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Zgodnie z  ośmioletnią tradycją, Zespół Doradców Go-
spodarczych TOR wspólnie z  Forum Kolejowym (Railway 

Business Forum) zorganizował w dniu 7 listopada 2018 roku 
na Stadionie Miejskim Legii w Warszawie VIII Kongres Kole-
jowy. Podobnie jak w latach ubiegłych, w Kongresie uczest-
niczyło: kilkuset przedstawicieli polityki, samorządów, biz-
nesu, przemysłu i nauki działających w branży transportu 
i zainteresowanych problematyką polskiego kolejnictwa.

O" cjalnej inauguracji kongresu i  powitania uczestników 
dokonał przedstawiciel ze strony organizatora, dziennikarz Pa-
trycjusz Wyżga. Słowo wstępne wygłosił Minister Infrastruktury 
Andrzej Adamczyk, który w syntetyczny sposób nakreślił obec-
ną sytuację polskiego kolejnictwa oraz przedstawił zebranym 
najważniejsze cele i zamierzenia resortu podejmowane na rzecz 
rozwoju infrastruktury i transportu. Podkreślił kontynuację pro-
cesu przeobrażania polskiej kolei skoncentrowanej na końco-
wym odbiorcy, którym jest pasażer, bene" cjent systemu.

Jak określił minister, dążeniem jest kolej, która powinna 
być: bezpieczna, komfortowa i punktualna. Cel ten będzie 
osiągany przez realizację ambitnych planów inwestycyj-
nych w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury oraz 
zakupów nowego i modernizacje eksploatowanego taboru.
Jako sukces resortu, minister wymienił program utrzyma-
niowy polskiej infrastruktury kolejowej, który będzie re-
alizowany od 2019 roku. Przewidziany budżet w  kwocie 
100  mld złotych, w  2/3 będzie przeznaczony na linie ko-
lejowe, systemy sterowania i  zabezpieczenia ruchu pocią-
gów. Kwota 7 mld złotych ma być wydatkowana w różnych 
wymiarach na tabor kolejowy, aby zapewnić odpowiednią 
jakość przewozów pasażerskich i  towarowych. Projektami 

komplementarnymi będą inwestycje związane z dworcami 
kolejowymi oraz program KOLEJ+, który zakłada przywró-
cenie transportu kolejowego do 20 polskich miast liczących 
ponad 10 tys. mieszkańców. Zamierzeniem strony rządowej 
jest poprawa dostępności i jakości polskiej kolei przez przy-
wracanie linii kolejowych, stacji, przystanków i  dworców, 
reaktywację przewozów, po wcześniejszym okresie zamy-
kania linii kolejowych i likwidacji połączeń. Celem skoncen-
trowanym na pozyskaniu nowych pasażerów i  powrocie 
byłych pasażerów do pociągów, jest również potrzebna 
i od lat oczekiwana inicjatywa wspólnego biletu. Inicjatywę 
tę poparli marszałkowie wszystkich województw.

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas otwarcia VIII Kongresu 
Kolejowego [fot. Konrad Boczyński] 

Kongres Kolejowy, zorganizowany przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR wspólnie z Forum Kolejowym (Railway Busi-

ness Forum), jest uznawany za największe i najbardziej prestiżowe wydarzenie konferencyjne branży kolejowej. Ósma edycja 
Kongresu odbyła się w dniu 7 listopada 2018 roku na Stadionie Miejskim Legii w Warszawie. Patronem honorowym był między 
innymi Instytut Kolejnictwa. W informacji opisano przebieg Kongresu i tematykę podejmowaną przez specjalistów w dysku-
sjach panelowych, w tym wystąpienia czterech pracowników Instytutu Kolejnictwa.
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Minister wspomniał też o sukcesie ostatnich zmian syste-
mowych, polegających na usunięciu barier formalno-praw-
nych dla maszynistów, dzięki rozporządzeniu w sprawie ogól-
nych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. 
Zmiany te, podyktowane potrzebą poprawy bezpieczeństwa 
ruchu kolejowego, mają również istotne znaczenie dla stano-
wisk dyżurnych ruchu. Podsumowując, Andrzej Adamczyk za-
pewnił, że prowadzona polityka rządu i podejmowane działa-
nia służą przygotowaniu polskiej kolei do wyzwań XXI wieku.

