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Zabytki kolejnictwa w Polsce wg Pascala
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„Kolej na Polskę. Najpiękniejsze zabytki kolejnictwa w Polsce” (Wyd. Pascal, 2015). 

W informacji „warto zobaczyć” jest mowa o 105 zabytkach. Są to: 
• obiekty sakralne – 33%, • rynki miejskie – 18%,
• zamki i fortyfikacje - 11%, • parki, góry, jeziora – 11%,
• pałace – 6%, • muzea – 4%,
• mosty - 2%, • inne - 15%;

Wymieniono  jeden most drogowy w Kłodzku i jeden most kolejowy w Bytowie,
żadnego wiaduktu lub tunelu.
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PYTANIE 1
Ile mamy w Polsce zabytkowych obiektów mostowych?

PYTANIE 2
Jakimi informacjami o tych obiektach dysponujemy?

PYTANIE 3
Czy wiemy co i jak możemy ochronić?

Prośbę o informacje Departament Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego wystosował do konserwatorów wojewódzkich 

dając także wskazówkę, jakie dane należy podać.
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Dane przygotowano na podstawie kart obiektów, bez weryfikacji w terenie.
W czerwcu 2020 r. przekazano 6 zestawów informacji na temat 

zabytkowych obiektów inżynieryjnych i inżynierskich.
Były to (2063 obiekty):

Tablica 1 - kolejowe mosty, wiadukty i kładki dla pieszych (1068)
Tablica 2 - zestawienie kolejowych tuneli (40)

Tablica 3 - drogowe mosty, wiadukty i kładki dla pieszych (914)
Tablica 4 - zestawienie drogowych tuneli (12)
Tablica 5 - Podkarpackie- ściany oporowe (9)
Tablica 6 - Podkarpackie- inne obiekty kolejowe (20)



Zabytkowe mosty i wiadukty kolejowe 

INSTRUKCJA
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Zestawienie kolejowych mostów, wiaduktów lub kładek dla pieszych należy wykonać w 
tablicy EXCEL wypełniając kolumny według poniższego wzoru: 

1. Lp. 
2. Województwo
3. Powiat
4. Gmina
5. Miejscowość
6. Nr rejestracyjny (właściwy z punku widzenia identyfikacji zabytkowej)
7. Nr linii kolejowej
8. Usytuowanie: C – obiekt w ciągu linii kolejowej; N – obiekt nad linią kolejową
9. Kilometraż

Lp. WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA MIEJSCOWOŚĆ

FORMA 
OCHRONY 

KONSERWAT
ORSKIEJ

NR LINII USYTUOWANIE KILOMETRAŻ RODZAJ NAZWA OBIEKTU
NAZWA PRZESZKODY 

(rzeka, kanał, nr drogi, nr 
linii kolejowej, inna)

ROK BUDOWY
DŁUGOŚĆ 

[m]
LICZBA 

PRZĘSEŁ
KONSTR
UKCJA

MATERIAŁ 
DŹWIGARÓW

MATRIAŁ
PODPÓR

UWAGI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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Nagłówek tabeli z danymi

Lp. WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA MIEJSCOWOŚĆ

FORMA 
OCHRONY 

KONSERWAT
ORSKIEJ

NR LINII USYTUOWANIE KILOMETRAŻ RODZAJ NAZWA OBIEKTU
NAZWA PRZESZKODY 

(rzeka, kanał, nr drogi, nr 
linii kolejowej, inna)

ROK BUDOWY
DŁUGOŚĆ 

[m]
LICZBA 

PRZĘSEŁ
KONSTR
UKCJA

MATERIAŁ 
DŹWIGARÓW

MATRIAŁ
PODPÓR

UWAGI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

RODZAJ
NAZWA 

OBIEKTU

NAZWA 

PRZESZKODY 

(rzeka, kanał, 

nr drogi, nr 

linii kolejowej, 

inna)

ROK 

BUDOWY

DŁUGOŚĆ 

[m]

LICZBA 

PRZĘSEŁ
KONSTRUKCJA

MATERIAŁ 

DŹWIGARÓW

MATRIAŁ 

PODPÓR
UWAGI

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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Zestawienie w tablicy EXCEL - wypełniając kolumny według poniższego wzoru: 

10. Rodzaj: M, W, K
M – most (co najmniej jedno przęsło znajduje się nad wodami 

powierzchniowymi)
W – wiadukt, w tym estakada (pod żadnym przęsłem nie ma wód 

powierzchniowych)
K – kładka dla pieszych (obiekt przeznaczony wyłącznie dla pieszych)

11. Nazwa obiektu (jeżeli występuje)
12. Nazwa przeszkody: wodnej (rz. – rzeka, k – kanał, i – inna) lub 

lądowej (nr drogi albo nr linii kolejowej) 
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M – most          (co najmniej jedno przęsło znajduje się nad wodami powierzchniowymi)
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W – wiadukt, w tym estakada (pod żadnym przęsłem nie ma wód powierzchniowych)
(w ciągu lub nad linią)
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K – kładka dla pieszych (obiekt przeznaczony wyłącznie na drogę dla pieszych)
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PRZEPUSTY
RODZAJ NAZWA OBIEKTU

NAZWA PRZESZKODY (rzeka, 

kanał, nr drogi, nr linii kolejowej, 

inna)

M przepust stalowy ciek wodny

M przepust rów melior.

