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W bieżącym roku odbyła się szósta edycja międzyna-
rodowej konferencji naukowej pt.: „Najnowsze technolo-
gie w  transporcie szynowym”, corocznie organizowanej 
przez Instytut Kolejnictwa i Wydział Transportu Politechniki 
Warszawskiej. Honorowy patronat nad konferencją objęli: 
Minister Infrastruktury i Budownictwa, Rektor Politechniki 
Warszawskiej, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Pre-
zes Polskich Kolei Państwowych  S.A. i  Komitet Transportu 
Polskiej Akademii Nauk. Tematy konferencji dotyczyły na-
stępujących obszarów badawczych z  zakresu transportu 
szynowego: 
1. Ruch kolejowy, eksploatacja kolei, w tym: nowoczesne 

formy rozkładów jazdy pociągów, systemy konstrukcji 
wykresów ruchu, współczesne problemy eksploatacyj-
ne, bezpieczeństwo ruchu kolejowego;

2. Infrastruktura transportu szynowego, w tym: konstruk-
cje nawierzchni torów i rozjazdów, zasady kształtowania 
układów geometrycznych toru, dostęp do infrastruk-
tury kolejowej, nowe rozwiązania techniczne dla linii 
tramwajowych i metra, certy� kacja podsystemu „Infra-
struktura”;

3. Sterowanie ruchem i teleinformatyka kolejowa, w tym: 
nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne w  trans-
porcie kolejowym, współczesne systemy sterowania ru-
chem kolejowym, kompatybilność elektromagnetyczna 
systemów i urządzeń sterowania ruchem i teleinforma-
tyki kolejowej, problemy bezpieczeństwa i  niezawod-
ności systemów sterowania ruchem i  teleinformatyki 
kolejowej, certy� kacja podsystemu „Sterowanie”;

4. Trakcja i  pojazdy szynowe, w  tym: nowoczesne, efek-
tywne metody przesyłu i dystrybucji energii elektrycz-

nej, współczesne tendencje w  zakresie projektowania, 
budowy i  eksploatacji pojazdów szynowych, metody 
poprawy współpracy pojazdów trakcyjnych z  syste-
mem zasilającym, metody oceny i racjonalizacji zużycia 
energii na potrzeby trakcyjne, certy� kacja podsyste-
mów „Energia” i „Tabor”;

5. Inżynieria materiałowa i recykling w transporcie szyno-
wym, w tym: nowe wymagania i metody badań materia-
łów stosowanych w  pojazdach szynowych i  infrastruk-
turze; nowe oraz mody� kowane materiały i kompozyty, 
a  także ich właściwości w  zakresie parametrów ognio-
wych i  mechanicznych oraz ich wpływ na bezpieczeń-
stwo; nowe oraz mody� kowane technologie wytwarza-
nia i przetwórstwa materiałów i kompozytów, recykling 
i  utylizacja materiałów  /  pojazdów (wymagania praw-
ne i  praktyka), certy� kacja indywidualnych wyrobów 
w transporcie kolejowym;

6. Organizacja i  technologia transportu, w tym: logistyka 
przewozów towarowych jako szansa rozwoju transpor-
tu kolejowego, szanse i  bariery rozwoju przewozów 
intermodalnych w Polsce, intermodalne punkty przeła-
dunkowe, usprawnienie współpracy portów morskich 
z transportem kolejowym.

W dniu 15 listopada konferencję otworzył dyrektor In-
stytutu Kolejnictwa – Andrzej Żurkowski, który przywitał 
zgromadzonych uczestników i  wygłosił słowo wstępne 
(rys. 1), następnie głos zabrali przedstawiciele patronatów, 
w tym Andrzej Bittel – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury i  Budownictwa (rys. 2) oraz zaproszeni go-
ście. Tego dnia zaplanowano trzy sesje plenarne. Na pierw-
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szej sesji, prowadzonej przez Marka Pawlika, wygłoszono 
następujące referaty:
1. Platforma badawcza UIC (Międzynarodowego Związku 

