadzą kursy łączące większość
miejscowości powiatu ze Wschową.
W minimalnym stopniu ruch lokalny
obsługują również pojedyncze kursy
przelotowe przewoźników PKS Jelenia Góra, PKS Słupsk. Przewoźnicy
mikrobusowi kursują głównie pomiędzy Lesznem a Głogowem przez
Wschowę i Szlichtyngowę oraz ze
Wschowy do Sławy oraz do niedawna
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2. Czynniki negatywnie wpływające na ocenę jakości usług transportowych
wskazanych w analizowanym badaniu przez młodzież.
Źródło: opracowanie własne

z pojedynczymi kursami do Poznania.
W rozkładzie znajdują się też kursy ze
Sławy do Głogowa, Poznania, Leszna, Nowej Soli oraz Zielonej Góry ([2],
aktualizacja www.e-podroznik.pl, na
dzień 31.05.2016 r.). Większość kursów
odbywa się w okresie roku szkolnego,
bądź dni powszednich (od poniedziałku do piątku), połączenia weekendowe obejmują jedynie wybrane kursy
do większych miast regionu. Nieco
inaczej jest z przewoźnikami mikrobusowymi, których kursy odbywają się
zarówno od poniedziałku do piątku,
jak również w weekendy.
Na terenie powiatu jeszcze kilka lat
temu istniały połączenia kolejowe w
kilku relacjach [2], obecnie ruch pasażerski na jedynej czynnej linii kolejowej z Głogowa do Leszna przez
Wschowę jest wstrzymany. Planowane są modernizacja i zelektryﬁkowanie
trasy, co może poskutkować reaktywacją pasażerskiego ruchu kolejowego
na terenie badanego powiatu [12].
Postrzeganie lokalnego transportu
przez licealistów
Licealiści z obszaru pozamiejskiego
Czas dojazdu badanych do Wschowy
był zróżnicowany i zależał głównie od
oddalenia danej miejscowości pochodzenia respondenta od Wschowy. Badana grupa licealistów pochodzących
spoza miasta dojeżdżała do miasta
najczęściej w czasie do 30 minut (61%
ogółu). Niekiedy ten czas był wydłużo-

3. Udział osób badanych odwiedzających średnie i duże ośrodki miejskie (w %).
Źródło: opracowanie własne

ny do ponad 60 minut, w przypadku
osób dojeżdżających z bardzo odległych miejscowości (np. Kaszczor,
Ciosaniec, pow. 30 km do Wschowy).
Większość osób (57%) korzystała z
transportu własnym samochodem
(poruszając się samochodem samodzielnie, bądź z dojeżdżającymi do
pracy w mieście rodzicami). Pozostała
grupa osób korzysta z innych środków
transportu, spośród których dominują
przejazdy autobusami Milla Leszno/
Intertrans Głogów (47%). Nieco ponad
10% ankietowanych korzystało również z usług przewoźników mikrobusowych.
Dla większości osób transport nie
jest uciążliwy (odpowiedzi: raczej nie
- 33%, zdecydowanie nie - 18%), lecz
na taki wynik duży wpływ ma ocena
osób dojeżdżających samochodem.
Elementy, które najbardziej wpływają
na negatywną ocenę lokalnego transportu pasażerskiego zaprezentowano
na poniższym diagramie (rys. 2)
Powyższe odpowiedzi mają bardzo
wyraźne odzwierciedlenie w rzeczywistości przewozów pasażerskich w
powiecie. Ze wschowskiego dworca autobusowego większość kursów
wykonywanych jest w robocze dni
tygodnia. W dni wolne, święta czy
okres przerwy wakacyjnej, kursy nie
są częste i łączą głównie Wschowę
z Lesznem, Głogowem, czy innymi
większymi miastami. Połączenia weekendowe z okolicznymi miejscowościami są równie nieliczne, obejmują
tylko te wsie, które znajdują się przy