M droga

M wiadukt G… ul. G…

W wiadukt masywny droga i ciek wodny

W przepust masywny rów

W wiadukt stalowy droga i ciek wodny

W wiadukty kolejowe rzeka Ł…

K przepust kolejowy ul. D…

K przepust kolejowy ul. Ł…

K przejście pod torami linia kolejowa
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INSTRUKCJA
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Zestawienie w tablicy EXCEL - wypełniając kolumny według poniższego wzoru: 
13. Rok budowy (rok, w którym obiekt został oddany do użytkowania) 
14. Długość (długość całkowita obiektu) [m] 

XIX w.

1900-1944

1945-1986

brak danych

22%

ROK BUDOWY                                                                       DŁUGOŚĆ OBIEKTU 

L < 20

20 ≤ L< 60

60  ≤ L< 100

L > 100

brak danych

44%
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INSTRUKCJA
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Zestawienie w tablicy EXCEL 

Sortowanie danych wprowadzonych do arkusza Excel wymaga ujednoliconego sposobu 
wprowadzania danych:
- rok budowy: 

przybliżony okres oddania obiektu – trzeba „przerobić” na konkretny rok
np. początek XIX w.  - 1800

koniec XIX w.      - 1875
lata 20-te XX w. - 1920
połowa XX w.      - 1950

brak danych – nic nie wpisujemy
bez słowa „około” lub „ok.”

ok. 1900-1904

XIX/XX w.

ok. 1900-1904

ok. 1900-1904

pocz. XX w.

pocz. XX w.
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Zestawienie w tablicy EXCEL 

Sortowanie danych wprowadzonych do arkusza Excel wymaga ujednoliconego sposobu 
wprowadzania danych:
- długość obiektu: 

brak danych – nic nie wpisujemy
bez słowa „około” lub „ok.”
bez miana – 16,7 m
liczbę wpisujemy z ”przecinkiem, nie z kropką” – 20,53

długość obiektu przyjmuje się jako odległość 
między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w wypadku konstrukcji sklepionej
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Zestawienie w tablicy EXCEL - wypełniając kolumny według poniższego wzoru: 
15. Liczba przęseł / R („R” tylko wtedy, gdy występuje przęsło ruchome) 

L = 1

2 ≤ L ≤ 5

L > 5

brak danych

Proponuję 
rezygnacje z tej 

informacji

46% brak danych



PROCENTOWY UDZIAŁ OBIEKTÓW Z DANĄ LICZBĄ PRZĘSEŁ 
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WIADUKTY
1

2

3

4

5

6-10

>10

35% 
1 przęsło

36% 
1 przęsło

43% 
brak 

danych

49% 
brak 

danych

MOSTY
Przykłady wadliwych zapisów

MOSTY:
o liczbie przęseł: 35, 67, 846
4 most + 29 estakada

WIADUKTY:
o liczbie przęseł:  30, 75, 573
1 (nie istnieje)
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16. Konstrukcja (rodzaj konstrukcji dźwigarów przęsła):

B - belki pełne (monolityczne, blachownicowe, walcowane)
K - belki kratownicowe
P – płyta
S – sklepienie
I – inny
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16. Konstrukcja (rodzaj konstrukcji dźwigarów przęsła):

B - belki pełne (monolityczne, blachownicowe, walcowane)
K - belki kratownicowe
P – płyta
S – sklepienie
I – inny

belki

kratownica

płyta

sklepienie

brak danych

RODZAJ KONSTRUKCJI

36% 
brak danych
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17. Materiał dźwigarów (materiał konstrukcji dźwigarów): 

B – beton, w tym żelbet
C – cegła
K – kamień
S – stal
Z – żeliwo
I – inny



Zabytkowe mosty i wiadukty kolejowe 

INSTRUKCJA

21

18. Materiał podpór (materiał konstrukcji podpor): 

B – beton, w tym żelbet
C – cegła
K – kamień
I – inny



Zabytkowe mosty i wiadukty kolejowe jako zasób dziedzictwa 

kulturowego techniki 
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Zabytkowe mosty i wiadukty kolejowe są cennymi zabytkami kolejnictwa. 
I powinny być traktowane na równi z innym zabytkami kolejowymi, jak np. 

dworcami czy lokomotywowniami. 

Stanowią one nie tylko cenny zasób dziedzictwa kolejowego, 
ale i dziedzictwa kulturowego techniki. 



Informacje o zabytkowych mostach i wiaduktach kolejowych 

na kartach obiektu 
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Dane na kartach obiektu są często 
niekompletne i powinny być uzupełnione. 

Dane powinny być zweryfikowane 
w terenie.
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