Kolei – Andrzej Żurkowski (Instytut Kolejnictwa).
2. Innowacje w budowie pojazdów kolejowych: zagadnie-

nia operacyjne, rozwiązania techniczne i  nowoczesne 
systemy sterowania – Ignacy Góra (Urząd Transportu 
Kolejowego),

3. Nieruchomości PKP S.A. jako miejsca lokalizacji centrów lo-
gistycznych oraz multimodalnych hubów przesiadkowych 

– Mirosław Antonowicz, Henryk Zielaskiewicz (PKP SA).
4. Modelowanie ruchu pojazdów szynowych z użyciem for-

malizmów mechaniki analitycznej – Magdalena Sowińska, 
Andrzej Chudzikiewicz (Politechnika Warszawska).

5. Scadvance – Polski system do zabezpieczenia sieci prze-
mysłowej SCADA – Kamil Nawrocki (ALM  S.A.).

Drugiej sesji plenarnej przewodniczył Andrzej Żurkow-
ski. W sesji wygłoszono następujące referaty:
1. Wielokryterialna metoda wyboru odcinków linii kolejo-

wych do modernizacji do prędkości 200 km/h – Andrzej 
Massel (Instytut Kolejnictwa).

2. Synteza potrzeb naprawczych nawierzchni kolejowej 
i  ich ranking – profesor Henryk Bałuch (Instytut Kolej-
nictwa).

3. Optymalizacja krzywizny w  torze zwrotnym rozjazdu 
kolejowego – Władysław Koc, Katarzyna Palikowska (Po-
litechnika Gdańska).

4. Optymalizacja kolejowych wyjazdowych krzywych 
przejściowych, a dynamika poprzeczna pojazdu – Piotr 
Woźnica, Krzysztof Zboiński (Politechnika Warszawska).

5. Modern methods of mobile diagnostics of railway tracks 

defects (Współczesne metody mobilnej diagnostyki 
uszkodzeń torowisk) – Yurij Matiieshyn, Vitalij Nichoha, 
Volodymyr Shkliarskyi, Volodymyr Storozh, Liubomyr 
Vash-chyshyn, Marian Borovets, Petro Zhuk (Lviv Poly-
technic National University).

6. Inspekcja wizualna i ultradźwiękowa szyn – Łukasz Ślę-
zak (HUTREM SERWIS S.A.).

Podczas trzeciej sesji plenarnej, której przewodniczył 
Andrzej Chudzikiewicz wygłoszono następujące referaty:
1. Modelowanie zakłóceń w sieci trakcyjnej – Andrzej Bia-

łoń (Instytut Kolejnictwa);
2. Najnowsze rozwiązania konstrukcji sieci trakcyjnej – 

Marek Kaniewski (Instytut Kolejnictwa);
3. Wpływ własności materiałowych elementów układu ha-

mulcowego pociągów dużej prędkości na powstawanie go-
rących obszarów w ich parach ciernych – Robert Konowroc-
ki (Instytut Kolejnictwa, Instytut Podstawowych Problemów 
Techniki PAN), Jacek Kukulski (Politechnika Warszawska), 
Witold Groll i Sławomir Walczak (Instytut Kolejnictwa);

4. Optymalizacja efektywności hamowania odzyskowego 
w  transporcie szynowym poprzez sterowanie czasem 
przyjazdu na stację – Michał Urbaniak (Politechnika 
Gdańska), Ewa Kardas-Cinal (Politechnika Warszawska);

5. Modelowanie dynamiki pociągu specjalnego do bu-
dowy szkoleniowego symulatora dla operatorów tych 
pojazdów – Robert Konowrocki (Instytut Kolejnictwa, 
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN), 
Adam Dąbrowski (Instytut Kolejnictwa), Roman Wan-
toch-Rekowski (Wojskowa Akademia Techniczna), Prze-
mysław Brona (Instytut Kolejnictwa);

6. Platforma pomiarowa do bezkontaktowej detekcji rucho-
mych obiektów – Jarosław Moczarski (Instytut Kolejnictwa);

7. Rozszerzenie zastosowania kapsuł Hyperloop w  trans-
porcie towarów i osób – Michał Rudowski (Politechnika 
Warszawska);

