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W dniach 5–6 października 2017 r. w  Ożarowie Mazo-
wieckim, Zarząd Krajowy SITK RP we współpracy ze spółką 
PKP Informatyka zorganizował II  Konferencję Naukowo-
Techniczną „IT  w Transporcie Szynowym”. Konferencja od-
była się pod patronatem Andrzeja Adamczyka – Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa, Anny Streżyńskiej – Minister 
Cyfryzacji i Ignacego Góry – Prezesa Urzędu Transportu Ko-
lejowego. Głównym celem konferencji była wymiana do-
świadczeń oraz pozyskiwanie informacji o  innowacyjnych 
rozwiązaniach teleinformatycznych oraz budowanie relacji 
służących lepszemu zrozumieniu potrzeb spółek kolejo-
wych w zakresie sprawnego, optymalnego i efektywnego 
dostarczania rozwiązań dla kolei. Przewodnim tematem 
konferencji było cyberbezpieczeństwo.

Konferencję otworzyli prof. dr hab. Janusz Dyduch, Pre-
zes SITK  RP (Stowarzyszenia Inżynierów i  Techników Ko-
munikacji Rzeczpospolitej Polskiej) oraz Tomasz Miszczuk, 
Prezes Zarządu spółki PKP Informatyka.

Podczas 7 sesji wygłoszono kilkanaście wprowadzają-
cych referatów, po czym przeprowadzono dyskusje pane-
lowe z udziałem referentów i  innych ekspertów zaproszo-
nych do dyskusji. Sesje poświęcono następującej tematyce:
1. IT w transporcie kolejowym – moderator Tomasz Misz-

czuk, Prezes Zarządu PKP Informatyka.
2. Cyberbezpieczeństwo – moderator Tomasz Miszczuk, 

Prezes Zarządu PKP Informatyka.
3. Bezpieczeństwo ruchu kolejowego – moderator Grze-

gorz Kuta, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji 
PKP PLK S.A.

4. Architektura IT przewoźnika pasażerskiego (na przykła-
dzie PKP Intercity) w kontekście systemów handlowych 
i Data Sciences – moderator Jarosław Kowalski, Dyrek-
tor Biura Teleinformatyki PKP Intercity S.A.

5. Zarządzanie i  monitorowanie danych – moderator dr 
hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, profesor Politechniki War-
szawskiej, Sekretarz Naukowy Instytutu Kolejnictwa.

6. Monitorowanie przesyłek w  transporcie towarowym – 
moderator Wojciech Durakiewicz, PKP Cargo S.A.

7. Rozwiązania nowej generacji – moderator dr inż. An-
drzej Żurkowski, Dyrektor Instytutu Kolejnictwa.

Referat wprowadzający do pierwszej sesji, wygłosił Tomasz 
Miszczuk przedstawiając aktualny stan IT w PKP oraz najważ-
niejsze problemy do rozwiązania w tym zakresie. Oprócz pro-
wadzącego sesję, prezesa Tomasza Miszczuka, uczestnikami 
panelowej dyskusji byli między innymi: Marcin Trzaska – Peł-
nomocnik Zarządu ds.  rozwoju i  projektów strategicznych 
w TK Telekom spółka z o.o., Piotr Pachutko – Zastępca Dyrekto-
ra Biura Teleinformatyki PKP S.A., Jarosław Kowalski – Dyrektor 
Biura Informatyki PKP Intercity S.A. oraz Adam Łagoda – Głów-
ny Architekt PKP Informatyka Spółka z o.o.

Jednym z najważniejszych problemów w IT jest bezpie-
czeństwo przetwarzania informacji w  systemach i  sieciach 
komputerowych, tzw. cyberbezpieczeństwo. Temu tematowi 
poświęcono drugą sesję, której także przewodniczył Tomasz 
Miszczuk. W  czasie tej sesji wygłoszono referaty:  „Wspólny 
węzeł czyszczący w kontekście organizacyjnym i kosztowym” 
– w imieniu PKP Informatyka Spółka z o.o., „IBM w kontekście 

II Konferencja naukowo-techniczna „IT w transporcie szynowym”

Informacj  opracowa  Micha  RUDOWSKI1

Streszczenie

Przedstawiono zakres i przebieg konferencji pt. „IT w transporcie szynowym”. Była to druga konferencja na ten temat zorga-
nizowana przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej oraz PKP In-
formatyka Spółka z o.o. Konferencja odbyła się w dniach 5–6 października 2017 r. w Ożarowie Mazowieckim. Podstawowym 
celem konferencji była wymiana doświadczeń i pozyskiwanie informacji o innowacyjnych rozwiązaniach teleinformatycz-
nych oraz budowanie relacji służących lepszemu zrozumieniu potrzeb spółek kolejowych w celu sprawnego, optymalnego 
i efektywnego dostarczania rozwiązań dla kolei. Tematem przewodnim konferencji było cyberbezpieczeństwo. Przedstawi-
ciele Instytutu Kolejnictwa aktywnie uczestniczyli we wszystkich sesjach i dyskusjach panelowych konferencji.

