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Miejsce: Radom, Politechnika Radomska, Wydział Transportu i Elektrotechniki,  
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Zgłoszenia na konferncję: Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa  
w konferencji do dnia 22 listopada 2011 r. na adres spawlowski@mbpr.pl 
wpisując w temacie e-maila „Konferencja transport szynowy”.

Opłaty: udział w Konferencji jest bezpłatny

Kontakt z organizatorami:
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Oddział Terenowy w Radomiu
ul. Mokra 2
e-mail: spawlowski@mbpr.pl
tel. 48 362-56-93 w godz. 730-1530; fax: 48 340-16-00 
www.mbpr.pl

Dojazd: autobusy linii nr 7, 9, 23 odjeżdżające z przystanku „Dworzec PKP“ Adam Struzik

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji rozpoczynającej 
opracowywanie Programu rozwoju i modernizacji technologicznej transportu 
szynowego w województwie mazowieckim. Celem spotkania jest wymiana 
poglądów na temat założeń do programu pomiędzy przedstawicielami władz 
regionalnych i lokalnych, środowisk naukowych oraz instytucji pozarządowych. 
Konferencja rozpoczyna proces konsultacji społecznych Programu. 

Głos Państwa będzie dla nas niezwykle ważny w kształtowaniu wizji rozwoju 
transportu kolejowego w województwie mazowieckim. W związku z tym liczę na 
Państwa aktywny udział w spotkaniu.

Warszawa, 4 listopada 2011 r.



KONFERENCJA

Program rozwoju i modernizacji technologicznej 
transportu szynowego w województwie mazowieckim

Radom, 29 listopada 2011

Politechnika Radomska, Wydział Transportu i Elektrotechniki 
ul. Malczewskiego 22, aula A5



Coraz większą barierą w rozwoju kraju i województwa jest regres w przewozach 
kolejowych. Odrodzenie transportu kolejowego jako głównego środka komuni-
kacyjnego w połączeniach dalekobieżnych i aglomeracyjnych jest warunkiem 
zrównoważonego rozwoju regionu. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom wła-
dze województwa mazowieckiego przystąpiły do opracowania Programu rozwoju  
i modernizacji technologicznej transportu szynowego w województwie mazowiec-
kim. Dokument ten wpisuje się w proces aktualizacji Strategii Rozwoju Wojewódz-
twa Mazowieckiego i Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Ma-
zowieckiego. 

Konferencja inauguruje prace związane z Programem rozwoju i modernizacji 
technologicznej transportu szynowego w województwie mazowieckim.

Zapraszamy na stronę internetową
www.mbpr.pl

PROGRAM KONFERENCJI

0900-930 Rejestracja uczestników konferencji

0930-945 Powitanie gości przez prof. dr hab. Mirosława Lufta Rektora Politechniki 
Radomskiej i Andrzeja Kosztowniaka Prezydenta Radomia

0945-1115 Wprowadzenie do problematyki transportu szynowego na Mazowszu:
• Perspektywy rozwoju transportu szynowego w województwie mazowieckim – 

Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego
• Wyzwania polityki transportowej w Polsce – Janusz Piechociński, poseł na 

Sejm RP, Przewodniczący podkomisji ds. transportu kolejowego, łączności 
i nowoczesnych technik informacyjnych 

• Perspektywy rozwoju kolei regionalnych w województwie mazowieckim –  
Artur Radwan, Dyrektor Generalny „Kolei Mazowieckich – KM Sp. z o.o.”

• Rola i miejsce Programu rozwoju i modernizacji technologicznej transportu 
szynowego w systemie planowania i programowania rozwoju – podstawowe 
tezy i założenia – prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki, Dyrektor Mazowiec-
kiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

1115-1130 Przerwa kawowa

1130-1400 Wystąpienia ekspertów:
• Trendy rozwoju transportu kolejowego w Polsce – prof. dr hab. inż. Janusz 

Dyduch, Przewodniczący Komitetu Transportu PAN
• Konstrukcja oferty przewozowej na poziomie regionalnym i aglomeracyjnym 

– założenia metodyczne, przykłady rozwiązań z Europy – Torsten Perner, 
ETC Transport Consultants, Berlin 

• Sieć kolejowa w województwie mazowieckim na tle kraju i Europy zachodniej. 
Perspektywy rewitalizacji nieczynnych linii, możliwości uzupełnienia sieci –  
dr Szymon Komusiński, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

• Dostępność kolejowa miast województwa mazowieckiego w ruchu między-
narodowym, krajowym i regionalnym – porównanie z wybranymi przykła-
dami europejskimi. Propozycje zmian w siatce połączeń – dr Michał Beim, 
Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

• Badanie możliwości wykorzystania transportu szynowego w obsłudze więk-
szych miast i aglomeracji – założenia metodyczne – dr Arkadiusz Kołoś, 
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

• Organizacja związków transportowych w aglomeracjach – przegląd do-
świadczeń polskich i zagranicznych – dr hab. Tadeusz Dyr, Politechnika 
Radomska 

• Metodyka ewaluacji węzłów przesiadkowych w miastach – mgr Jędrzej  
Gadziński, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

1430-1515 Dyskusja

1515-1545 Obiad


