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UTK opublikował referaty z
konferencji naukowej
04.10.2017

Na stronie internetowej Urzędu Transportu
Kolejowego opublikowaliśmy zbiór referatów
z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo -
Technicznej „Transport Kolejowy 2017:
Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”. W
spotkaniu zorganizowanym 19 maja przez
UTK wzięło udział prawie 100 osób,
wygłoszono 30 referatów.

Publikacja to zbiór referatów przygotowanych przez uczestników
konferencji naukowej organizowanej przez UTK. - Dotyczą one
różnych obszarów kolejnictwa: taboru, infrastruktury,
organizacji, bezpieczeństwa, regulacji, informacji pasażerskiej i
wielu innych. Poszerzają one naszą wiedzę o nowoczesnym
transporcie kolejowym i świadczą o zaangażowaniu w tworzenie
rozwiązań, które będą służyły podróżnym oraz wszystkim
korzystającym z usług kolei – uważa Ignacy Góra, Prezes Urzędu
Transportu Kolejowego. - UTK nie zajmuje się tylko
bezpieczeństwem i regulowaniem rynku kolejowego. Urząd to
nie tylko teraźniejszość i przyszłość. UTK podejmuje również
aktywne działania w celu zachowania bogatej historii polskiej
kolei - ułatwienia funkcjonowania kolei wąskotorowych,
muzealnych i historycznych – dodał Ignacy Góra. Prezes UTK
wygłosił również referat specjalny na temat inicjatyw  urzędu,



które mają poprawić bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-
drogowych.

W komitecie naukowym konferencji znaleźli się: dr hab.
Zbigniew Tucholski, prof. PAN – Polska Akademia Nauk; dr inż.
Arkadiusz Kampczyk – Akademia Górniczo-Hutnicza; dr inż.
Zbigniew Kędra – Politechnika Gdańska; dr inż. Andrzej Kochan –
Politechnika Warszawska; dr inż. Jakub Młyńczak – Politechnika
Śląska; dr inż. Lucyna Sokołowska – Uniwersytet
Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu; mgr inż. Wojciech
Gamon – Wyższa Szkoła Biznesu; dr inż. Paweł Rolek – Urząd
Transportu Kolejowego; dr inż. Aleksander Drzewiecki – Urząd
Transportu Kolejowego; dr inż. Tomasz Kuminek – Urząd
Transportu Kolejowego oraz sekretarz Komitetu Naukowego
mgr inż. Krzysztof Plewa – Urząd Transportu Kolejowego.
Gościem honorowym był prof. Andrzej Chudzikiewicz z
Politechniki Warszawskiej.

Pliki PDF w wersji do druku oraz mniejsza, do przeglądania na
ekranie znajduje się na stronie  Materiały z Konferencji Naukowo
– Technicznej „Transport Kolejowy 2017: Przeszłość –
Teraźniejszość – Przyszłość”.
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