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26 kwietnia 2017r.
godz. 09.00 – 12.30 – Rejestracja uczestników konferencji
godz. 12.30 – 13.30 – obiad
godz. 13.30 – 14.15 – Otwarcie Konferencji:
- prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch – Prezes SITK RP,
- mgr inż. Waldemar Fabirkiewicz – Sekretarz Generalny SITK RP
- Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa – wystąpienie Głównego Patrona Konferencji
- Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu Polskie Koleje Państwowe S.A. – wystąpienie programowe
- Marek Olkiewicz, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. eksploatacji – wystąpienie programowe
- dr inż. Andrzej Żurkowski – Dyrektor Instytutu Kolejnictwa
„Współczesne zasady tworzenia innowacyjnych rozwiązań w transporcie szynowym – rola zaplecza badawczego”
godz. 14.15 – 15.00 – przerwa kawowa – Jubileusz 10-lecia Konferencji INFRASZYN
SESJA I godz. 15.00 – 17.05 – Sesja Plenarna
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch – Prezes SITK RP, Przewodniczący KT PAN, UTH Radom
godz. 15.00 – dr Adam Wielądek – Honorowy Prezes UIC
„Kolejowe przewozy pasażerskie w kontekście IV pakietu kolejowego”
godz. 15.15 – prof. dr hab. Paweł Wajda – Uniwersytet Warszawski
„Zmiany przepisów prawa (IV Pakiet kolejowy i tzw. recast) jako remedium na problemy branży kolejowej?”
godz. 15.30 – prof. dr hab. Juliusz Engelhardt – Uniwersytet Szczeciński
„Podstawy metodyczne komparatywnej analizy efektywności ekonomicznej modernizacji taboru kolejowego”
godz. 15.45 – prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła, prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara, dr inż. Filip Pachla, mgr inż. Bartosz Radecki-Pawlik
„Optymalizacja zabezpieczeń przed drganiami kolejowymi na przykładzie nastawni w Białej Rawskiej”
godz. 16.00 – dr Inż. Andrzej Cholewa, Członek Zarządu i Dyrektor ds. Technicznych, Track Tec SA
Mec. Cezary Nowakowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Track Tec SA
„Podkłady strunobetonowe produkcji Track Tec”
godz. 16.20 – mgr inż. Artur Wróblewski – Dyrektor Sprzedaży na Europę Wschodnią VOOSLOH Fastening Systems GmbH
„Prezentacja Firmy VOSSLOH SKAMO”
godz. 16.35 – mgr inż. Leszek Lewandowski – Prezes Zarządu LWZ Spółka z o.o.
„Prezentacja Firmy LWZ Spółka z o.o.”
godz. 16.45 – mgr inż. Cezary Lipko – Dyrektor Techniczny TINES S.A.
„Nawierzchnie na przejazdach kolejowo-drogowych’”
godz. 17.05 – 17.20 – przerwa kawowa
SESJA II godz. 17.20 – 19.05 – Budowa i utrzymanie nawierzchni kolejowej
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła – Politechnika Krakowska
godz. 17.20 – prof. dr hab. inż. Henryk Bałuch – Instytut Kolejnictwa
„Zasady oceny skojarzonych zagrożeń nawierzchni kolejowej”
godz. 17.35 – prof. dr hab. inż. Władysław Koc – Politechnika Gdańska
„Zastosowanie odcinków nieliniowej krzywizny w torze zwrotnym rozjazdu kolejowego”
godz. 17.50 – mgr inż. Radosław Grunwald – Członek Zarządu COVER Spółka z o.o.
„Prezentacja Firmy COVER Spółka z o.o.
godz. 18.05 – dr inż. Juliusz Grabczyk – Prezes Zarządu P.U.T. „GRAW” Sp. z o.o.
„Innowacje na 25-lecie firmy”
godz. 18.20 – mgr inż. Maciej Śmieszek – Jednostka Notyfikowana CERTA Sp. z o.o. Sp. K.
„Prezentacja Jednostki notyfikowanej CERTA”
godz. 18.35 – Przedstawiciel Firmy SaZ s.r.o.
„Prezentacja Firmy SaZ s.r.o.”
godz. 18.50 – dr inż. Karol Kaczmarek, mgr inż. Łukasz Rawicki – Instytut Spawalnictwa
„Badania UT złączy spawanych szyn / aut.”
godz. 19.30 – uroczysta kolacja – OW „HYRNY”