trasach prowadzących do większych
miast. Częstotliwość kursów jest dostosowana do rytmu roku szkolnego
i organizacji pracy w lokalnych przedsiębiorstwach. Powoduje to ograniczenie kursów do przejazdów porannych około godziny 7:00 (w kierunku
do miasta) oraz popołudniowych powrotów około godzin 14:00-16:00 (z
miasta). W pozostałych godzinach kursy nie są prowadzone, co powoduje
wymuszone oczekiwanie pasażerów
do godziny odjazdu autobusu, bądź
w ostateczności poszukiwanie innego
środka transportu dojazdu do swojej
miejscowości. Bardzo wyraźnie podkreślanym przez ankietowanych był
brak możliwości dojazdu do miejscowości w godzinach wieczornych, bądź
nocnych. Co ciekawe, respondenci
pomimo możliwości wyboru, bardzo
rzadko zaznaczali problemy związane
z czasem dojazdu do miasta czy przypadków spóźnień na trasie. Wskazuje
to na realną szybkość kursów i niezawodność lokalnych przewoźników w
ramach prowadzonych usług.
Następna część ankiety wskazywała preferencje wyjazdowe licealistów.
Ankietowani mogli określić częstość
swoich wyjazdów do Leszna i Głogowa (lokalnych większych miast) oraz
Zielonej Góry, Poznania i Wrocławia
(najbliższych Wschowie regionalnych
ośrodków administracyjnych). Pierwsza grupa miast jest ważna, ze względu na jej znaczenie i rolę w kształtowaniu lokalnej sfery kulturalnej (kino,
dobrze prosperujące ośrodki kultury,
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liczne wydarzenia kulturalne) i handlowej (obecność markowych sklepów,
centrów handlowych) czy ze względu
na miejsce zamieszkania rówieśników
bądź rodziny. Druga grupa to miasta,
które licealiści odwiedzają z podobnych powodów, jednakże w porównaniu do ośrodków lokalnych poziom
usług i imprez jest w nich o wiele wyższy (rys. 3).
Młodzież pochodząca z miejscowości w okolicach Wschowy najczęściej
wybierała Leszno spośród wymienionych miast pierwszej grupy. Ponad połowa osób była w tym mieście co najmniej kilka razy w miesiącu. Do tego
miasta licealiści najczęściej dojeżdżali
samochodem (86% odwiedzających).
W znacznie mniejszym zakresie korzystali z usług przewoźników prywatnych (PKS - 27%, prywatni przewoźnicy mikrobusowi - 7% dojeżdżających).
Podobna sytuacja wiąże się z drugim miastem - Głogowem. Jednakże
w tym miejscu warto zaznaczyć, że
odległość pomiędzy większością miejscowości z których pochodzili badani,
a Głogowem jest o wiele większa niż
w przypadku Leszna, przez co wybierano je rzadziej. Większość, bo aż 65%
licealistów dojeżdżało do tego miasta
nie częściej niż raz w miesiącu. Pozostali ankietowani w równym stopniu
(ok. 17%), nigdy nie były w tym mieście lub jechały tam więcej niż dwa
razy w miesiącu. Prawie wszyscy z
odwiedzających dojeżdżali do miasta
samochodem (98%).
Drugą grupę miast o znaczeniu regionalnym otwiera Zielona Góra, jedna ze stolic województwa lubuskiego.
W ramach badanej grupy licealistów,
prawie co drugi (47%) nigdy w niej nie
był. Pozostała część badanych bywała
w Zielonej Górze sporadycznie, kilka
razy w roku. Podobnie jak w przypadku Głogowa, prawie wszyscy podróżowali do Zielonej Góry samochodem.
Kolejnym regionalnym ośrodkiem
był Poznań. Jest to najbliższej położona aglomeracja miejska względem
miejscowości powiatu wschowskiego. 2/3 badanych osób podróżowało
do Poznania co najmniej kilka razy
w roku. W ramach podróży do tego
miasta licealiści wybierali zazwyczaj

