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CO CZYNI SPECJALNOŚĆ IDK
ATRAKCYJNĄ?

Zapotrzebowanie rynku– teraz i w przyszłości

• nowe technologie i wyzwania stawiane przed nowoczesną infrastrukturą 

drogową i kolejową 

• zmiana sposobu użytkowania dotychczasowej infrastruktury drogowej

i kolejowej

• zarządzanie majątkiem drogowym i kolejowym - „Asset management”

Możliwość zdobycia wiedzy w wiodącej jednostce naukowej

w Polsce grupującej doświadczoną kadrę naukową i praktyków

w zakresie Infrastruktury Drogowej i Kolejowej (IDK)



• program budowy sieci dróg podstawowych (drogi ekspresowe) - koszty programu 

budowy dróg krajowych w latach 2014-23, planowane 135 mld zł

• budowa obwodnic (program budowy 100 obwodnic)

• przekształcenia infrastruktury drogowej jako potrzeba poprawy sprawności i 

bezpieczeństwa, dostosowania do zmian mobilności i nowych technologii



PRZYSZŁOŚC ROZWOJU 

INFRASTUKTURY DROGOWEJ 

NOWOCZESNE DROGI



BEZPIECZNE I NIEZAWODNE DROGI



DIAGNOSTYKA STANU DRÓG I ICH UTRZYMANIE



Trwałe nawierzchnie



Drogi jako przestrzeń publiczna – rewitalizacja, estetyka



• Poprawa standardu technicznego istniejącej infrastruktury  i 

podwyższanie prędkości

• Rozbudowa podsystemów kolei miejskiej i podmiejskiej

• Modernizacja infrastruktury transportu szynowego obejmującej obiekty 

inżynierskie i systemy sterowania ruchem

• Rozwój nowych technologii i materiałów w budowie i utrzymaniu dróg 

szynowych 

• Rozwój metod projektowania oraz gromadzenia informacji o obiektach 

infrastruktury szynowej

• Rozwój modelowania i metod predykcji dynamiki toru

PRZYSZŁOŚĆ ROZWOJU 

INFRASTRUKTURY SZYNOWEJ



Program inwestycyjny o łącznej wartości prawie 77 mld złotych ponad 230 projektów 

na 9 000 km torów.

Szybciej i wygodniej w 

aglomeracjach: 

Wzrasta dostępność i atrakcyjność kolei w 

obrębie miast 

Dzięki budowie nowych i przebudowie 

istniejących przystanków kolejowych oraz 

integracji transportu kolejowego z miejskim, 

pociąg może być bardziej konkurencyjny

Separacja ruchu aglomeracyjnego od 

dalekobieżnego i nowoczesne urządzenia 

sterowania ruchem kolejowym pozwalają 

skrócić czas przejazdu i zwiększyć liczbę 

pociągów

Krajowy Program Kolejowy

PKP.PLK.SA

Ministerstwo Infrastruktury



Wyższy komfort obsługi pasażerów 

na stacjach i przystankach

Krajowy Program Kolejowy

PKP.PLK.SA.



Kolej bez barier (TSI INF +TSI PRM)

windy i pochylnie

bardziej czytelne ścieżki naprowadzające

dotykowe pasy bezpieczeństwa

Krajowy Program Kolejowy

PKP.PLK.SA.



Poprawa jakości i bezpieczeństwa: 
Lokalne Centra Sterowania (LCS) - komputerowe systemy 

pozwalają sprawniej i bezpieczniej prowadzić ruch

Montowane są nowe nawierzchnie i rozjazdy, 

zabezpieczane przejazdy kolejowo-drogowe

Budowane są bezkolizyjne skrzyżowania

Krajowy Program Kolejowy

PKP.PLK.SA.



Nowoczesne technologie wymian 

nawierzchni i podtorza 

Krajowy Program Kolejowy

PKP.PLK.SA.

Budimex



Nowoczesne materiały i technologie

Krajowy Program Kolejowy

GEOWEB. Technologie Budowlane

Iżynieria.com



Infrastruktura 

przystosowywana do 

zwiększonych 

prędkości

i przewozów

Krajowy Program Kolejowy

Grodzisk News

Wyborcza/Mazur

PKP.PLK.SA.



