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V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA 

TRANSPORT KOLEJOWY 2022 

PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ 

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zaprasza uczniów, studentów i doktorantów do wzięcia 

udziału w V edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo–Technicznej Transport Kolejowy 2022: 

Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość, która odbędzie się 25 maja 2022 r. w Urzędzie Transportu 

Kolejowego w Warszawie. 

„Polska kolej potrzebuje młodych, kreatywnych i wykształconych fachowców.  

Konferencja jest okazją by dać impuls, który przełoży się na zwiększenie zainteresowania zawodami 

kolejowymi wśród młodzieży. Dla przyszłych i obecnych inżynierów ciekawa może być tematyka 

związaną z bezpieczeństwem kolejowym, nowymi rozwiązaniami systemowymi  

i technicznymi. Europejski Rok Kolei posłużył zaprezentowaniu oferty jaką do młodych ludzi kieruje 

sektor kolejowy. Liczę na to, że konferencja skutecznie zachęci do podjęcia pracy w tej branży” –

dr  inż. Ignacy Góra, Prezes UTK 

 

TEMATYKA KONFERENCJI 

Przewidywany program obejmuje referaty uczniów, studentów i doktorantów na tematy 

związane z szeroko pojętym transportem kolejowym z podziałem na następujące panele 

tematyczne: 

 przeszłość, 

 teraźniejszość, 

 przyszłość. 

Przewidywane są dwie formy prezentacji referatów: 

 wykład (sesja plenarna), 

 plakat (sesja plakatowa). 

WAŻNE TERMINY 

Zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie abstraktów do 23 marca 2022 r. 

Komunikat nr 2 do 6 kwietnia 2022 r. 

Przesłanie referatów do 11 maja 2022 r. 

Komunikat nr 3 do 18 maja 2022 r. 

Konferencja 25 maja 2022 r. 
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ZASADY ZGŁASZANIA UCZESTNICTWA 

Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o nadesłanie zgłoszeń wraz z abstraktami 

do 23 marca 2022 r. Po wypełnieniu i wydrukowaniu formularza zgłoszeniowego, należy go przesłać wraz 

z niezbędnymi podpisami oraz abstraktem na adres: konferencja@utk.gov.pl. Wzór abstraktu i referatu 

jest udostępniony na stronie UTK.  

W przypadku prac, które mają kilku autorów konieczne jest wypełnienie tylu formularzy zgłoszeniowych 

(wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych) ilu jest współautorów – np. w przypadku 

3 współautorów wymagane są 3 formularze zgłoszeniowe. 

W przypadku zgłoszenia referatu – w formularzu należy wskazać formę prezentacji (wykład lub plakat), 

natomiast w przypadku chęci uczestnictwa bez referatu – wolny słuchacz.  

Podczas konferencji, w formie wykładu zaprezentowanych zostanie 10 wybranych przez Komitet 

Naukowy referatów. 

Jeżeli liczba zgłoszonych referatów do prezentacji w formie wykładów będzie większa niż wskazana 

powyżej – Komitet Naukowy dokona wyboru najlepszych prac na podstawie przesłanych abstraktów. 

Referaty, które nie zostaną zakwalifikowane do sesji plenarnej, będą mogły być zaprezentowane w formie 

plakatu podczas sesji plakatowej.  

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną tegoroczna konferencja będzie miała charakter hybrydowy 

– osoby wygłaszające referat będą uczestniczyć w konferencji stacjonarnie (w siedzibie centrali Urzędu 

Transportu Kolejowego); osoby chcące uczestniczyć w konferencji jako wolny słuchacz będą uczestniczyć 

zdalnie za pomocą wideokonferencji. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formy (np. ograniczenie liczby uczestników 

stacjonarnych – w taki sposób, że część z nich będzie prezentowała referat stacjonarnie, a druga część 

zdalnie – lub na w pełni zdalną), gdy sytuacja będzie tego wymagała lub w przypadku wprowadzenia 

lub zmiany obostrzeń. 

Abstrakty: 

Abstrakty powinny mieścić się na jednej stronie A4 - zgodnie z przesłanym wzorem. Zachęcamy 

do wzbogacenia treści rysunkami, diagramami, wykresami itp. Przesłanie abstraktu jest jednoznaczne 

ze zgodą na jego opublikowanie w materiałach pokonferencyjnych.  

