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Marian Hieronim Fijałek: Geneza i cha-
rakterystyka techniczna Toru Do świad-
czalnego w śmigrodzie 

W artykule przedstawiono rys histo-
ryczny powstawania Toru Doświadczalnego w 
Polsce, poczynając od analizy róŜnych rozwią-
zań i poszukiwania odpowiedniej lokalizacji, a 
kończąc na określeniu podstawowych załoŜeń 
technicznych obiektu. Przedstawiono główne 
przesłanki budowy, jej planowany zakres i 
terminy realizacji. Opisano przebieg budowy, 
zasady odbioru robót i uruchomienie eksplo-
atacji. Główna część artykułu jest poświęcona 
charakterystyce technicznej zbudowanego 
obiektu, jego cechom eksploatacyjnym i moŜ-
liwościom badawczym. W części końcowej 
zamieszczono wykaz osób związanych z reali-
zacją całego przedsięwzięcia. Wśród tych osób 
są pomysłodawcy, inicjatorzy, decydenci, pro-
jektanci i budowniczowie Toru Doświadczalne-
go. 

Słowa kluczowe: tor doświadczalny, lokaliza-
cja, budowa, charakterystyka techniczna, reali-
zatorzy 

Waldemar Szulc: Ogólna charaktery-
styka Toru Do świadczalnego Instytutu 
Kolejnictwa i rodzaje wykonywanych 
badań taboru  

W artykule przedstawiono charaktery-
stykę infrastruktury badawczej Toru Doświad-
czalnego Instytutu Kolejnictwa w śmigrodzie. 
Opisano badania taboru kolejowego, w tym 
międzynarodowe projekty kolejowe, które 
przeprowadzono na Torze Doświadczalnym. 

Słowa kluczowe: infrastruktura badawcza, 
tabor kolejowy 

Adrian Ka źmierczak, Jakub Piergies: 
Przegl ąd wybranych wymaga ń ochrony 
przeciwpo Ŝarowej przy ocenie elek-
trycznego zespołu trakcyjnego FLIRT 3 
serii ED160  

W artykule przedstawiono wybrane 
wymagania ochrony przeciwpoŜarowej, zasto-
sowane przy ocenie zgodności według TSI 
SRT elektrycznego zespołu trakcyjnego 
FLIRT3. Opisano wymagania stawiane mate-
riałom niemetalowym oraz kompleksową oce-
nę zgodności z wytycznymi serii norm PN-EN 
45545. 

Słowa kluczowe : transport kolejowy, ochrona 
przeciwpoŜarowa 

Beata Piwowar, Krzysztof Ochoci ński: 
Koncepcja poł ączenia kolejowego elek-
trowni Bełchatów z nowym zło Ŝem wę-
gla brunatnego w Złoczewie 

Przeprowadzono analizę wariantów 
przebiegu nowej linii kolejowej z Bełchatowa 
do Złoczewa, zaproponowanych przez Biuro 
Planowania Przestrzennego Województwa 
Łódzkiego. Dla wybranych wariantów wykona-
no analizy techniczne z określeniem zakresu 
robót oraz szacunkowych nakładów inwesty-
cyjnych. Wykonano analizę finansowo-
ekonomiczną oraz moŜliwych źródeł finanso-
wania. 

Słowa kluczowe: transport kolejowy, linia 
kolejowa  

Janusz Poli ński: Dworce we współcze-
snym transporcie kolejowym 

W artykule opisano rolę i znaczenie 
dworców w transporcie kolejowym. Podano 
zmieniającą się wraz z upływem lat liczbę 
czynnych obiektów i opisano ich nową klasyfi-
kację. Scharakteryzowano przestrzeń pu-
bliczną, jej dostępność oraz przedstawiono 
reguły projektowania uniwersalnego, gwarantu-
jące dostępność elementów infrastruktury dla 
wszystkich kategorii podróŜnych. Zwrócono 
uwagę na rolę modernizacji dworców popra-
wiającej ich dostępność, jak równieŜ na działa-
nia dotyczące obiektów małej i średniej wielko-
ści, sprowadzające do powstawania tzw. dwor-
ców systemowych. Dzięki innowacyjnym roz-
wiązaniom technologicznym, dworce tego typu 
są obiektami łatwymi w budowie, przyjazne 
podróŜnym i charakteryzują się niskimi kosz-
tami utrzymania. 

Słowa kluczowe: transport kolejowy, dworzec 
kolejowy, dostępność transportu kolejowego, 
bezpieczeństwo 

Iwona Wróbel: Realizacja postanowie ń 
Planu transportowego w rozkładzie jaz-
dy poci ągów 2014/2015 

Plan transportowy dotyczący kolejo-
wych przewozów międzywojewódzkich i mię-
dzy-narodowych na pierwszym miejscu w krę-
gu interesariuszy Planu, wymienia pasaŜerów 
stanowiących podstawową grupę konsumen-
tów usług przewozowych, za które odpowiada 
Minister właściwy ds. transportu.  

W Planie stwierdza się, Ŝe funkcjono-
wanie międzywojewódzkich i międzynarodo-
wych przewozów kolejowych jest ukierunko-
wane na realizację potrzeb pasaŜerów. W celu 
sprostania ich wymaganiom, przedstawiono 



warianty rozszerzenia zakresu połączeń dofi-
nansowanych przez Ministra oraz zaprezento-
wano standardy usług przewozowych i sposób 
organizowania systemu informacji dla pasaŜe-
rów. Artykuł zawiera ocenę stopnia wypełnia-
nia zapisów Planu transportowego w rozkła-
dzie jazdy pociągów 2014/2015 przez operato-
rów świadczących usługi w przewozach mię-
dzywojewódzkich i międzynarodowych na pod-
stawie umów zawartych z ministrem właści-
wym ds. transportu, w zakresie: faktycznie 
realizowanego wariantu rozwoju oferty Ministra, 
spójności realizowanego wariantu rozwoju 
oferty Ministra z zasadami jej konstrukcji oraz 
osiągnięcia przez realizowany wariant rozwoju 
oferty Ministra parametrów w zakresie stan-
dardów usług oraz sposobu organizowania 
systemu informacji. 

Słowa kluczowe: plan transportowy, publiczny 
transport zbiorowy, przewozy międzynarodowe, 
przewozy międzywojewódzkie, rozkład jazdy 
pociągów 

 