Program Kolej Plus
Cel: 
uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia 

kolejowe miejscowości o populacji 

powyżej 10 tys. mieszkańców bez 

połączeń pasażerskich z miastami 

wojewódzkimi 

lub takich, których istniejące połączenia 

wymagają usprawnienia.

PKP.PLK.SA.



Modernizacja i rozwój miejskiej infrastruktury transportu 

szynowego

Transport Publiczny

PROGREG



Modernizacja i rozwój miejskiej infrastruktury transportu 

szynowego

Inwestycje.pl

PROGREG



Modernizacja i rozwój miejskiej infrastruktury transportu 

szynowego
Kolej aglomeracyjna:

Kolej Aglomeracyjna: Wieliczka 2014, Lotnisko 2015, 

Miechów 2015, Tarnów 2016

Koleje Małopolskie

Projekt jest nie ukończony. Pozostają do uzupełnienia parkingi, 

przystanki, punkty przesiadkowe… Poprawa stanu toru jest konieczna…

https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/nik-o-szybkiej-kolei-aglomeracyjnej-w-aglomeracji-krakowskiej



PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCI IDK

syllabus.pk.edu.pl

• Drogi zamiejskie i skrzyżowania

• Planowanie i projektowanie miejskiej infrastruktury drogowej

i szynowej

• Drogi kolejowe

• Planowanie układów komunikacyjnych

• Statystyka matematyczna i rachunek prawdopodobieństwa

w inżynierii

• Geotechnika w budownictwie drogowym i kolejowym

• Mosty drogowe i kolejowe

• Ekonomika w budownictwie drogowym i kolejowym

• Ochrona środowiska w budownictwie drogowym i kolejowym

http://syllabus.pk.edu.pl/


PRZEDMIOTY PROFILU DYPLOMOWANIA 
DROGI SAMOCHODOWE DROGI KOLEJOWE

Przedmioty obowiązkowe

• Inżynieria ruchu

• Technologia nawierzchni drogowych

• Inżynieria ruchu kolejowego

• Stacje kolejowe

• Technologia budowy i utrzymania kolei

Przedmioty do wyboru

• Analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego

• Inteligentne Systemy Transportowe

• Zarządzanie infrastrukturą drogową

• Nawierzchnie drogowe specjalne

• Budowa i utrzymanie podłoża

w budownictwie komunikacyjnym

• Geodezja i diagnostyka w budownictwie 

komunikacyjnym

• Utrzymanie dróg

• Koleje niekonwencjonalne

• Urządzenia sterowania ruchem kolejowym

• Pojazdy szynowe

• Budowa i utrzymanie podłoża

w budownictwie komunikacyjnym

• Geodezja i diagnostyka w budownictwie 

komunikacyjnym

• Dynamika nawierzchni szynowych i ochrona 

przed drganiami

• Koleje dużych prędkości



ZESPÓŁ DROGOWY – 12 osób, ZESPÓŁ KOLEJOWY – 9 osób
Badania i wiedza ekspercka – gotowość jej przekazania

1. Udział w tworzeniu krajowych przepisów projektowania infrastruktury drogowej 

i zarządzania ruchem drogowym - Lider konsorcjum 

2. Granty badawcze o podstawowym znaczeniu dla rozwoju infrastruktury 

drogowej i kolejowej oraz zarządzania ruchem

3. Udział w zespołach eksperckich i opracowania strategicznych programów 

dotyczących infrastruktury drogowej i kolejowej 

4. Współpraca z jednostkami administracji

drogowej, drogowymi firmami wykonawczymi

i firmami w zakresie transportu

kolejowego – PKP PLK SA, UTK

5. Współpraca międzynarodowa

(staże, projekty, publikacje)



WYBRANE PROJEKTY BADAWCZE (z ostatnich lat):