samochód (ponad 85%). W przypadku
podróży do Poznania oraz następnej
z badanych aglomeracji – Wrocławia
licealiści wybierali również podróże z
przesiadką z samochodu na inny rodzaj transportu. Zazwyczaj było to połączenie kolejowe, które wybierał co
piąty licealista spoza stolicy powiatu.
W przypadku Wrocławia, licealiści
spoza Wschowy, podróżują tam rzadziej niż do Poznania. Co drugi z badanych licealistów do stolicy Dolnego
Śląska podróżuje rzadziej niż raz w
miesiącu. Większość licealistów podróżuje do Wrocławia samochodem
(72% osób). Częściej niż w przypadku
Poznania licealiści korzystają z kursów
przesiadkowych na połączenia kolejowe (24% badanych).
Licealiści ze Wschowy
W przypadku licealistów pochodzących ze Wschowy można zauważyć
nieco inne stosunki i oceny transportu
lokalnego, co wyraźnie zostało podkreślone w odpowiedziach na pytania
zadane w ankiecie.
Leszno zostało wybrane jako miasto, do którego podróżował każdy
z ankietowanych zamieszkujących
Wschowę (rys. 3). Najczęściej licealiści
odwiedzali Leszno kilka razy w miesiącu (2/3 ankietowanych). W porównaniu do obszarów okolicznych, licealiści
ze Wschowy odwiedzali je znacznie
częściej. Podróżowano tam najchętniej samochodem (74% odpowiedzi),
jednakże ważną rolę w dojeździe do
tego miasta spełniają również połączenia mikrobusowe (31% ankietowanych), jak i autobusowe (26% osób).
W przypadku drugiego z lokalnych
większych miast - Głogowa, dojazdy
były rzadsze niż z porównywanym
Lesznem. Ponad połowa licealistów
wybierała się do tego ośrodka rzadziej niż raz w miesiącu. Jako środek
transportu najczęściej wskazywano
samochód (88%), rzadziej wybierano
połączenia mikrobusowe (18%), a sporadycznie korzystano z usług przewozów autobusowych (6%).
Następna grupa porównywanych
miast wojewódzkich w kwestii częstości podróży osób dojeżdżających

z okolic Wschowy różnicuje się dość
znacząco. Dość często podróżowano
do innych dużych aglomeracji miejskich - Poznania i Wrocławia. Pierwsze
z nich odwiedzili prawie wszyscy ankietowanych. Zazwyczaj były to wyjazdy rzadsze niż raz w miesiącu (85%).
Wartym podkreślenia jest sposób
podróżowania do tego miasta. Z tradycyjnego środka transportu na całej
trasie– samochodu – w tej kategorii
skorzystała tylko połowa licealistów.
Prawie 60% ankietowanych wybrała
podróż kombinowaną, z przesiadką
z samochodu na pociąg. Nieliczne
osoby wybierały również połączenia
autobusowe, bądź mikrobusowe (odpowiednio 9 i 3% odpowiedzi).
Kolejnym porównywanym miastem
był Wrocław. Podobnie jak w przypadku Poznania, większość osób (67 %)
wybierała się do tego miasta rzadziej
niż raz w miesiącu. Wyższy był odsetek
osób, które nigdy nie odwiedziły tego
miasta (23%). Najczęściej do Wrocławia podróżowano samochodem
(73%), dość często wybieraną odpowiedzią były podróże kombinowane
z przesiadką na połączenie kolejowe
(43%).
Ostatnim większym ośrodkiem
regionalnym była Zielona Góra, która nie jest często odwiedzana przez
wschowskich licealistów. Według odpowiedzi wyjazdy do tego miasta były
dokonywane rzadziej niż raz w miesiącu. Pozostali ankietowani nigdy nie
byli w stolicy swojego województwa.
Osoby, które podróżowały do Zielonej
Góry korzystały głównie z samochodu
(95%), bądź z podróży z przesiadkami
na pociąg (10%). Sporadycznie korzystano z oferty połączeń przewoźników
autobusowych (5%).
Ankietowani w ramach wyjazdów
do lokalnych większych miast, w głównej mierze wybierali podróż samochodem. Wiązało się to zazwyczaj z wygodą podróży, szybkością przejazdu oraz
dostępnością tego środka transportu,
zwłaszcza na terenach wiejskich. Z
drugiej strony w wielu przypadkach
była to jedyna z możliwości wyjazdu
z miejscowości. Spośród ankietowanych licealistów podróżujących z rodzicami, bardzo często podnoszono
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aspekt wyboru różnych rodzajów
środków podróży do Wschowy w zależności od sytuacji, w której dane
osoby się znalazły. Przykładowo, gdy
osoba podróżowała sama do Wschowy do szkoły, wtedy podwozili ją rodzice. Jednakże, gdy ta sama osoba
podróżowała z swoimi rówieśnikami,
wtedy wybierała publiczne środki
transportu, lecz częstość tych podróży
była już znacznie rzadsza.
Ze względu na rzadką częstotliwość kursów autobusów z mniejszych
miejscowości w okolicach Wschowy,
znaczna liczba osób podróżowała do
większych miast samochodem. Ten
fakt jest w pełni zrozumiały, z uwagi na
konieczność przesiadki we Wschowie,
generującej dodatkowe koszty oraz
długość czasu podróży. Czasem taka
decyzja była spowodowana rzadkimi
połączeniami, bądź całkowitym ich
brakiem, który wymuszał skorzystanie z własnego środka transportu. Ze
względu na różnice w wieku ankietowanych (duży odsetek osób poniżej
18 lat) bardzo wyraźne było rozgraniczenie wyboru środka transportu,
pomiędzy osobami posiadającymi
oraz nieposiadającymi własnego prawa jazdy kategorii B. Większość osób
w wieku 18 i więcej lat, w momencie
przeprowadzania badania, korzystała z samochodu. Pozostała część ankietowanych używała publicznych
środków transportu. Z wypowiedzi
niektórych licealistów można wywnioskować, że po osiągnięciu przez nich
wieku 18 lat i uzyskania prawa jazdy,
również oni zdecydują się na podróże
własnym samochodem. Jest to ściśle
związane z postrzeganiem jakości i
dostępności lokalnego transportu.
Połączenia pomiędzy Wschową a
Głogowem i Lesznem są według ponad połowy licealistów wystarczające
(55% dla okolicznych miejscowości,
67% dla Wschowy). Osoby biorące
udział w ankiecie wskazały także negatywne aspekty podróżowania
transportem, były nimi dość wysokie
ceny biletów i brak kursów o późnych
godzinach wieczornych oraz w dni
wolne od pracy i szkoły. Powyższe negatywne opinie podkreślały zarówno
osoby spoza Wschowy, jak i zamiesz-