Słowa kluczowe: IT, transport szynowy, nowe technologie

1 Dr inż.; Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Informatyki: e-mail: mrd@ii.pw.edu.pl.
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RODO” i „IBM pomaga w przygotowaniu do RODO” w imieniu 
/ rmy IBM oraz o podejściu do bezpieczeństwa / rmy RICOH. 
We wprowadzeniu do dyskusji, zastępca dyrektora Instytutu 
Kolejnictwa ds. interoperacyjności kolei dr inż. Marek Pawlik, 
przedstawił schemat macierzowego podejścia do zagadnień 
bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Macierz oparta na 
dziesięciu obszarach bezpieczeństwa technicznego i  dzie-
sięciu obszarach bezpieczeństwa eksploatacyjnego, została 
wykorzystana do pokazania obszarów, w  których od dłuż-
szego czasu wymaga się zapewnienia cyberbezpieczeństwa 
w myśl obowiązujących przepisów prawa, obszarów w któ-
rych wymagania takie stawiają zamawiający, w tym w szcze-
gólności zarządcy i przewoźnicy kolejowi z grupy PKP oraz 
obszarów, w których zagadnienia cyberbezpieczeństwa nie 
są obecnie przedmiotem zainteresowania kolei.

Trzecią sesję poświęconą bezpieczeństwu ruchu kolejo-
wego i wymaganiom dla systemów IT, związanym z koniecz-
nością bezwzględnego zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, 
prowadził Grzegorz Kuta, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa 
Informacji PKP PLK S.A. W tej sesji wygłoszono następujące 
referaty: „(Cyber)Bezpieczeństwo ruchu kolejowego” – Grze-
gorz Kuta z PKP PLK S.A., „Krytyczne aspekty infrastruktury IT 
w transporcie kolejowym” – Jakub Roguski z Lenovo. W dys-
kusji panelowej uczestniczył także dr inż. Marek Pawlik.

Sesja była poświęcona między innymi odporności sys-
temów sterowania i  zarządzania ruchem kolejowym na 
różnego rodzaju cyberataki oraz zasadności obejmowania 
tego rodzaju urządzeń i  systemów procedurami i  narzę-
dziami bezpieczeństwa informatycznego. Uwarunkowania 
dla przyszłej decyzji w  tym zakresie zarysował w  dyskusji 
przedstawiciel Instytutu Kolejnictwa.

Piątą sesję, ostatnią pierwszego dnia konferencji, prze-
znaczono na omówienie roli nowych technologii zarządza-
nia i monitorowania danych. Prowadzący panel dr hab. inż. 
Mirosław Siergiejczyk przedstawił referat poświęcony no-
wym technologiom w IT, które są stosowane w tej dziedzinie 
i muszą być powszechniej wykorzystywane w Polsce. Prowa-
dzący zwrócił szczególną uwagę na zagadnienia głównych 
trendów w  IT: Big Data i chmury obliczeniowej (ang. Cloud 

Computing) oraz Internet Rzeczy (ang. Internet of Things). 
Dr  inż. Michał Rudowski z Politechniki Warszawskiej przed-
stawił referat pt. „IT w transporcie szynowym: Wyzwania, i co 
dalej?”, w którym wskazał na konieczność i sposoby dokona-
nia transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwach kolejowych 
z efektywnym wykorzystaniem wszystkich możliwości, jakie 
stwarzają nowe technologie  IT. Dokonanie transformacji 
może pozwolić na skuteczniejsze konkurowanie kolejowym 
/ rmom IT na rynku informatycznym oraz / rmom transportu 
szynowego na rynku transportowym.

Drugi dzień konferencji rozpoczęto od sesji poświę-
conej wsparciu  IT dla ruchu towarowego, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnienia śledzenia przesyłek, które 
jest kluczowe dla klientów przewoźników towarowych. Se-
sję prowadził Wojciech Durakiewicz z PKP Cargo S.A., a re-
ferat wprowadzający do dyskusji pt. „Śledzenie przesyłek 
w  zintegrowanym systemie  EKL” przedstawił Paweł Jaku-
bowski z PKP Cargo S.A.

Ostatnią sesję poprowadził dr inż. Andrzej Żurkowski, Dy-
rektor Instytutu Kolejnictwa, który wprowadził uczestników 
w  tematykę nowych koncepcji transportu towarów i  osób 
Hyperloop oraz nowych technologii ICT (Information and 

Communication Technology) (rys.  1). Referaty przedstawili: 
Krzysztof Polak z  Instytutu Kolejnictwa: „Technologia Hyper-
loop i perspektywy jej zastosowania”, dr inż. Michał Rudowski 
z  Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej „Cyfrowe 
systemy wspierające technologię Hyperloop” (rys.  2) oraz 
dr inż. Stanisław Gago z Instytutu Kolejnictwa „Trendy w tech-
nice łączności bezprzewodowej w transporcie szynowym”.

Podczas dyskusji panelowej, oprócz wymienionych uczest-
ników wzięli udział przedstawiciele / rm zajmujących  się tą 
technologią, z którymi współpracują Instytut Kolejnictwa oraz 
PKP Informatyka: Hyper Poland i  Euroloop. Przedstawiciele 
tych przedsiębiorstw zreferowali aktualny stan badań i prak-
tycznych prac w  zakresie technologii Hyperloop. Tematyka 
Hyperloop zdominowała dyskusję w tej sesji.

Obrady konferencji podsumowali Andrzej Żurkowski – 
Dyrektor Instytutu Kolejnictwa i Waldemar Fabirkiewicz – 
Sekretarz Generalny SITK RP.

Rys. 1. Dyrektor Instytutu Kolejnictwa Andrzej Żurkowski otworzył sesję 
poświęconą nowym technologiom [www.itwtransporcieszynowym.pl]

Rys. 2. Dr inż. Michał Rudowski przedstawił uwarunkowania świadczenia 
usług IT dla sieci transportu Hyperloop [www.itwtransporcieszynowym.pl]