8. Osprzęt sieci trakcyjnej nowej generacji – Leszek Błę-
dowski (Mabo Sp. z o.o.).

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji odbyła się 
sesja posterowa, na którą zgłoszono 38 plakatów. Taką for-
mułę zastosowano po raz pierwszy. Polegała ona na pre-

Rys. 1. Otwarcie konferencji ART przez Andrzeja Żurkowskiego, Dyrektora 
Instytutu Kolejnictwa, [źródło: www.ikolej.pl]

Rys. 2. Andrzej Bittel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Budownictwa podczas konferencji ART [źródło: www.ikolej.pl]
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zentacji plakatów oraz omówieniu przez autorów tematy-
ki i wniosków z prowadzonych prac. Pracownicy Instytutu 
Kolejnictwa zaprezentowali dorobek naukowy dotyczący 
następujących zagadnień:
  1. Badania zakłóceń pochodzących od przepięć w  sie-

ci trakcyjnej i  wyładowań atmosferycznych – Dominik 
Adamski, Łukasz Zawadka;

  2. Zastosowanie Metody Elementów Skończonych przy 
badaniu sztywności kabłąka przyrządu do pomiaru 
średnicy okręgu tocznego kół zestawów kołowych – An-
drzej Aniszewicz;

  3. Zagadnienia związane z  akredytacją procedur wzor-
cowania specjalistycznych przyrządów pomiarowych 
wykorzystywanych w transporcie kolejowym – Klaudia 
Bednaruk;

  4. Informacja wariantowa o rozkładzie jazdy – Piotr Chyliński, 
Krzysztof Ochociński;

  5. Bezpieczny pasażer na polskim dworcu kolejowym – 
Magdalena Garlikowska, Piotr Gondek;

  6. Doświadczenia z  oceny podsystemu Sterowanie na 
podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/919 – Pa-
weł Gradowski, Andrzej Miszkiewicz;

  7. Pomiary EMC emisji zaburzeń od kolejowych pojazdów szy-
nowych w trakcji wielokrotnej – Łukasz John, Kamil Białek;

  8. Zmody� kowany model czteroetapowy w prognozowa-
niu przewozów kolejowych – Szymon Klemba;

  9. Analiza stabilności układu napędowego pojazdu szyno-
wego z  uwzględnieniem sprzężeń elektromechanicz-
nych – Robert Konowrocki;

10. Zastosowanie szyn o pro� lu 60E1 i 60R2 w budowie toro-
wisk tramwajowych – Dariusz Kowalczyk, Izabela Ragus;

11. Badania naprężeń w złączach szynowych – Ireneusz Mi-
kłaszewicz, Jakub Siwiec;

12. Cloud Computing w transporcie szynowym. Chmura – 
ale jaka? – Michał Rudowski;

13. Pomiary wad szyn typu head check przyrządem wiro-
prądowym – Grzegorz Stencel;

14. Porównanie wymagań certy� kacji krajowej i  europej-
skiej w podsystemie Infrastruktura – Grzegorz Stencel;

15. Eksperymentalny system zdalnego dozoru sieci trakcyj-
nej i terenów kolejowych – Waldemar Szulc;

16. Ocena integracji połączeń kolejowych (rozkładów jazdy 
pociągów) uruchamianych w ramach służby publicznej 
– Iwona Wróbel;

17. Koncepcja instalacji badawczej systemu ETCS pozio-
mu 2 na Okręgu Doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa 
w Żmigrodzie – Konrad Zakrzewski.

Wybrane plakaty w wersji opracowanej przez autorów, 
bez zmian redakcyjnych, zamieszczono na końcu zeszytu.

