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W 2021 roku Instytut Kolejnictwa obchodzi siedem-
dziesięciolecie swojego istnienia. Instytut utworzono na 
mocy Zarządzenia Ministra Kolei z dnia 30 maja 1951 roku 
pod nazwą Instytut Naukowo-Badawczy Kolejnictwa.

Od chwili powstania, znaczną część pracowników Instytutu 
stanowili młodzi ludzie, którzy wraz z doświadczonymi pracow-
nikami o wysokich kwali' kacjach, tworzyli zespoły badawcze, 
zapewniające Instytutowi uznaną pozycję wiodącej jednostki 
badawczej w zakresie transportu szynowego.

Obecnie, wśród pracowników IK zatrudnionych na sta-
nowiskach naukowych, badawczych i  inżynieryjno-tech-
nicznych, ponad 25% pracowników stanowią ludzie mło-
dzi, w  wieku nieprzekraczającym 35 lat. Aktywnie uczest-
niczą w  realizacji prac badawczych w  obszarze dróg ko-
lejowych, konstrukcji pojazdów szynowych, nowych ma-
teriałów, elementów i  rozwiązań konstrukcyjnych na po-
trzeby transportu szynowego, systemów sterowania ru-
chem kolejowym, łączności i teleinformatyki, sieci trakcyj-
nej i  systemów zasilania trakcji elektrycznej, logistyki i or-
ganizacji przewozów, analiz rynku transportowego, ochro-
ny środowiska naturalnego oraz dostępności transportu 
szynowego dla osób niepełnosprawnych. Prowadzą także 

działalność certy' kacyjną. Poszerzając wiedzę i  umiejęt-
ności praktyczne często samodzielnie realizują interesują-
ce zadania naukowe, wykorzystując nowoczesną aparaturę 
pomiarową, techniki badawcze i najnowsze osiągnięcia IT.

W dniach 19−20 maja 2021 r. w  siedzibie Instytutu 
Kolejnictwa odbyło  się Sympozjum Młodych Talentów 
Instytutu Kolejnictwa – SYMTA 2021. Podstawowym ce-
lem Sympozjum był udział młodych pracowników w  pro-
cesie przygotowania do samodzielnej pracy naukowej, 
a  w  szczególności doskonalenie i  zdobywanie doświad-
czenia w występowaniu przed audytorium, wyrażaniu my-
śli na piśmie, prezentowaniu własnych osiągnięć na forum 
publicznym i udziału w dyskusji.

Sympozjum było jednocześnie okazją do zaprezen-
towania aktualnych osiągnięć naukowych oraz  zawodo-
wych uczestników, wymiany informacji o pracach badaw-
czych realizowanych w  różnych komórkach organizacyj-
nych Instytutu Kolejnictwa, a także wymiany doświadczeń 
związanych z prezentowaniem osiągnięć i publikowaniem 
zwięzłych informacji na ich temat.

Sympozjum miało charakter wewnętrzny. Autorami refe-
ratów byli młodzi pracownicy Instytutu, zatrudnieni na stano-
wiskach naukowych, badawczo-technicznych oraz inżynieryj-
no-technicznych. Z uwagi na ograniczenia epidemiologiczne, 
przebieg obrad transmitowano z wykorzystaniem platformy 
Zoom. Referaty były prezentowane w obecności przedstawi-
cieli Komitetu Naukowego Sympozjum, a słuchacze – pracow-
nicy Instytutu Kolejnictwa oraz członkowie Rady Naukowej 
Instytutu – uczestniczyli w obradach w trybie online.

Sympozjum Młodych Talentów Instytutu Kolejnictwa SYMTA 2021

Informacj  opracowa  Jaros aw MOCZARSKI1

Streszczenie

W dniach 19−20 maja 2021 r. w siedzibie Instytutu Kolejnictwa zorganizowano Sympozjum Młodych Talentów IK – 
SYMTA 2021. Młodzi pracownicy Instytutu, zatrudnieni na stanowiskach naukowych, badawczo-technicznych oraz inżynieryj-
no-technicznych, zaprezentowali najnowsze osiągnięcia naukowe i zawodowe. Podczas siedmiu sesji tematycznych wygło-
szono 22 referaty. Celem sympozjum było przygotowanie młodych pracowników do samodzielnej pracy naukowej i badaw-
czej, wymiana informacji o projektach realizowanych w różnych komórkach IK, a także doskonalenie metod prezentowania 
swoich osiągnięć przed publicznością.