27 kwietnia 2017r.
godz. 07.30 – 09.00 – śniadanie
godz. 08.30 – 12.00 – Program techniczno-turystyczny
SESJA III godz. 12.15 – 14.00 – Diagnostyka
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Danuta Bryja – Politechnika Wrocławska
godz. 12.15 – mgr inż. Marta Rogowska – Instytut Kolejnictwa
„Badanie przepustowości linii kolejowych przy wykorzystaniu nowoczesnych programów mikrosymulacyjnych”
godz. 12.30 – dr inż. Ewelina Kwiatkowska – Politechnika Wrocławska
„Nowa lista Prezesa UTK w zakresie nawierzchni kolejowej – analiza wymaganych badań”
godz. 12.45 – dr inż. Ewelina Kwiatkowska – Politechnika Wrocławska
„Trwałość rozjazdów kolejowych z wibroizolacją w podrozjazdnicach – badania terenowe”
godz. 13.00 – dr inż. Ewelina Kwiatkowska – Politechnika Wrocławska
„Wibroizolacyjność nawierzchni kolejowej z podkładkami pod podkładowymi – badania terenowe na odcinku szlakowym”
godz. 13.15 – Rene Feuler – Dyrektor ds. Technicznych STRABAG Rail GmbH
„Reprofilacja torów i rozjazdów oraz szyn rowkowych w transporcie szynowym”
godz. 13.30 – dr inż. Igor Gisterek – Politechnika Wrocławska
„Dopasowanie krawędzi peronowych do taboru w istniejących systemach tramwajowych na przykładzie Wrocławia”
godz. 13.45 – mgr inż. Dominik Bednarek – Politechnika Wrocławska
„Technologia budowy linii kolei jednoszynowej”
godz. 14.00 – 15.00 – obiad

SESJA IV godz. 15.00 – 17.15 – Nawierzchnia kolejowa, Automatyka i Telekomunikacja
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Kazimierz Kłosek – Politechnika Śląska, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
godz. 15.00 – prof. dr hab. inż. Andrzej Lewiński – UTH w Radomiu, Komitet Transportu PAN
„Zagrożenia przewodowych i bezprzewodowych systemów transmisji danych w systemach zarządzania i sterowania
ruchem kolejowym z uwzględnieniem cyberataków i ataków terrorystycznych”
godz. 15.15 – prof. dr hab. Maciej Stajniak, dr inz. Andrzej Wolfenburg – Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
„Innowacyjne rozwiązania dotyczące automatyzacji procesów ruchowych na kolei”
godz. 15.30 – dr inż. Kamila Szwaczkiewicz – Politechnika Gdańska
„Optymalizacja projektowania układów geometrycznych toru kolejowego z wykorzystaniem wielokryterialnej oceny”
godz. 15.45 – dr inż. Jerzy Michał Łuszczki – Jednostka Notyfikowana CERTA Sp. z o.o. Sp. K.
„Analiza porównawcza wprowadzonych zmian w zapisach tsi infrastruktuta na przykładzie wymagań stawianych
obiektom inżynieryjnym”
godz. 16.00 – mgr inż. Krzysztof Ochociński, mgr inż. Przemysław Brona, mgr inż. Robert Kruk – Instytut Kolejnictwa
„Perspektywy rozwoju terminali intermodalnych w Polsce Wschodniej, w tym na styku torów 1435/1520 mm”
godz. 16.15 – mgr inż. Grzegorz Stencel – Instytut Kolejnictwa
„Metody profilowania stosowane w celu ograniczenia rozwoju wad powierzchniowych szyn”
godz. 16.30 – prof. dr hab. inż. Kazimierz Kłosek, mgr Karol Trzoński – Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
„Innowacyjny system monitoringu szyn”
godz. 16.45 – mgr inż. Grzegorz Rejczak – Prezes Zarządu BAMAAR
„Prezentacja Firmy BAMAAR”
godz. 17.00 – mgr inż. Jakub Papla – Członek Zarządu RAIL TECH PAPLA Sp. z o.o.
„Ograniczenie zużycia szyn i hałasu przy zastosowaniu smarownic przytorowych i modyfikatora tarcia”
godz. 17.15 – 17.30 – przerwa kawowa
SESJA V godz. 17.30 – 18.45 – Nawierzchnia kolejowa, Energetyka w transporcie szynowym
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Władysław Koc – Politechnika Gdańska
godz. 17.30 – dr hab. inż. Danuta Bryja prof. PWroc., mgr inż. Adam Popiołek – Politechnika Wrocławska
„Wstępna walidacja metody symulacji oddziaływania dynamicznego pomiędzy pantografem a siecią jezdną górną
kolejowej trakcji elektrycznej”
godz. 17.45 – dr hab. inż. Wiesław Fiebig – prof. PWroc., dr inż. Ewelina Kwiatkowska – Politechnika Wrocławska
„Wpływ zastosowania wibroizolatorów sprężynowych w konstrukcji nawierzchni torowej na tłumienie drgań torowisk”
godz. 18.00 – mgr inż. Karol Tott – Instytut Kolejnictwa
„Organizacja montażu toru bezstykowego w zależności od warunków atmosferycznych”
godz. 18.15 – mgr inż. Krzysztof Nowicki – Jednostka Notyfikowana CERTA Sp. z o.o. Sp. K.
„Identyfikacja problemów certyfikacji WE podsystemu energia w świetle dotychczasowych doświadczeń”
godz. 18.30 – mgr inż. Maciej Gładyga – Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
„Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych ze środków publicznych”
godz. 19.30 – kolacja regionalna Karczma „HARENDA”