1. Proaktywny system wsparcia zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego,

w oparciu o dane pozyskane przez bezzałogowe statki latające

2. Racjonalizacja ochrony zabudowy przed hałasem drogowym 

3. Problemy eksploatacyjne skrzyżowań z sygnalizacją świetlną

4. Oznakowanie eksperymentalne dróg w aspekcie zachowań uczestników ruchu

5. Nowoczesne metody obliczania przepustowości i oceny warunków ruchu dla dróg poza 

aglomeracjami miejskimi, w tym dla dróg szybkiego ruchu 

6. Nowe rozwiązanie podkładki pod-podkładowej i tłumika szynowego do ochrony 

otoczenia drogi szynowej przed drganiami i hałasem, NCBiR 2019-2022

7. Laboratory test measurements of stiffness in form Load-Deflection Diagram in 

accordance with DIN 45673-1, B+R 2021



Profil „drogowy” – przykłady problemów 

rozwiązywanych w pracach dyplomowych

• Analizy uciążliwości środowiskowych w otoczeniu dróg i projekty rozwiązań 

ograniczających te uciążliwości. Badania i prognozy hałasu w otoczeniu dróg

• Badania i analizy ruchu pojazdów, badania zachowań uczestników ruchu na 

różnych elementach sieci drogowej, oceny bezpieczeństwa ruchu infrastruktury 

drogowej,

• Projekty nowych lub przebudowy: skrzyżowań, odcinków dróg sieci lokalnej

i regionalnej wraz z obwodnicami miejscowości,

• Projektowanie konstrukcji wzmocnienia nawierzchni

• Analizy i oceny stanu nawierzchni wybranych odcinków dróg

• Cechy wytrzymałościowe i trwałość nowych rozwiązań konstrukcji nawierzchni 

• Nowoczesne technologie napraw nawierzchni drogowych

• Ocena i rozwój systemów zarządzania siecią drogową



Promotorzy prac dyplomowych – profil drogowy:

Projektowanie geometryczne, inżynieria ruchu, bezpieczeństwo ruchu, ochrona 

środowiska:

1. Prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca

2. Dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PK

3. Dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. PK

4. Dr inż. Radosław Bąk

5. Dr inż. Piotr Buczek

6. Dr inż. Krzysztof Ostrowski

7. Dr inż. Sylwia Pazdan

8. Dr inż. Remigiusz Wojtal

9. Dr inż. Krystian Woźniak

Nawierzchnie drogowe:

1. Dr inż. Jarosław Górszczyk

2. Dr inż. Konrad Malicki

3. Dr inż. Piotr Zieliński



Profil „kolejowy” – przykłady problemów rozwiązywanych 

w pracach dyplomowych

• Studium wykonalności budowy linii kolejowej

• Wzmacnianie podtorza kolejowego

• Analiza przepisów europejskich (TSI) wraz z oceną poprawności modernizacji 

stacji/układów torowych

• Projekty koncepcyjne budowy linii tramwajowej

• Analiza możliwości zwiększenia prędkości na istniejącej linii kolejowej (analiza układu 

torowego)

• Modernizacja istniejącej linii kolejowej

• Wpływ konstrukcji podtorza i nawierzchni kolejowej na tzw. efekt progowy przy 

obiektach

• Metody oceny stanu toru stosowane na kolejach europejskich

• Współpraca nawierzchni kolejowej z obiektami mostowymi



Promotorzy prac dyplomowych – profil kolejowy:

1. Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła

2. Dr hab. Piotr Kozioł, prof. PK

3. Dr hab. inż. Juliusz Sołkowski, prof. PK

4. Dr inż. Łukasz Chudyba

5. Dr inż. Jan Gertz

6. Dr inż. Filip Janowiec



Zatrudnienie i możliwości uzyskiwania uprawnień 

budowlanych

• Drogowe i kolejowe firmy wykonawcze

• Biura projektowe infrastruktury drogowej i kolejowej

• Administracja drogowa wszystkich szczebli

• Centra zarządzania ruchem

• Jednostki badawcze dróg i kolei

Możliwości uzyskiwania uprawnień budowlanych

bez ograniczeń dla wszystkich specjalności po spełnieniu 

wymagań dotyczących praktyki zawodowej



INFORMACJE DODATKOWE:

Dodatkowe informacje:
Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu

WIL, sekretariat pok. 23

+

Pracownicy Katedry – kontakt przez e-mail

(lista i adresy na stronie www.pk.edu.pl)