kałe w mieście.
Następnym elementem, który zbadano były bariery komunikacyjne
Wschowy. Z odpowiedzi respondentów na pytania zawarte w ankiecie
wynika, że największym problemem
miasta jest niewielka ilość połączeń
z innymi ośrodkami miejskimi (61%
mieszkańców okolic Wschowy, 46%
Wschowian). Ponadto negatywnie
oceniono czas dojazdu do większych
miast (46% osób ze Wschowy), czy
koszt przejazdu (27% osób spoza miasta). Ponadto niektóre osoby zarówno
ze Wschowy, jak i okolic, podnosiły
kwestię wyłączenia miasta z sieci kolejowych połączeń pasażerskich.
Według ankietowanych usprawnienie transportu lokalnego mogłoby być dokonane przez zwiększenie
liczby kursów do mniejszych miejscowości, obniżenie cen biletów, czy modernizację taboru. Ważnym aspektem
podkreślanym głównie przez licealistów ze Wschowy było zwiększenie
częstotliwości połączeń w dni wolne
od szkoły i pracy. Według respondentów najważniejszą inicjatywą, który
mógłby poprawić dostępność komunikacyjną miasta byłaby reaktywacja
połączeń kolejowych. Za tą kwestią
opowiedziała się prawie połowa ankietowanych (nieco poniżej 40%
mieszkańców Wschowy, 43% mieszkańców okolic).
Wnioski z analizy wypowiedzi
ankietowych
Z powyższych odpowiedzi można
wywnioskować kilka ważnych uwag
dotyczących wykorzystania i ocen
transportu lokalnego w podróżach
licealistów z obszaru peryferyjnego
pogranicza województw: lubuskiego,
wielkopolskiego oraz dolnośląskiego.
Po pierwsze, w ramach podróży poza
miejscowość zamieszkania, dominuje korzystanie z samochodu. Jest to
szczególnie widoczne, w miejscowościach, które posiadają niewielką liczbę kursów przewoźników autobusowych, bądź mikrobusowych. Wybór
samochodu w ramach podróży z tych
miejscowości jest uzasadniony, ze
względu na brak możliwości skorzy-