Plakaty autorów zagranicznych dotyczyły następującej 
tematyki:
1. Modern Ukrainian elastic fastenings. Manufacturing 

and practical test expe-rience (Nowoczesne ukraińskie 
zapięcia elastyczne. Produkcja i praktyczne doświadcze-

nia testowe) – Olena Bal, Volodymyr Suslov, Olexander 
Yakovchuk;

  2. iSET – Open source project for calculating traction pow-
er supply systems (iSET – Projekt do obliczania system-
ów zasilania trakcji) – Dmytro Bosyi;

  3. Investigation of the distribution of traction current har-
monics in raili (Badanie rozkładu harmonicznego prądu 
trakcyjnego w szynach) – Vladimir Havryliuk;

  4. Reserves for improving the energy e#  ciency of trac-
tion power systems (Rezerwy na poprawę efektywności 
energetycznej trakcyjnych systemów zasilania) – Petro 
Hubskyi;

  5. Assessment of fatigue strength of a self-propelled roll-
ing stock on the results of certi� cation tests in Ukraine 
and the EU (Ocena wytrzymałości zmęczeniowej 
samobieżnego taboru na wyniki testów certy� ka-
cyjnych na Ukrainie i w UE) – Sergey Kostrytsya;

  6. Development of railway switch frog diagnostics system 
(Opracowanie systemu diagnozowania krzyżownic w ro-
zjazdach) – Vitalii Kovalchuk, Olena Bal, Mykola Sysyn;

  7. Presenting the railway track at interaction with roll-
ing stock (Przedstawienie interakcji toru kolejowego 
z taborem kolejowym) – M. Kurhan, Dmytro Kurhan;

  8. Forecasting of the transport $ ows on railway direc-
tions with parallel strokes (Prognozowanie przepływów 
transportowych na równoległymi kierunkach kolejow-
ych) – Natalya Logvinova;

  9. Modeling deformability work of the track in determining 
the dynamic loading of the rolling stock (Modelowanie 
zjawisk deformacji toru wskutek dynamicznego obciążenia 
taboru) – Sergey V. Myamlin, Iryna Bondarenko;

10. Mathematical simulation of freight car draft gear shock 
absorbers in the train model (Symulacja matematyczna 
amortyzatorów składu ładunkowego wagonów towaro-
wych w  modelu pociągu) – Sergey V. Myamlin, Lev A. 
Manashkin, Dmitriy A. Besarab, Sergey S. Titov;

11. Experimental investigations of the freight car bogies 
(Eksperymentalne badania wózków kołowych wagonów 
towarowych) – Sergey V. Myamlin, Lev A. Manashkin;

12. Adaptive rail tra#  c management (Wdrożenie zarządza-
nia ruchem kolejowym) – Alexey V. Ozerov;

13. Study of the in$ uence of wagon $ ows power on the 
normative plan of freight trains forming (Badanie wpły-
wu wielkości natężenia transferu wagonów na norma-
tywny plan formowania pociągów towarowych) – Olek-
sandr Papakhov;

14. Improving the quality and informativeness of mov-
ing objects detecting (Poprawa jakości i informatyzaca 
wykrywania ruchomych obiektów) – Ivan Prudyus, Leo-
nid Lazko, Andrii Hryvachevskyi, Sergiy Fabirovskyy;

15. Experience and perspectives of the railway accident 
investigations in Dnipropetrovsk National University of 
Railway Transport named after academician V. Lazaryan 
(Doświadczenia z badań przyczyn I okoliczności wypad-
ków kolejowych w  Dniepropietrowsku Państwowym 
Uniwersytecie Transportu Kolejowego imienia V.  Laz-
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aryana) – Oleksandr Pshinko, Borys Bodnar, Yaroslav 
Bolzhelarskyi;

16. Strategy of transition to the Digital Railway (Strategia 
przejścia do kolei cyfrowej) – E� m N. Rozenberg;

17. Energy-e#  cient technology of excess regeneration 
energy distribution in perspective traction power sup-
ply systems (Energooszczędna technologia dystrybucji 
nadwyżki energii w perspektywicznych systemach zasi-
lania trakcji) – Oleg Sablin, Valeriy Kuznetsov;

18. The quality of electric energy on the own needs buses 
of traction substations of electri� ed railways (Jakość 
energii elektrycznej na zapotrzebowanie kolejowych 
podstacji trakcyjnych) – Viсtor Sychenko, Yevhen Kosa-
riev, Vitaliy Kuznetsov;

