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Renata Barcikowska: Planowane zmiany  
w instytutach badawczych w Polsce 

Artykuł przedstawia zmiany prawno-
organizacyjne dotyczące instytutów badawczych  
w Polsce, sukcesywnie wprowadzane w ostatnich 
dwóch latach przez administrację rządową. Opisu-
je rządowe regulacje dotyczące reformy tych pla-
cówek oraz alternatywne propozycje środowisk 
reprezentujących instytuty badawcze. Artykuł koń-
czy się próbą oceny proponowanych rozwiązań. 

Słowa kluczowe: administracja rządowa, instytuty 
badawcze, reforma, sieć, Rada Główna Instytutów 
Badawczych (RGIB) 

 

Paweł Gradowski: System bezprzewodo-
wego nadzoru nad jazd ą poci ągów  

W artykule dokonano próby potwierdzenia za-
sadności stosowania Inteligentnych Systemów 
Transportowych (ITS) w transporcie kolejowym.  
Na przykładzie świadczenia usług związanych  
z różnymi rodzajami transportu, autor podkreślił 
korzyści płynące z zastosowania tego systemu.  
Na podstawie Europejskiego Systemu Zarządzania 
Ruchem Kolejowym (ERTMS) oraz wiedzy eks-
perckiej i analitycznych metod, autor starał się 
potwierdzić prawidłowość tej interpretacji. 

Słowa kluczowe: inteligentne systemy transportu, 
urządzenia pokładowe, urządzenia przytorowe, 
system ERTMS, poziomy stosowania 

 

Włodzimierz Kruczek: Konfiguracja i wy-
magania dla sieci powrotnych w zelektryfi-
kowanych systemach trakcyjnych 

W artykule dokonano przeglądu stosowanych 
konfiguracji sieci powrotnych w różnych systemach 
zasilania trakcyjnego. Opisano wymagania  
dla sieci powrotnej stosowanej przy ruchu pojaz-
dów trakcyjnych dużej mocy. Przedstawiono moż-
liwości techniczne Zakładu Elektroenergetyki  
w zakresie badań części składowych sieci powrot-
nych dla różnych systemów zasilania trakcyjnego. 

Słowa kluczowe: sieć powrotna, łączniki szynowe, 
dławiki torowe 

 

Marceli Lalik: Normy europejskie dla kolej-
nictwa – rozwi ązania przeznaczone dla 

osób o ograniczonej mo żliwo ści porusza-
nia si ę (PRM) 

W związku z ukazaniem się w 2017 r. norm 
europejskich przeznaczonych dla kolejnictwa,  
w artykule przedstawiono wybrane zagadnienia 
dotyczące rozwiązań, stosowanych w taborze 
kolejowym, przeznaczonych dla osób o ograniczo-
nej możliwości poruszania się. 

Słowa kluczowe: transport kolejowy, PRM, osoby 
niepełnosprawne, osoby o ograniczonej możliwo-
ści poruszania się, TSI 

 

Krzysztof Polak: Technologia Hyperloop  
i perspektywy jej zastosowania 

W artykule opisano najważniejsze zagadnienia 
związane z najnowszą technologią transportową, 
jaką ma być kolej próżniowa – Hyperloop. Przed-
stawiono podstawowe informacje dotyczące kolei 
próżniowej, jej bezpieczeństwa oraz możliwości 
rozwoju tej technologii w Polsce. Wskazano także 
korzyści, jakie mogą wynikać z rozwoju tej techno-
logii w Polsce. 

Słowa kluczowe: Hyperloop, kolej próżniowa, 
nowoczesny transport 

 

Janusz Poli ński: Podsystemy transportu 
intermodalnego. Cz ęść III – ruchoma droga  

W artykule opisano podsystem transportu in-
termodalnego „ruchoma droga”. Przedstawiono 
charakterystykę taboru przewozowego, technolo-
gię prac ładunkowych oraz wymagania dla frontów 
ładunkowych i niezbędnego wyposażenia tech-
nicznego. Wskazano wady i zalety podsystemu. 