stania z alternatywnych publicznych
środków transportu pasażerskiego
poza godzinami szczytów przewozowych. Analogiczne wnioski dotyczące
wpływu transportu na obszary zagrożone wykluczeniem społecznym wysuwa w swoim artykule A. Mężyk [10].
Kolejnym bardzo silnie wyróżniającym
się aspektem jest podróżowanie samochodem, jako oznaka niezależności i
dojrzałości wiekowej badanej osoby. Z
drugiej strony posiadanie samochodu
obecnie nie jest synonimem dobrobytu, a koniecznością jego posiadania
we współczesnych gospodarstwach
domowych [3] [9]. Wyraźną cezurą,
która znacząco dzieli ankietowanych
jest wiek 18 lat, gdy to możliwe staje
się podejście do egzaminu na prawo
jazdy kategorii B, umożliwiające kierowanie samochodem osobowym. W
wieku 18 lat licealiści mogą uniezależnić się od korzystania z kursów komunikacji publicznej, wybierając samochód w ramach podróży do szkoły, czy
innych miejscowości wymienionych
w badaniu. Z drugiej strony uzyskanie
prawa jazdy umożliwia mieszkańcom
mniejszych miejscowości podróżowanie do dalszych miejscowości, wyjazdy
nie ograniczają się wtedy do zasięgu
kursów lokalnych przedsiębiorstw
transportowych. Niestety powoduje to
również spadek opłacalności w realizacji kursów do mniejszych miejscowości, zwłaszcza tych położonych z dala
od głównych tras, na których prowadzona jest większość kursów [8]. W rzeczywistości przewoźnicy ograniczają
przewozy do tych miejscowości, doprowadzając do sytuacji, gdzie jedyną
możliwością podróży poza jej granice
na dalsze odległości jest własny samochód [10]. Transport publiczny posiada
większe znaczenie w ramach podróży
młodzieży poza miasto, które notuje
się wśród mieszkańców Wschowy, ze
względu na liczne kursy łączące miejscowość z Głogowem i Lesznem, których częstotliwość w mniejszym stopniu jest zależna od poszczególnych
dni tygodnia. Pokazuje to, że pomimo
możliwości skorzystania z własnego
samochodu, w dużym stopniu młodzież korzysta z transportu zbiorowy w
ramach tych podróży.
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Kolejnymi czynnikami, które zostały
podkreślone w odpowiedziach ankietowanych są stale istniejące oddziaływania ekonomiczne, gospodarcze i
kulturalne większych miast spoza województwa lubuskiego, a mianowicie
Głogowa i Leszna na teren powiatu.
Pomimo likwidacji w 1999 roku województwa leszczyńskiego, znaczenie
Leszna na lokalnym rynku pracy, usług
i rozrywki jest nadal bardzo wysokie.
Wyraża się to m. in. w ramach podróży
licealistów, którzy najczęściej wskazują
Leszno jako większe miasto pierwszego wyboru, do którego podróżują ze
względu na realizację wyżej wymienionych celów. Istnienie rozwiniętej
siatki kursów do tego miasta, sprzyja swobodnym podróżom zarówno
wschowianom jak i mieszkańcom
innych miejscowości położonych na
trasie połączeń autobusowych i mikrobusowych. Kolejnym miastem do
którego licealiści jeżdżą często, ale
rzadziej niż do Leszna jest Głogów. To
miasto wybierają za cel podróży głównie osoby pochodzące z miejscowości położonych w zachodniej części
powiatu, ze względu na bliskość, wygodniejsze i szybsze połączenia oraz
nieco niższe koszty podróży w porównaniem z kursami do Leszna.
Ważnym problemem wynikającym
z przeprowadzonego badania jest
częstotliwość podróży wschowskich
licealistów do regionalnych ośrodków administracyjnych. Część osób
biorących udział w badaniu wskazywała stolicę województwa lubuskiego
Zieloną Górę, jako miasto, do którego
podróżowało kilka razy. Pomimo niewielkiej odległości od Wschowy wynoszącej około 70 km, prawie co drugi
badany licealista z powiatu wschowskiego i okolic, nigdy tam nie pojechał. Pozostała grupa osób odwiedzała to miasto stosunkowo rzadko. Jest
to prawdopodobnie spowodowane
stosunkowo słabym oddziaływaniem
gospodarczym i ekonomicznym tego
miasta na okolice Wschowy. Warto dodać, że jedyne pospieszne połączenia
Wschowy z Zieloną Górą zostały zlikwidowane w 2016 roku, co znacznie
utrudniło podróże na dłuższe odległości bez konieczności przesiadania się