W drugiej części Kongresu, poświęconej potencjałowi 
transportu kolejowego, odbyły się dwie debaty tematyczne:
1. Kolej w strategii rozwoju transportu w Polsce;
2. Międzynarodowe kolejowe przewozy towarowe – jaki 

jest potencjał we współpracy.

Podczas pierwszej debaty dyskutowano m.in. o rozwoju 
kolei w perspektywie najbliższych lat. Omawiano następu-
jące zagadnienia:

jak skutecznie wykorzystać szansę na rozwój sektora ko-
lejowego w Polsce w obecnej perspektywie ) nansowej,
skala wykorzystania środków z  programów unijnych 
w Polsce i w innych europejskich krajach,
jak zapewnić wysoką jakość i efektywność polskiej kolei, 
aby stała się podstawą rozwoju gospodarczego,
czy wspieranie rozwiązań ekologicznych wpływa na 
rozwój transportu kolejowego,
czy czwarty pakiet kolejowy jest szansą lub zagroże-
niem dla rynku przewozów pasażerskich.

Wprowadzenie do drugiej debaty wygłosił Jan Raczyński 
– główny specjalista z  Instytutu Kolejnictwa. W  prezentacji 
odnoszącej się do kolejowych przewozów towarowych w ru-
chu międzynarodowym, autor opisał usytuowanie Polski na 
skrzyżowaniu korytarzy transportowych z punktu widzenia 
istniejących potencjałów i oczekiwań. Następnie przedstawił 
możliwości w zakresie uzyskania szybszych i tańszych prze-
wozów kolejowych. Kolejny aspekt, na który prelegent zwró-
cił uwagę, to nowe rynki dla transportu kolejowego. Przykła-
dowo, wymienił redukcję ceł w handlu światowym, stymulu-
jącą wzrost wymiany towarowej, wykorzystanie linii kolejo-
wej RailBaltica do transportu w krajach bałtyckich, Finlandii 
i północnej Skandynawii, a także dynamikę rozwoju portów 
morskich będących w systemie komunikacyjnym i mających 
połączenie z transportem kolejowym. Prelegent przedstawił 
również obecne wielkości i proporcje przewozów pomiędzy 
Europą i Azją, realizowanych drogą morską i lądową, a także 
wymienił wyzwania wobec kolei dla nowych szlaków komu-
nikacyjnych. Wśród tych aspektów, szczególnego znaczenia 
nabiera standaryzacja i uni) kacja stosowanych rozwiązań.

Podczas drugiej debaty dyskutowano na temat:
rozwoju rynku międzynarodowych kolejowych przewo-
zów towarowych „Jedwabny szlak” i innych korytarzach 
dla transportu szynowego,
usprawnienia przewozu ładunków przez inwestycyjny 
program udrożnienia szlaków komunikacyjnych,
międzynarodowej współpracy przewoźników.

Po przerwie odbyły  się dwie równoległe sesje: „Infra-
struktura” i „Przewozy kolejowe”, w  których przewidziano 
po dwie debaty. W obszarze „Infrastruktura” podjęte dyspu-
ty zatytułowano:

Oferty przekraczające budżet, a nastawienie zamawia-
jących do waloryzacji kontraktów;
Rola infrastruktury w rozwoju ekosystemu kolejowego 
w Polsce.

W trakcie drugiej debaty dyskutowano m.in. o  tym, jak 
zapewnić wysoką jakość i efektywność polskiej kolei w kon-
tekście programu utrzymaniowego i cyklicznych programów 
wielolokalizacyjnych. Andrzej Massel, zastępca dyrektora 
Instytutu Kolejnictwa ds. Studiów i Projektów Badawczych, 
zwrócił uwagę na duże znaczenie działań prewencyjnych 
w  zapewnieniu dobrych parametrów infrastruktury kolejo-
wej i  koncentrację uwagi zarządcy infrastruktury na elimi-
nacji odcinków kryzysowych. Istotą inwestycji powinny być 
prace i  czynności przynoszące największe efekty dla ruchu 
kolejowego. Wspomniał również, że od kilku lat wzrasta 
udział linii kolejowych, na których zwiększono dopuszczalną 
prędkość kursowania pociągów, a sukcesywnie zmniejsza się 
udział infrastruktury, której stan jest zły lub niedostateczny. 
Podał przykład gospodarskiego podejścia spółki PKP PLK, 
której decyzja o rozszerzeniu napraw bieżących na linii kole-
jowej 274 Wrocław – Jelenia Góra, umożliwiła znaczne skró-
cenie czasu przejazdu pociągów (z 3,5 godziny do 2 godzin).

