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GŁÓWNE TEMATY

• Integracja europejskiej sieci kolejowej
•	 Kolej	między	Kongresami
•	 Jak	obniżyć	poziom	zagrożeń		i	wypadków	kolejowych	wykorzystując	platformę	analityczną	Vod	Rail		
	 3.0	wyposażoną	w	sztuczną	inteligencje.
•	 Przyszłość	infrastruktury	kolejowej	w	Polsce
•	 Przewozy	towarowe	-	Jak	poprawić	efektywność	i	konkurencyjność	kolejowych	przewozów	towarowych?
•	 Dworzec	przyszłości	-	kolej	w	centrach	miast
•	 Punkt	Informacyjny	ds.	Telekomunikacji	–	czyli	to	co	łączy	branżę	telekomunikacyjną,	energetyczną,		
	 wodno-kanalizacyjną,	drogową	i	kolejową.
•	 Efektywność	energetyczna	kolei	
•	 Polska	kolej	po	procesie	restrukturyzacji
•	 2019	–	Rok	Maszynisty
•	 Bezpieczeństwo	przejazdów	kolejowo-drogowych
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Było to pierwsze wystąpienie 
Andrzeja Adamczyka po desygnacji 
na ministra infrastruktury nowej 
kadencji rządu. - Kongres Kolejowy 
nabiera znaczenia z każdym rokiem 
i życzę organizatorom, by jego waga 
wykroczyła wkrótce daleko poza 
granice naszego kraju. To niezbędne 
wydarzenie, dające możliwości 
pogłębienia naszych relacji oraz 
potwierdzające, że przyszłość 
kolei interesuje nie tylko samych 
kolejarzy ale też tych, którzy z nimi 
współpracują – podkreślił minister.

Nawiązując do międzynarodowego 
charakteru Kongresu Kolejowego 
2019 i witając Jarosława 
Narkiewicza, ministra transportu 
i komunikacji Republiki Litewskiej, 
minister Adamczyk podkreślił, że 
relacje polsko-litewskie, szczególnie 
w kwestiach transportu, są bardzo 
dobre. Zwracając się do wszystkich 
uczestników Kongresu minister 
podkreślił, że ministerstwo chce 
być otwarte na sprawy branży 
transportowej. - Przed czterema laty 
taką właśnie deklarację złożyłem: 
że będziemy starać się rozważyć 
każdy problem środowiska, 

a naszej współpracy nie skończymy 
w momencie podpisania umowy 
o wykonawstwo – podkreślił Andrzej 
Adamczyk.

„KOLEJ TO KOŁO ZAMACHOWE 
GOSPODARKI”. PLANY NA  
KOLEJNE LATA

- W ciągu tych czterech lat udało się 
przywrócić wiarygodność kolei jako 
przewoźnika i inwestora. Jeszcze 
kilka lat temu wieszczono, że w 2019 
roku kolej w Polsce zatrzyma się, ze 
względu na wielość prowadzonych 
inwestycji, a sam „pik” inwestycyjny 
nie zostanie skonsumowany ze 
względu na brak potencjału rynku. 
Tak się nie stało i było to możliwe 
dzięki dobrej współpracy naszych 
partnerów – stwierdził minister 
Adamczyk.

Szef resortu infrastruktury 
przypomniał rekordową wartość 
Krajowego Programu Kolejowego, 
inwestycji dworcowych i programu 
taborowego PKP Intercity. - Kolej 
to koło zamachowe gospodarki. 
Dlatego nie można zapomnieć, że 
na przełomie 2015 i 2016 roku 
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i producenci i usługodawcy byli głodni zamówień. 
Widmo zmniejszania potencjału było bardzo blisko.  
Dziś mogę powiedzieć, że jednym z beneficjentów tego, 
co robimy na kolei są też wszyscy ci, którzy pracują przy 
przebudowie polskiej kolei – nie tylko infrastrukturalnej, 
ale i taborowej. Jestem przekonany że efektem tych 
wszystkich działania, będzie dalszy wzrost dobrze 
funkcjonującej kolei w Polsce – podsumował.

Minister zapowiedział, że w kolejnych latach priorytetem 
resortu będzie walka z wykluczeniem komunikacyjnym. 
Jako przykład takich działań wskazał zwiększenie liczby 
przystanków PKP Intercity czy przygotowanie projektu 
Kolej Plus. Odwołał się do przykładu Niemiec, które 
przyjęły „master plan” dla transportu. - Nie chcemy 
wyważać otwartych drzwi, będziemy starali się przyjąć 
taki dokument u nas - zapowiedział. Celem master planu 
ma być zwiększenie udziału kolei w transporcie kosztem 
mniej ekologicznego transportu drogowego. - Przyszłość 
następnych miesięcy i kolejnych lat to również IV Pakiet 
Kolejowy, Centralny Port Komunikacyjny czy linia dużych 
prędkość do Budapesztu - wyliczył Andrzej Adamczyk.