w innych miastach. Atrakcyjność potencjału tego miasta jest zbliżona do
okolicznych większych miejscowości,
przez co zainteresowanie wyjazdami
do Zielonej Góry w ramach podróży
młodzieży z okolic Wschowy jest ograniczone. W powyższym badaniu nie
zapytano uczniów o przejazdy do drugiej ze stolic województwa – Gorzowa
Wielkopolskiego,
prawdopodobne
odpowiedzi dotyczące częstotliwości
wypraw do tego miasta byłyby jeszcze
bardziej negatywne.
Sytuacja ta pośrednio obrazuje
sztuczność i arbitralność podziału terytorialnego zrealizowanego w przypadku powiatu wschowskiego. Nie
ma on odzwierciedlenia w realnych
kierunkach i zapotrzebowaniu na
przewozy osobowe oraz nie wpływa
na częstotliwość podróży młodych ludzi. Taki stan rzeczy jest spowodowany
przez sporadycznie prowadzone kursy
oraz dość wysokie ceny biletów przewoźników, którzy łączą poszczególne
miejscowości powiatu z Zieloną Górą.
Powyższe czynniki wyraźnie odstraszają również innych potencjalnych
podróżnych od przejazdów do tego
miasta. Przykład Wschowy i powiatu
wschowskiego pokazuje na ile różne
są zapotrzebowanie na przewozy pasażerskie i przynależność administracyjna.
Kwestia podróży do większych
miast aglomeracyjnych takich jak Poznań i Wrocław, wygląda nieco inaczej niż w przypadku obecnej stolicy
województwa. Oba miasta są o wiele
bardziej atrakcyjne dla licealistów w
porównaniu z Zieloną Górą, co tłumaczy większa częstość podróży do tych
ośrodków. Zazwyczaj cała podróż do
tych miast była realizowana wyłącznie
samochodem. Wśród ankietowanych
była także duża grupa osób które korzystały z przejazdu kombinowanego,
polegającego na podróży częściowo
samochodem lub autobusem/mikrobusem i później do punktu docelowego połączeniem kolejowym z Leszna.
Prawdopodobnie jest to spowodowane mniejszym całkowitym kosztem podróży (na co znaczący wpływ
ma honorowanie 37%-wej zniżki
uczniowskiej przy przewozach kolejo-