Tematy debat z  zakresu przewozów kolejowych doty-
czyły rewolucyjnych zmian na rynku taboru szynowego 
oraz komercjalizacji obiektów w kontekście planów moder-
nizacji polskich dworców.

Po następnej przerwie kontynuowano sesje równole-
głe, które dotyczyły kolei pasażerskich oraz bezpieczeń-
stwa kolejowego. W debacie zatytułowanej „Finansowanie 
kolei regionalnych” wziął udział Andrzej Żurkowski – dy-
rektor Instytutu Kolejnictwa. Podczas dyskusji omawiano 
perspektywy kolei regionalnych w kontekście wzrostu cen 
energii i kosztów pracy oraz polityki województw po wybo-
rach samorządowych i kształtowanie oferty przewozowej.

Andrzej Żurkowski odniósł się do programu rządowego 
KOLEJ+, w którym zawarto 20 projektów dotyczących uzu-
pełnienia regionalnej i  lokalnej infrastruktury. Stwierdził, 
że program umożliwi przynajmniej częściową eliminację 
obecnych wykluczeń komunikacyjnych. Podkreślił również, 
że system transportowy łączący różne gałęzie, powinien za-
pewniać usługę kompleksową i komplementarną, uwzględ-
niającą przesłanki społeczno-gospodarcze i  wpływającą na 
rozwój regionów, a przez nie rozwój także całego kraju. Za-
pytany o perspektywy kolei regionalnych, zwrócił uwagę na 
konieczność systemowego i  racjonalnego podejścia w kre-
owaniu połączeń z  wykorzystaniem modelowania i  pro-
gnoz. Dodatkowymi bodźcami, poprawiającymi dostępność 
i zwiększającymi rolę kolei, powinny być zdaniem Andrzeja 
Żurkowskiego: wspólny bilet dla transportu publicznego 
oraz zmiany organizacyjne poprawiające punktualność i sko-
munikowanie różnych środków transportu.
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Uczestnikiem panelu dyskusyjnego w  obszarze bezpie-
czeństwa kolejowego zatytułowanego: „Zapewnienie bez-
pieczeństwa na kolei w kwestii powiązań (interfejsów) urzą-

dzeń w kontekście inwestycji infrastrukturalnych” był Marcin 

Gołębiewski, Zastępca Kierownika Zakładu Sterowania Ru-

chem i Teleinformatyki Instytutu Kolejnictwa. Przedstawiciel 

Instytutu zde" niował pojęcia „system” oraz „interakcja syste-

mu z otoczeniem”. Na tej podstawie dokonał analizy określe-

nia „interfejs” jako części systemu, za pomocą której system 

komunikuje się z otoczeniem. W wypowiedzi wskazał na róż-

nicę pomiędzy interfejsem, a  powiązaniem interfejsu oraz 

zwrócił uwagę na zagrożenia wynikające z niedopasowania 

pomiędzy interfejsami dwóch różnych systemów. 

W trakcie tej debaty, wspólnie z  innymi uczestnikami, 

omówiono aspekty bezpieczeństwa kolejowego uwzględ-

niające różnorodność stosowanych systemów i ich elemen-

tów, innowacje w zakresie systemów i urządzeń sterowania 

ruchem wykorzystujące nowe technologie, a także zapew-

nienie funkcji interfejsów podczas szczególnych warunków 

zabezpieczenia ruchu kolejowego, występujących podczas 

prowadzenia czynności naprawczych i modernizacyjnych.

Jak w  latach ubiegłych, również ta edycja Kongresu 

Kolejowego zgromadziła ponad 700 uczestników: eksper-

tów, praktyków, przedstawicieli " rm, samorządów i jedno-

stek rządowych związanych z branżą kolejową (wśród nich 

80  prelegentów). Tematy omówione podczas tego wyda-

rzenia odnosiły  się do najważniejszych aspektów związa-

nych z: bieżącą i przyszłą polityką transportową kraju i re-

gionów, nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, inno-

wacyjnymi projektami dotyczącymi podniesienia jakości 

i wzrostu bezpieczeństwa. Instytut Kolejnictwa dołączył do 

grona partnerów honorowych Kongresu Kolejowego 2018.