Słowa kluczowe: transport intermodalny, podsys-
temy, terminale, wagony 

 

INFORMACJE O PRACACH 

 

Łukasz Antolik: Badania laboratoryjne  
kolejowych podkładów drewnianych  

Drewno jest materiałem stosowanym w kolej-
nictwie przede wszystkim jako surowiec  
na podkłady kolejowe. Do produkcji podkładów 
drewnianych najczęściej stosowanym materiałem 
jest sosna, dąb i buk. W artykule przedstawiono 
zastrzeżenia odbiorców gotowych wyrobów doty-
czące jakości i właściwości użytkowych podkładów. 
Opisano sposób weryfikacji właściwości użytko-
wych, kwestionowanych wyrobów, stosowany  



w Laboratorium Badań Materiałów i Elementów 
Konstrukcji Instytutu Kolejnictwa. 

Słowa kluczowe: podkład drewniany, nawierzch-
nia szynowa, buk, dąb, sosna 

 

Jakub Siwiec: Porównanie metod bada ń 
przekładek podszynowych PWE 

Opisano badania, przeprowadzone w Labora-
torium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji 
Instytutu Kolejnictwa, porównujące dwie stosowa-
ne metody wyznaczania sztywności przekładek 
podszynowych. Wykazano istotne różnice wyników 
badań uzyskanych obiema metodami pomiarowy-
mi. 

Słowa kluczowe: przekładka podszynowa, system 
przytwierdzenia, infrastruktura kolejowa, metody 
badań 

 

INFORMACJE O WYDARZENIACH 

 

Michał Rudowski: II Konferencja naukowo-
techniczna „IT w transporcie szynowym” 

Przedstawiono zakres i przebieg konferencji pt. 
„IT w transporcie szynowym”. Była to druga konfe-
rencja na ten temat zorganizowana przez Zarząd 
Krajowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej oraz PKP 
Informatyka 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 infor-
macji o innowacyjnych rozwiązaniach teleinforma-
tycznych oraz budowanie relacji służących lep-
szemu zrozumieniu potrzeb spółek kolejowych  
w celu sprawnego, optymalnego i efektywnego 
dostarczania rozwiązań dla kolei. Tematem prze-
wodnim konferencji było cyberbezpieczeństwo. 
Przedstawiciele Instytutu Kolejnictwa aktywnie 
uczestniczyli we wszystkich sesjach i dyskusjach 
panelowych konferencji. 

Słowa kluczowe: IT, transport szynowy, nowe 
technologie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iwona Wróbel: VI Mi ędzynarodowa konfe-
rencja naukowa „Najnowsze technologie  
w transporcie szynowym” 2017 r.  

Informacja dotyczy VI Międzynarodowej konfe-
rencji naukowej pt. „Najnowsze technologie  
w transporcie szynowym”, zorganizowanej  
w dniach 15–16 listopada 2017 roku w Warszawie. 
Scharakteryzowano przebieg i zakres tematyczny 
poszczególnych sesji tematycznych. Podczas kon-
ferencji pracownicy Instytutu Kolejnictwa zaprezen-
towali liczne referaty związane z wykonywanymi 
badaniami w zakresie transportu kolejowego. 

Słowa kluczowe: międzynarodowa konferencja 
naukowa, technologie w kolejnictwie, prace ba-
dawcze 

 

Iwona Wróbel: XIII Mi ędzynarodowa konfe-
rencja „Nowoczesny transport zelektryfi- 
kowany” 2017 r. 

13 międzynarodową konferencję naukową pn. 
„Nowoczesny transport zelektryfikowany” zorgani-
zowano 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. 

Słowa kluczowe: międzynarodowa konferencja 
naukowa, technologie w transporcie, elektryfikacja, 
innowacyjność 

 