wych), która jest niższa od bezpośredniej podróży autobusem, czy samochodem na całej trasie lub całkowitym
czasem przejazdu obecnie przy takich
podróżach ograniczających się do 2h.
Bardzo szeroka oferta kursów w każdy
dzień tygodnia pomiędzy Wschową a
Lesznem, a następnie pomiędzy Lesznem a Poznaniem i Wrocławiem, pozytywnie wpływa na częstość podróży
do tych miast.
Następnym aspektem jest dobra
ocena ankietowanych na temat częstości połączeń Wschowy z Lesznem
i Głogowem, przy jednocześnie niewystarczającej ilości kursów łączących
miasto z mniejszymi miejscowościami w okolicy, położonymi na obrzeżu
głównych tras komunikacyjnych. Z
jednej strony, na taki stan częstotliwości kursów znaczący wpływ ma czynnik
ekonomiczny. Kursy wykonywane są
na najbardziej dochodowych i uczęszczanych przez podróżnych trasach
pomiędzy miastami. W przypadku
mniejszych miejscowości kursy są realizowane zazwyczaj tylko w robocze
dni tygodnia, w godzinach porannych
bądź popołudniowych. Jest to niekorzystna sytuacja dla osób zamieszkujących mniejsze miejscowości powiatu,
ze względu na problem dojazdu do
większych miast poza wyżej wymienionymi godzinami, bądź w dniach
wolnych od pracy i szkoły. Powoduje
to sytuacje, gdy w czasie wolnym od
nauki, w najbardziej atrakcyjne turystycznie obszary powiatu czy regionu,
nie można dojechać transportem publicznym, ponieważ regularne kursy
nie są prowadzone. Wyjściem z tej sytuacji byłoby wprowadzenie nowych
wakacyjnych kursów pomiędzy miejscowościami w okresie letnim, podobnie jak ma to miejsce w innych atrakcyjnych turystycznie regionach Polski
realizowanych przez lokalne przedsiębiorstwa mikrobusowe (Bieszczady,
Wybrzeże, Region Jezior Mazurskich).
Poprawiłoby to dostępność transportową regionu w okresie wakacyjnym,
zarazem dając możliwość korzystania
przez turystów z innych atrakcji znajdujących się poza daną miejscowością, w której wypoczywają. Obecnie
w okresie wakacyjnym jedynym środ31
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kiem transportu dla mieszkańców i turystów pozostaje samochód, którego
posiadanie w mniejszych miejscowościach jest jedyną szansą na wyjazdy
poza nią.
Ostatnią kwestią wiążącą się z transportem lokalnym w okolicach Wschowy jest aspekt pasażerskich połączeń
kolejowych. Choć od momentu likwidacji pasażerskich kursów kolei w 2011
roku do czasu realizacji badań ankietowych, minęło pół roku, w dalszym
ciągu w lokalnym społeczeństwie panowało silne przeświadczenie, że decyzja lubuskiego zakładu Przewozów
Regionalnych ta nie była słuszna. Podobnie w 2013 roku opowiedzieli się
radni powiatu w specjalnym stanowisku w tej sprawie [5]. Kolej we Wschowie funkcjonowała nieprzerwanie od
ponad 150 lat, jednak przez podział
administracyjny i problemy z ﬁnansowaniem remontów infrastruktury
na linii kolejowej biegnącej przez trzy
województwa, doszło do jej zamknięcia [16]. Likwidacja połączeń pasażerskich była związana z brakiem porozumienia pomiędzy marszałkami trzech
województw: wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego oraz wieloletnimi zaniedbaniami w ramach kompleksowych remontów infrastruktury
na wyżej wymienionej trasie. Pomimo
zainteresowania podróżami zwłaszcza
w ramach dojazdów do szkół, miejsc
pracy i weekendowych podróży studentów do miast akademickich, połączenie zlikwidowano. Niewątpliwie
ważnym w ramach podróży koleją ze
Wschowy była jej niska cena. Przed
zamknięciem połączeń, koszt podróży do Leszna wynosił około 4 zł, natomiast studenci mogli podróżować
nawet w cenie poniżej 2 zł. Jednolita taryfa Przewozów Regionalnych
umożliwiała tańsze podróże do większych miast w dogodnych przesiadkach. W analizowanej ankiecie bardzo
wyraźnie zaznaczono zainteresowanie
reaktywacją pasażerskich połączeń
kolejowych. W 2013 roku, zorganizowano zbiórkę podpisów w Głogowie,
Wschowie i Lesznie, w celu reaktywacji połączeń kolejowych na tej trasie.
Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców tych miast

4. Postępująca modernizacja linii kolejowej Głogów-Wschowa-Leszno (stacja Wschowa).
Źródło: fot. autor

[2] oraz uzyskano wsparcie od posłów
reprezentujących analizowany region.
Między innymi dzięki ich zaangażowaniu linia kolejowa z Głogowa do Leszna przez Wschowę została wpisana
na listę inwestycji kolejowych realizowanych do 2020 roku [15]. Inwestycje
dotyczą rewitalizacji torowiska oraz
elektryﬁkacji linii (rys. 4). Ponadto realizowane obecnie inwestycje na liniach
Poznań-Wrocław oraz „Nadodrzance”
powodują, że czasy przejazdów do
głównych aglomeracji zmniejszą się
radykalnie. Jest to jeden z powodów,
aby reaktywować przewozy pasażerskie, które ze względu na coraz szczuplejszą ofertę ponadlokalną mogą
zachować w miarę dobrą dostępność transportową regionu wschowskiego (obecnie ze Wschowy można
dojechać bezpośrednio kursami do
Wrocławia i Poznania, Jeleniej Góry i
Słupska). Jeśli remont linii kolejowej
zostanie ukończony, władze województw będą musiały ustalić między
sobą zasady funkcjonowania linii, w
przeciwnym razie pomimo remontu,
nadal nie będzie spełniała swojej roli
w pasażerskim transporcie regionalnym.
Podsumowanie
Z opracowanej analizy wypowiedzi
ankietowych można wywnioskować,
że elementem warunkującym podróże młodych ludzi z mniejszych miejscowości jest posiadanie samochodu.
Ten aspekt uniezależnia licealistów od