KONGRES KOLEJOWY 2019. „KOLEJ MOŻE 
ZUŻYWAĆ MNIEJ ENERGII”

Termomodernizacja budynków, zwiększenie możliwości 
rekuperacji energii oraz szkolenie maszynistów z zakresu 
oszczędzania prądu podczas jazdy to najważniejsze 
działania, które pozwolą poprawić efektywność 
energetyczną kolei – uznali uczestnicy debaty na 
Kongresie Kolejowym. Znaczenie mają także czynniki 
na pierwszy rzut oka niepowiązane bezpośrednio 
z kwestiami energetyki, takie jak likwidacja punktowych 
ograniczeń prędkości. Ewentualna zmiana napięcia 
sieci trakcyjnej na 25 kV prądu przemiennego miałaby, 
według dyskutantów, sens tylko na nowo budowanych 
liniach dużych prędkości. 

Stopień elektryfikacji sieci w Polsce jest jak na 
warunki europejskie bardzo wysoki. – Zdecydowana 
większość pracy przewozowej jest wykonywana na 
liniach zelektryfikowanych – przypomniał moderator 
debaty, Jan Raczyński z Instytutu Kolejnictwa. Wciąż 
istnieją jednak niezelektryfikowane białe plamy, choć 
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w ostatnich latach znów zaczęły się zmniejszać. 
Pytanie – według moderatora – nie brzmi „czy warto 
elektryfikować kolejne linie”, ale ile z nich wyposażyć 
w sieć trakcyjną i w jakiej kolejności.

PKP ENERGETYKA: MODERNIZUJEMY  
I UZUPEŁNIAMY SIEĆ

– Najlepiej byłoby zelektryfikować wszystkie, ale nie da 
się tego zrobić w krótkiej perspektywie – postawił tezę 
członek zarządu i dyrektor ds. utrzymania infrastruktury 
PKP PLK Piotr Majerczak. W ostatnich 4 latach 
zelektryfikowano lub zaczęto elektryfikować ok. 300 
km linii, a dla kolejnych odcinków trwa opracowywanie 
studiów wykonalności. Jeden z powodów to umowy 
AGC/AGTC, w których elektryfikacja jest ważnym 
wymogiem co do parametrów linii. PKP PLK zobowiązała 
się do zelektryfikowania linii wchodzących w skład 
głównych ciągów najpóźniej w 2030 r.

Należy pamiętać również o utrzymywaniu i stopniowej 
wymianie elementów układów zasilania na już 

zelektryfikowanych liniach. – Rozbudowujemy system 
sieci zasilania – zapewnił członek zarządu PKP Energetyka 
Leszek Hołda. W poprzedniej unijnej perspektywie 
budżetowej spółka zmodernizowała i wybudowała łącznie 
kilkadziesiąt obiektów za ok. miliarda złotych. – W latach 
2016-2023 będzie to już 200 obiektów za 3 mld zł. Po 
zakończeniu tych inwestycji ok. 70% sieci zasilającej kolej 
będą już stanowiły obiekty zmodernizowane lub nowe – 
deklarował. Oprócz likwidacji miejsc, w których zdarzają 
się zakłócenia ruchu pociągów z powodu zaników napięcia 
w sieci, umożliwi to wzrost prędkości i gęstości ruchu.

– Jesteśmy jednak uzależnieni od ogólnopolskiej 
struktury zasilania – przypomniał Hołda. Ograniczenia 
związane z dostępnością mocy energetycznej nie 
omijają także PKP Energetyka. Jak dotąd spółka radzi 
sobie jednak z problemami. – Dla wspomnianych 
200 obiektów w trakcie modernizacji lub budowy nie 
widzimy zagrożeń – zapewnił.



7KONGRES KOLEJOWY



8 KONGRES KOLEJOWY



9KONGRES KOLEJOWY



ZAPRASZAMY NA EDYCJE JUBILEUSZOWĄ
WARSZAWA	LISTOPAD	2020.

www.tor-konferencje.pl
Plac Bankowy 2

00-095 Warszawa 
konferencje@tor-konferencje.pl

2 0 1 0  -  2 0 2 0


