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W dniach 5–7 października 2017 r. odbyła się w Warsza-
wie, organizowana co dwa lata, 13 edycja międzynarodowej 
konferencji naukowej pn.: „Nowoczesny transport zelektry� -
kowany”. Jej organizatorami byli: Sekcja Trakcji Elektrycznej 
Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, Zakład 
Trakcji Elektrycznej Instytutu Elektroenergetyki Politechniki 
Warszawskiej, Instytut Kolejnictwa, Katedra Inżynierii Elek-
trycznej Transportu Wydziału Elektrotechniki i  Automatyki 
Politechniki Gdańskiej, Wydział Nauk o  Ruchu Drogowym 
i Transportu Uniwersytetu w Zagrzebiu (Faculty of Tra�  c and 

Transport Sciences University of Zagreb) oraz Instytut Nauko-
wo-Wydawniczy „Techniki Transportu Szynowego”. Honoro-
wy patronat nad konferencją objęli: Minister Infrastruktury 
i Budownictwa, Ministerstwo Energii, Komitet Elektrotechni-
ki Polskiej Akademii Nauk oraz Politechnika Warszawska.

Oprócz przedstawicieli organów administracji państwo-
wej, konferencja zgromadziła liczne grono naukowców, 
inżynierów i specjalistów reprezentujących ośrodki nauko-
wo-badawcze oraz przedsiębiorstwa oferujące produkty, 
technologie i  usługi związane z  wykorzystaniem energii 
elektrycznej w transporcie, zarówno z kraju, jak i zagranicy 
(Chorwacja, Francja, Republika Czeska, Szwajcaria, Ukraina, 
Włochy, Wielka Brytania). Konferencja była okazją do spo-
tkań integracyjnych, wymiany doświadczeń i  poglądów 
dotyczących prowadzonych badań, a  także prezentacji 
najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych i  przemy-
słowych oraz praktycznego wdrożenia nowych technologii 
dla środowisk samorządowych, naukowych i  produkcyj-
nych, działających w obszarach: innowacji, elektromobilno-
ści, zrównoważonego transportu i ekologii. W porównaniu 
z poprzednimi konferencjami, tegoroczna edycja była po-
szerzona o zagadnienia związane z efektywnością ekono-

miczną systemów transportowych, planowaniem nowych 
inwestycji i zarządzaniem inwestycjami.

W czasie pierwszych dwóch dni konferencji przepro-
wadzono dwie sesje plenarne oraz sześć sesji panelowych, 
obejmujących zagadnienia merytoryczne. Przekrój tema-
tyczny omawianej problematyki dotyczył:

efektywności energetycznej transportu,
rewitalizacji miejskiego transportu sieciowego jako 
szansy na zmniejszenie problemów środowiskowych 
i transportowych w miastach,
nowych technologii w transporcie zelektry� kowanym,
automatyki, sterowania i zarządzania w transporcie ze-
lektry� kowanym,
problemów budowy i eksploatacji infrastruktury trans-
portu.

Podczas konferencji przedstawiono 51 prezentacji. 
Swoją obecność zaznaczył również Instytut Kolejnictwa, 
którego przedstawiciele wygłosili następujące referaty:
1. Dr inż. Andrzej Żurkowski: Zużycie energii trakcyjnej 

jako element wyboru prędkości maksymalnej KDP;
2. Dr inż. Andrzej Massel: Kryteria eksploatacyjne w ocenie 

celowości elektry� kacji linii kolejowych;
3. Dr inż. Marek Pawlik: Aspekty bezpieczeństwa ruchu w wa-

runkach pożaru na pokładzie zespołu trakcyjnego w kon-
tekście zwiększenia długości odcinków tunelowych linii 
zelektry� kowanych;

4. Dr inż. Marek Pawlik: Ocena ryzyka w związku z plano-
waną budową w Polsce pierwszego odcinka linii kolejo-
wej zasilanej napięciem 2 kV 50 Hz;

5. Dr inż. Artur Rojek: Parametry wyłączników szybkich 
prądu stałego;
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13 międzynarodową konferencję naukową pn. „Nowoczesny transport zelektry� kowany” zorganizowano w Warszawie 
w dniach 5–7 października. W informacji scharakteryzowano przebieg i zakres tematyczny poszczególnych sesji plenarnych 
oraz wyszczególniono tematy referatów wygłoszonych przez pracowników Instytutu Kolejnictwa.
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6. Mgr inż. Agata Pomykała: Efektywność środków trans-
portu miejskiego;

7. Mgr inż. Agata Pomykała, mgr Jan Ilik (Ministerstwo Trans-
portu Republiki Czeskiej): Czeski program rozwoju kolei du-
żych prędkości w kontekście połączeń międzynarodowych;

8. Mgr inż. Jan Raczyński: Parametry techniczne linii kolei du-
żych prędkości jako determinanta wyboru typu taboru;

9. Mgr inż. Jan Raczyński: Koszty cyklu życia jako kryte-
rium zakupu taboru.

Trzeci dzień konferencji przeznaczono na wizytę tech-
niczną w Warsztatach Utrzymania Technicznego Pendolino 
(Alstom). Możliwość zwiedzenia obiektu i  zapoznania się 
z  jego wyposażeniem oraz wykonywanymi czynnościami 
utrzymaniowymi i  naprawczymi składów  ED250, umożli-
wiło praktyczne poznanie funkcjonowania zastosowanych 
technologii w tym nowoczesnym centrum serwisowym.