Słowa kluczowe: transport szynowy, młodzi naukowcy, sympozjum

1 Dr hab. inż. prof. instytutu; Instytut Kolejnictwa; e-mail: jmoczarski@ikolej.pl.
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Obrady Sympozjum trwały dwa dni. Podczas siedmiu 
sesji tematycznych wygłoszono 22 referaty obejmujące 
różne obszary działalności Instytutu:
Sesja I: Bezpieczeństwo pożarowe – prow adząca dr inż. 

Jolanta Radziszewska-Wolińska
mgr inż. Adrian Kaźmierczak: Bezpieczeństwo pożaro-
we pasażerskich pojazdów szynowych – aktywne i pa-
sywne systemy zabezpieczeń (Fire Safety of Passenger 

Rail Vehicles – Active and Passive Safety Systems);
inż. Michał Kowalski: Boczne rozprzestrzenianie  się 
płomienia w  kon' guracji pionowej, czyli czym jest 
parametr CFE (Lateral Spread on Products in Vertical 

Con! guration i.e. What is the Parameter CFE);
mgr inż. Jakub Piergies: Pomiar wydzielanego ciepła 
metodą różnicowej kalorymetrii tlenowej (Measurement 

of Heat Released by the Oxygen Consumption Calorimetry 

Method);
mgr inż. Aneta Świetlik, mgr inż. Marta Łyszcz: 
Właściwości ogniowe wybranych grup materiałów sto-
sowanych w  pojazdach szynowych po zakończeniu 
okresu przejściowego w TSI LOC&PAS (Fire Properties 

of Chosen Material Groups Used on Rail Vehicles After the 

end of the Transition Period in the TSI LOC&PAS).

Sesja II: Pojazdy szynowe – prowadzący mgr inż. Sławomir 
Walczak

mgr Krzysztof Polak: Główne źródła hałasu pocho-
dzącego od pojazdów kolejowych zwiększonych 
prędkości (Main Sources of Noise from High-Speed 

Rail Vehicles);
mgr inż. Rafał Jarkiewicz: Badania symulacyjne statecz-
ności dwuosiowego wagonu towarowego (Studies of 

Dynamic Stability of Two-axle Freight Wagon);
mgr inż. Adam Kamiński: Ocena pojazdu szynowo-dro-
gowego na zgodność z polską infrastrukturą i stałymi 
instalacjami – teoria a praktyka (Assessment of a Road-

rail Vehicle for Compliance with Polish Infrastructure and 

Fixed Installations – Theory and Practice).

Sesja III: Kompatybilność elektromagnetyczna – prowa-
dzący dr inż. Artur Rojek

mgr inż. Kamil Białek: Wpływ pola elektromagne-
tycznego na urządzenia pracujące w środowisku ko-
lejowym – badania kompatybilności elektromagne-
tycznej (In# uence of Electromagnetic Field on Devices 

Operating in Railway Environment – Electromagnetic 

Compatibility Tests);
inż. Karol Urbaczewski: Charakterystyka badań EMC 
i  klimatycznych nowoczesnych systemów zdal-
nego sterowania lokomotywami manewrowymi 
(Characteristics of EMC and Climats Tests of Modern 

Remote Control for Shunter Locomotives System);
mgr inż. Patryk Wetoszka: Badania kompatybilności 
elektromagnetycznej urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym (Electromagnetic Compatibility Tests of 

Railroad Tra$  c Control Equipment).

Sesja IV: Elementy infrastruktury kolejowej – prowadzą-
ca dr inż. Jolanta Radziszewska-Wolińska

mgr inż. Łukasz Antolik: Charakterystyki uszkodzeń 
szyn jako element procesu projektowania układu 
przetworników ultradźwiękowych (Characterization 

of the Rail Damages as an Element of the Ultrasonic 

Transducer Design Proces);
inż. Izabela Ragus: Badania przekuć w  szynach 
i  kształtownikach szynowych a  wymagania nor-
my PN-EN 16273 (Forged Rail Transitions Tests and 

Requirements of PN-EN 16273 Standard);
mgr inż. Marek Skrzyniarz: Analiza metod odladza-
nia sieci trakcyjnej (Analysis of the Traction Line De-

frosting Methods);
mgr inż. Marcin Garbacz: Wpływ starzenia z  symula-
cją światła słonecznego i  laboratoryjnych warunków 
pogodowych na wybrane właściwości ' zyko-che-
miczne systemów malarskich stosowanych w  trans-
porcie szynowym (In# uence of Accelerated Weathering 

with Simulation of Sunlight and Weather Conditions on 

Selected Physico-chemical Properties of Paint Systems 

Used in Rolling Stock).