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie ubiegłymi edycjami konferencji zachęcamy do przesłania wraz 

z abstraktem krótkiego filmu (1-2 min), w którym autor nakreśli poruszaną tematykę – to usprawni 

kwalifikację komitetowi naukowemu.  

Prosimy o nadanie plikom zawierającym abstrakty nazw w następujący sposób:  

Nazwisko1_Nazwisko2_abstrakt.doc (*.docx) 

Gotowe abstrakty (zgodne ze wzorem w załączniku) należy wysłać na adres poczty elektronicznej 

konferencja@utk.gov.pl, jako załącznik w formacie *.doc (lub *.docx) wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa. 

Wszystkim osobom, które nadeślą poprawnie wypełnione zgłoszenie wraz z abstraktem zostanie wysłany 

komunikat nr 2 w terminie do 6 kwietnia 2022 r. z informacją o kwalifikacji do konferencji.  

Referaty: 

Do opracowania referatu należy posłużyć się takim samym wzorem, jak w przypadku abstraktu. 

Przesłanie referatu jest jednoznaczne ze zgodą na jego opublikowanie w materiałach pokonferencyjnych. 

Prosimy o nadanie plikom zawierającym prace nazwy w następujący sposób:  

Nazwisko1_Nazwisko2_referat.doc (*.docx) 

Gotowe referaty (zgodne ze wzorem) należy wysłać wiadomością elektroniczną jako załącznik w formacie 

*.doc (lub *.docx) na adres konferencja@utk.gov.pl do 11 maja 2022 r.  
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Plakaty: 

Technika wykonania plakatu: dowolna, z zachowaniem zasad. 

Uczestnik zobowiązany jest do wykonania plakatu w formacie pliku *.pdf (tak aby istniała możliwość 

prezentacji on-line). Organizatorzy pozostawiają do decyzji uczestnika czy plakat zostanie wykonany 

ręcznie a następnie zeskanowany, czy za pomocą programów graficznych lub inną techniką. 

Referaty w formie wykładu zostaną zaprezentowane podczas sesji plenarnych – czas na zaprezentowanie 

nie może przekroczyć 10 minut. Po każdej prezentacji odbędzie się krótka dyskusja. Prezentacja referatu 

w formie plakatu odbędzie się podczas sesji plakatowej. 

Przygotowane przez Państwa referaty zostaną opublikowane w ramach elektronicznych materiałów 

pokonferencyjnych posiadających ISBN. 

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. 

KOMITET PROGRAMOWY 

Kamil Wilde Alicja Kozłowska 

Marcin Trela Piotr Szczepaniak 

Małgorzata Kalata Grzegorz Prusik 

Joanna Marcinkowska Przemysław Skubisz 

Katarzyna Szadkowska Iwona Miedzińska 

Krzysztof Kulka Tomasz Frankowski 

Piotr Combik Krzysztof Plewa 

Karol Kłosowski Maciej Kokot 

Jan Siudecki Ewelina Pająk 

KOMITET NAUKOWY 

dr inż. Ignacy Góra 
PREZES URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO 

dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. PAN 
POLSKA AKADEMIA NAUK 

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO 

prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz 
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY W RADOMIU 

dr inż. Wojciech Gamon 
POLITECHNIKA ŚLĄSKA 

dr hab. inż. Jerzy Wojciechowski, prof. UTH Rad. 
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY W RADOMIU 

dr inż. Marzena Graboń - Chałupczak 
AKADEMIA WSB 

dr hab. inż. Jakub Młyńczak, prof. P.Ś. 
POLITECHNIKA ŚLĄSKA 

dr inż. Aleksander Drzewiecki 
KOLEJE ŚLĄSKIE 

dr hab. inż. Grzegorz Zając, prof. P.K. 
POLITECHNIKA KRAKOWSKA 

dr inż. Paweł Rolek 
INSTYTUT TRANSPORTU KOLEJOWEGO 

dr hab. inż. Artur Kierzkowski, prof. PWr 
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA 

dr Jan Siudecki 
URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO 

dr inż. Zbigniew Kędra 
POLITECHNIKA GDAŃSKA 

dr inż. Tomasz Kuminek 
URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO 

dr inż. Andrzej Kochan 
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

 

mgr inż. Jacek Górski 
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWNICZNEGO 

ORGANIZATOR 

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego 

Aleje Jerozolimskie 134 

02-305 Warszawa 

Kontakt: konferencja@utk.gov.pl, tel. 507 676 057 
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