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IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Najnowsze 
Technologie w Transporcie Szynowym ART 2015” odbyła się 
w dniach 18–19 listopada 2015 r. w Józefowie koło Warsza-
wy. W konferencji uczestniczyli krajowi i zagraniczni przed-
stawiciele wyższych uczelni, instytutów badawczych, urzę-
dów administracji państwowej i  spółek kolejowych oraz 
przedsiębiorstw produkcyjnych i  usługowych związanych 
z  transportem kolejowym. Zagraniczne ośrodki reprezen-
towali goście z  Ogólnorosyjskiego Insytutu Naukowo-Ba-
dawczego Kolejnictwa w  Moskwie (VNIIŻT), Uniwersytetu 
Techniczno-Kolejowego z Dniepropetrowska (Ukraina), HŻ 
Infrastruktura (Chorwacja), UNIFE – European Rail Industry. 
Administrację państwową, przewoźników i przemysł repre-
zentowali: Urząd Transportu Kolejowego, Metro Warszaw-
skie, Koleje Mazowieckie, Polskie Linie Kolejowe, Łódzka 
Kolej Aglomeracyjna, Szybka Kolej Miejska, Warszawska 
Kolej Dojazdowa, Koleje Śląskie, Bombardier Transporta-
tion, Siemens, Graw, voestalpine, Neel, Railway gft Polska, 
3M Poland, TAPS, PESA i inni. W konferencji wzięli również 
udział przedstawiciele polskich uczelni technicznych: Poli-
techniki Poznańskiej, Warszawskiej, Krakowskiej, Gdańskiej, 
Wrocławskiej, Uniwersytetu Humanistyczno-Technologicz-
nego z Radomia, Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa.

Konferencję otworzyli gospodarze tego wydarzenia: dy-
rektor Instytutu Kolejnictwa dr inż. Andrzej Żurkowski i prze-
wodnicząca Rady Naukowej profesor dr hab. inż. Marianna 
Jacyna z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

Podczas konferencji dokonano wymiany poglądów 
związanych z  problematyką transportu szynowego oraz 
zaprezentowano osiągnięcia krajowych i  zagranicznych 
ośrodków naukowo-badawczych w  dziedzinie nowocze-
snych technologii w  transporcie szynowym. Konferencja 
składała się z siedmiu sesji tematycznych.

Na sesji „Certyfi kacja w transporcie szynowym” wygło-
szono cztery referaty. Dotyczyły one certyfi kacji podmio-
tów i wyrobów w transporcie szynowym, wymagań zasad-
niczych i ich roli w unifi kacji transportu kolejowego w Unii 
Europejskiej, procesów certyfi kacji wyrobów na zgodność 
z  wymaganiami europejskimi i  krajowymi, oceny bezpie-
czeństwa i dopuszczania podsystemów do eksploatacji.

Druga sesja była poświęcona zagadnieniom „Ruchu ko-
lejowego i  eksploatacji kolei”. W  przedstawionych pięciu 
prezentacjach dominowały tematy dotyczące: nowocze-
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snych form rozkładu jazdy pociągów, systemów konstrukcji 
wykresów ruchu, współczesnych problemów eksploatacyj-
nych i bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Na sesji „Infrastruktura transportu szynowego” w  dzie-
więciu referatach przedstawiono zagadnienia konstrukcji 
nawierzchni w  torach i  rozjazdach, zasady kształtowania 
układów geometrycznych torów, problemy dostępu do in-
frastruktury kolejowej oraz nowe rozwiązania techniczne 
linii tramwajowych i metra.

W panelu poświęconym „Sterowaniu ruchem i  telein-
formatyce kolejowej” wygłoszono dziewięć referatów do-
tyczących nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych 
stosowanych w  transporcie szynowym, współczesnych 
systemów sterowania ruchem kolejowym, kompatybilno-
ści elektromagnetycznej systemów i urządzeń oraz proble-
mów bezpieczeństwa i niezawodności systemów sterowa-
nia ruchem kolejowym i teleinformatyki kolejowej.

Największym zainteresowaniem cieszyła się sesja „Trak-
cja i  pojazdy szynowe”, podzielona na trzy części. Wygło-
szono dwadzieścia dwa referaty dotyczące nowoczesnych, 
efektywnych metod przesyłu i  dystrybucji energii elek-
trycznej, współczesnych tendencji w zakresie projektowa-
nia i budowy pojazdów szynowych, metod poprawy współ-
pracy pojazdów trakcyjnych z  systemem zasilającym oraz 
metod oceny i  racjonalizacji zużycia energii na potrzeby 
trakcyjne.

Podczas sesji „Inżynieria materiałowa i recykling w trans-
porcie szynowym” przedstawiono siedem referatów. Tema-
tyka dotyczyła nowych wymagań i metod badań materia-
łów stosowanych w pojazdach szynowych i infrastrukturze, 
nowych lub modyfi kowanych materiałów i  kompozytów 
wraz z ich parametrami ogniowymi, mechanicznymi i oce-
ną wpływu na bezpieczeństwo, nowych lub modyfi kowa-
nych technologii wytwarzania i  przetwórstwa materiałów 
i kompozytów oraz recyklingu i utylizacji materiałów i po-
jazdów (wymagania prawne i praktyka). 

W sześciu referatach wygłoszonych na sesji „Organizacja 
i technologia transportu” omówiono zagadnienia logistyki 
przewozów towarowych jako szansy rozwoju transportu 
kolejowego, szans i  barier rozwoju przewozów intermo-
dalnych w  Polsce, intermodalnych punktów przeładunko-
wych, usprawnienie współpracy portów morskich z trans-
portem kolejowym.

W konferencji uczestniczyło około 175 osób, wygłoszo-
no około siedemdziesięciu referatów. Liczną grupę prezen-
tujących swoje osiągnięcia naukowe stanowili specjaliści 
z  Instytutu Kolejnictwa, którzy zaprezentowali około pięt-
nastu referatów. Streszczenia opublikowano w materiałach 
konferencyjnych w wersji polskiej i angielskiej. Po pozytyw-
nej ocenie Rady Programowej referaty będą opublikowane 
w  Problemach Kolejnictwa lub Pracach Naukowych Poli-
techniki Warszawskiej w serii Transport.