Sesja V: Procesy certy% kacji – prowadzący dr hab. inż. 
Marek Pawlik

inż. Katarzyna Gierwatowska: Wymagania jakościo-
we stawiane kolejowym inwestycjom strukturalnym 
w Polsce na przykładzie wybranego procesu certy' -
kacji (Quality Requirements for Structural Investments 

in Railways in Poland on the Example of a  Selected 

Certi! cation Process);
mgr inż. Bogusława Kielczyk: Ocena zgodności 
na przykładzie wybranych procesów certy' kacji 
(Conformity Assessment on the Example of Selected 

Certi! cation Processes);
mgr inż. Magdalena Kycko: Procesy certy' kacji podsys-
temów w świetle wymagań prawa europejskiego oraz 
krajowego (Subsystem Certi! cation Processes in the Light 

of the Requirements of European and National Law).

Sesja VI: Symulacja w badaniach i eksploatacji – prowa-
dzący dr hab. inż. Jacek Kukulski
mgr inż. Beata Pracoń: Rola symulatorów systemów stero-
wania ruchem kolejowym w procesie dopuszczenia do eks-
ploatacji oraz szkolenia pracowników (Role of Simulators 

of Railway Tra$  c Control System Devices in the Process of 

Admission to Operation and Training of Employees);
mgr inż. Marta Rogowska-Jędra: Analiza odporności
infrastruktury kolejowej na opóźnienia ruchu pocią-
gów z  wykorzystaniem modelu mikrosymulacyjnego 
(Analysis of the Resistance of Railway Infrastructure to 

Train Tra$  c Delays Using a Microsimulation Model);
dr inż. Petro Hubskyi: Symulacja współpracy sieci trak-
cyjnej i pantografu w celu dostosowania linii do ruchu 
dużych prędkości (Simulation of the Interaction between 

a  Contact Line and a  Pantograph for Adapting Lines to 

High Speed Tra$  c).
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Sesja VII: Systemy łączności kolejowej – prowadzący dr 
inż. Marek Sumiła

mgr inż. Monika Sawicka: Analiza obowiązujących 
w Polsce wymagań na łączność przewodową w śro-
dowisku kolejowym (Analysis of the Requirements 

in Force for Wire Communication in the Railway 

Environment in Poland);
mgr inż. Krzysztof Tchórzewski: FRMCS – przyszłość 
radiołączności kolejowej (FRMCS – the Future of Rail 

Radio Communications).

Rys. 1. Okładka publikacji dotyczącej Sympozjum

Przed rozpoczęciem Sympozjum, nakładem Wydaw-
nictwa Instytutu Kolejnictwa, przygotowano publikację 
zawierającą streszczenia referatów w  języku polskim i  an-
gielskim (rys. 1). Pełne wersje referatów przygotowanych 
przez uczestników Sympozjum będą opublikowane w for-
mie monogra' i.

Sympozjum umożliwiło młodym pracownikom zapre-
zentowanie swoich osiągnięć naukowych i  zawodowych 
oraz wymianę doświadczeń w  pracy badawczej. Powinno 
stanowić impuls do rozwijania działalności naukowo-ba-
dawczej wraz z doskonaleniem umiejętności prezentowa-
nia własnych osiągnięć na konferencjach i w publikacjach.

Zgodnie z  założeniem organizatorów, Sympozjum po-
winno mieć charakter spotkań cyklicznych i być organizo-
wane regularnie, co dwa lata. Powinno pomagać w  przy-
gotowaniu młodych pracowników Instytutu Kolejnictwa 
do samodzielnej działalności naukowej i badawczej, a tak-
że zachęcać do uczestnictwa w  seminariach i  konferen-
cjach zewnętrznych oraz publikowania wyników prowa-
dzonych prac w formie informacji, artykułów i monogra' i 
naukowych.