28 kwietnia 2017r.
godz. 07.30 – 09.00

– śniadanie

SESJA VI godz. 09.00 – 11.30 – Ochrona Środowiska i zagadnienia prawne
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. prof. dr hab. Juliusz Engelhardt – Uniwersytet Szczeciński
godz. 09.00 – mgr inż. Rafał Lipiński – Jednostka Notyfikowana CERTA Sp. z o.o. Sp. K.
„Perspektywy ERTMS w Polsce”
godz. 09.15 – mgr inż. Szymon Klemba – Instytut Kolejnictwa
„Inwestycje w sieć kolejową a potencjał przewozowy w Polsce”
godz. 09.30 – mgr inż. Józef Dąbrowski – Instytut Elektrotechniki
„Systemy ochrony przed prądami błądzącymi i ich monitorowanie oraz ochrona przeciwpożarowa na II linii metra”
godz. 09.45 – dr inż. Radosław Mazurkiewicz – Politechnika Wrocławska
„Problemy adaptacji towarowych linii kolejowych dla potrzeb SKM na przykładzie linii nr 349”
godz. 10.00 – dr inż. Jacek Makuch – Politechnika Wrocławska
„Propozycja miejskiej linii tramwaju dwusystemowego dla Wrocławia”
godz. 10.15 – mgr inż. Adam Dąbrowski – Instytut Kolejnictwa
“Kryteria klasyfikacji przejazdów kolejowo-drogowych - iloczyn ruchu”
godz. 10.30 – mgr inż. Józef Dąbrowski – Instytut Elektrotechniki
„O przyczynach i skutkach spełnienia wymagań normy PN-EN 50122-2 na torowiskach kolejowych”
godz. 10.45 – mgr inż. Magdalena Kycko – Instytut Kolejnictwa
„Zagrożenia i ryzyka w procesach certyfikacji”
godz. 11.00 – mgr inż. Piotr Kazimierowski
„Procedura SMS-PW-17, narzędzie systemu bezpieczeństwa czy regulacji rynku?”
godz. 11.15 – 12.00 – dyskusja i wypracowanie wniosków z konferencji
godz. 12.00 – 13.00 – obiad
godz. 13.00 – wyjazd uczestników konferencji