podróży komunikacją publiczną, która
ze względów ekonomicznych zawiesza kursowanie na trasach do mniejszych miejscowości.
Z drugiej strony zauważalny jest
stopniowy rozwój połączeń z miast
powiatu do większych ośrodków regionalnych poprzez połączenia mikrobusowe. Jest to pozytywny aspekt
deregulacji monopolu przewoźników
autobusowych, ten następujący proces zauważalny jest również w opisywanym regionie [8]. Jednakże słabnąca pozycja na rynku przewoźników
wywodzących sie ze struktur PKS, powoduje likwidację kursów łączących
miejscowości położone poza głównymi trasami transportowymi, pomimo
istnienia ustawy regulującej konieczność obsługi całej sieci [1]. Skutkiem
takiego stanu rzeczy jest to, że mieszkańcy przesiadają się do samochodów, co powoduje dalsze negatywne sprzężenia zwrotne. Widocznym
przykładem jest likwidowanie kursów
przelotowych w regionie łączących go
z Warszawą, Zieloną Górą, Poznaniem
czy Kaliszem.
Jednym z rozwiązań tego problemu
jest zwiększenie częstotliwości kursów
pomiędzy miejscowościami w powiecie. Dotyczyło by to zarówno kursów
w ciągu godzin pozaszczytowych w
dni robocze, jak i połączeń w dni wolne od pracy i wakacje. Połączenia te
mogłyby być realizowane przez przewoźników mikrobusowych. Mogłyby
one funkcjonować na zasadzie „na
żądanie” w podobnej formie jak ma
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Wodorowe Trollino pojadą na Łotwę
MON, Głos Wielkopolski, 8.11.2016
Do Rygi na pewno pojadą trolejbusy z Bolechowa. Możliwe, że kontrakt zostanie rozszerzony o elektryczne autobusy. 10 trolejbusów z
ogniwem wodorowym, zwiększającym zasięg
pojazdów dostarczy Rigas Satiksme, przwoźnikowi ze stolicy Łotwy, Solaris.
Niskopodłogowe pojazdy dzięki bateriom
będą mogły poruszać także w miejscach nie
połączonych siecią nawet na odległość 100
km. Pierwszy trolejbus wyjedzie na ulice łotewskiej stolicy na przełomie roku 2017 i 2018.
Dostawy pozostałych pojazdów przewidziane
są na rok 2018. Zawarty przez Solarisa kontrakt
przewiduje także opcję uzupełnienia zamówienia o 10 autobusów elektrycznych nowej
generacji Urbino 12.

mini przegląd komunikacyjny

to miejsce w krajach Europy Zachodniej [10]. Spowodowałoby to zwiększenie zainteresowania podróżami
środkami komunikacji pasażerskiej
[6]. Również w analizie zauważono,
że przy większym dostępie do kursów
pasażerskich, zwiększa się zainteresowanie korzystaniem z tychże połączeń
(zwłaszcza przy kursach do Leszna).
Kolejną szansą na zmianę kierunków
i częstotliwości podróży ze Wschowy i
okolic może stać się reaktywacja połączeń pasażerskich na linii kolejowej
Głogów-Wschowa-Leszno. Podkreślana przez młodzież chęć korzystania z
tej formy transportu międzymiastowego, przy pozytywne stanowisko
władz województwa [17] oraz zapowiadana modernizacja i elektryﬁkacja
linii kolejowej może przyczynić się do
zwiększenia mobilności młodzieży i
ograniczenia negatywnych skutków
wykluczenia ekonomicznego regionu.
Opracowana analiza jest próbą
charakterystyki preferencji podróży
młodych osób na pograniczu województw, a w tym przypadku licealistów ze Wschowy i okolic. Ukazuje
ona najważniejsze kierunki podróży
młodzieży, którymi zdecydowanie nie
są inne miejscowości macierzystego
województwa. Analiza ta miała na
celu pośrednie ukazanie charakterystyki rynku transportowego obszaru
peryferyjnego położonego na pograniczu trzech województw, których
formalne rozgraniczenie w regionie
wschowskim nie miało zakotwiczenia
w realnych ciążeniach społeczno-gospodarczych, a interesie lokalnej administracji. W przyszłości opracowany
materiał może posłużyć jako podstawa porównawcza dla podobnych
opracowań traktujących o dostępności, marginalizacji transportowej oraz
preferencji podróży mieszkańców obszarów peryferyjnych.
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