19. Simulation model of the distributed system of DC trac-
tion power supply with solar generation (Model symu-
lacyjny rozproszonego układu zasilania trakcji prądu 
stałego generowanego z  energii słonecznej) – Viсtor 
Sychenko, Yevhen Kosariev, Mykola Pulin;

20. Assessment of safety of movement of rail crews using 
mathematical models (Ocena bezpieczeństwa ruchu 
pociągów za pomocą modeli matematycznych) – Luid-
mila Ursulyak, A. Shvets;

21. Research of the power quality from non traction con-
sumers of AC railways (Badanie jakości energii do nie-
trakcyjnych potrzeb kolejowych w zakresie prądu prze-
miennego) – Denys Zemskyi.

Drugiego dnia konferencji przewidziano dwie sesje ple-
narne. Pierwszej sesji przewodniczył Andrzej Massel. Pod-
czas niej wysłuchano następujących referatów:
1. Współpraca kolei z załadowcami w epoce gospodarki cy-

frowej – Wojciech Paprocki (Szkoła Główna Handlowa).
2. Prognozowanie potoków pasażerskich na modernizo-

wanych liniach kolejowych – wyzwania i dylematy – An-
drzej Szarata (Politechnika Krakowska).

3. Granice elastyczności transportu kolejowego narzuca-
ne przez wymogi bezpieczeństwa eksploatacji – imma-
nentne ograniczenia konkurencyjności kolei w kontek-
ście rywalizacji między różnymi rodzajami transportu 
– Marek Pawlik (Instytut Kolejnictwa).

4. Centralny Port Komunikacyjny – warianty obsługi transpor-
tem naziemnym – Andrzej Żurkowski (Instytut Kolejnictwa).

5. Terminale transportu intermodalnego w  świetle no-
wych wyzwań rynkowych – Dariusz Pyza (Politechnika 
Warszawska).

Na drugiej sesji, którą prowadził Andrzej Białoń, wygło-
szono następujące referaty:
1. Systemy informatyczne dla technologii Hyperloop – Mi-

chał Rudowski (Politechnika Warszawska);
2. Teleinformatyka w  polskim kolejnictwie – Stanisław 

Gago (Instytut Kolejnictwa), Mirosław Siergiejczyk (Po-
litechnika Warszawska);

3. Nieżarowe źródła światła w sterowaniu ruchem kolejo-
wym – Jakub Młyńczak, Szymon Surma (Politechnika 
Śląska);

4. Koncepcja rekon� guracji urządzeń kontroli niezajętości 
toru w  warunkach oddziaływania uszkodzeń – Marcin 
Gołębiewski, Andrzej Toruń (Instytut Kolejnictwa).

5. Materiały niemetalowe w pojazdach szynowych – stoso-
wanie i recykling – Jolanta Maria Radziszewska-Wolińska 
(Instytut Kolejnictwa);

6. Przyjazny dla środowiska recykling drewnianych podkła-
dów kolejowych – Andrzej Wojciechowski (Polskie Towa-
rzystwo Naukowe Recyklingu, WGW Green Energy Poland 
Sp. z  o.o.), Marta Wołosiak (WGW Green Energy Poland 
Sp. z o.o.), Jolanta Radziszewska-Wolińska (Instytut Kolej-
nictwa), Adam Doliński (Instytut Mechaniki Precyzyjnej). 

Podczas konferencji wygłoszono łącznie 30 referatów. 
Zdecydowaną większość prelegentów stanowili pracow-
nicy Instytutu Kolejnictwa. Uczestnicy konferencji (ponad 
120 osób), reprezentowali przedstawicieli krajowych i za-
granicznych ośrodków: wyższych uczelni i  szkolnictwa 
oraz instytutów i ośrodków badawczych, mieli możliwość 
zapoznania się z bogatą ofertą Instytutu Kolejnictwa i wy-
nikami badań naukowych. Konferencja umożliwiła rozpo-
wszechnianie wiedzy i  wymianę doświadczeń z  innymi 
� rmami działającymi na rzecz transportu szynowego oraz 
stworzyła szansę nawiązania ściślejszej współpracy z jed-
nostkami naukowymi.


