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Celem Konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie uwarunkowań 
funkcjonalnych, prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych systemów parkingowych:
§ Nowoczesne systemy zarządzania parkingami
§ Systemy sterowania informacją o dojazdach do miejsc parkingowych 
§ Aspekty techniczne parkingów
§ Parkingi kubaturowe (w tym podziemne)  – uwarunkowania lokalizacyjne, techniczne i organizacyjne
§ Projektowanie i organizacja ruchu na parkingach
§ Wpływ parkingów wielkopowierzchniowych na funkcjonowanie obsługującego układu 

komunikacyjnego
§ Metody wyznaczania potencjałów ruchotwórczych obiektów parkingowych
§ Standardy parkowania 
§ Uwarunkowania prawne związane z funkcjonowaniem systemu parkingowego
§ Ocena działania stref płatnego parkowania. 
§ Efektywność, organizacja poboru opłat
§ Park & Ride w świetle krajowych i zagranicznych doświadczeń

Cele konferencji:

Miejsce i termin konferencji:

16-17 listopada 2015r.

Politechnika Krakowska
Pawilon Konferencyjno-Wystawowy

„Kotłownia”
ul. Warszawska 24

Kraków

Terminiarz:

Zgłoszenie tytułu referatu wraz z krótkim 
streszczeniem

21.06.2015r.

Komunikat o akceptacji zgłoszonych tematów 30.06.2015r.

Nadsyłanie pełnych tekstów referatów 
i komunikatów

15.09.2015r.

Recenzja zgłoszonych referatów i ich 
uzupełnianie

15.10.2015r.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji 15.10.2015r.

Przesłanie opłaty za udział w konferencji 31.10.2015r.

Ewentualne opóźnienia w stosunku do podanych terminów 
należy uzgodnić z organizatorami.

polityka parkingowa
w miastach

VIII Miedzynarodowa Konferencja
     Naukowo-Techniczna 



Koszt udziału 1 osoby w konferencji wynosi 970 zł + VAT 23%. Kwota ta obejmuje koszty:
§ udziału w konferencji z symultanicznym tłumaczeniem,
§ posiłków: obiad w dniach 16 i 17 listopada, uroczystej kolacja w dniu 16 listopada, przerw kawowych,
§ wydania zeszytu naukowo-technicznego zawierającego komplet referatów,
§ spaceru z przewodnikiem po Krakowie.

 OPŁATA NIE OBEJMUJE KOSZTÓW NOCLEGÓW

Organizatorzy dokonali wstępnej rezerwacji noclegu w Hotelu Ibis Kraków-Stare Miasto, 
ul. Pawia 15 oraz Hotelu Ibis Budget Kraków-Stare Miasto, ul. Pawia 11. Uczestnicy mogą 
zarezerwować nocleg we własnym zakresie w podanych hotelach w promocyjnych cenach na 
hasło "Konferencja parkingowa" (informacje na temat hoteli zamieszczone na stronie 
konferencji).

W przypadku udziału 2 osób z tej samej instytucji możliwe jest obniżenie opłaty konferencyjnej 
w wysokości 5%, W przypadku udziału 3 i więcej osób z tej samej instytucji możliwe jest obniżenie 
opłaty konferencyjnej w wysokości 10%.

Opłata konferencyjna:

Zgłoszenia na konferencję należy przesyłać zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie 
internetowej www.sitk.org.pl. Warunkiem uczestnictwa w KONFERENCJI jest wypełnienie 
formularza zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty 970 zł netto + VAT 23% za osobę na konto SITK 
RP Oddział w Krakowie, 30-804 Kraków, ul. Siostrzana 11, Bank  PEKAO S.A. nr 43 1240 4722 
1111 0000 4859 0666 w terminie do 31 października 2015 roku.

Warunki uczestnictwa:

SITK RP Oddział w Krakowie, ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków
tel. 12 658-93-72, fax: 12 659-00-76, 

e-mail: anna.bujak@sitkrp.org.pl   www.sitk.org.pl 

Dane teleadresowe:

Przygotowanie streszczeń i artykułów:

Informacje na temat przygotowania streszczeń oraz artykułów zamieszczone są na stronie 
internetowej www.sitk.org.pl. 
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