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AKTUALNE problemy
transportu ZBIOROWEGO
w miastach I AGLOMERACJACH PTZ’2020
konferencja naukowo-techniczna | KRAKÓW 26-27.03.2020

KOMUNIKAT NR 1
ORGANIZATORZY KONFERENCJI:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie
przy udziale Katedry Systemów Transportowych w Politechnice Krakowskiej
oraz małopolskiej okręgowej izby inżynierów budownictwa W KRAKOWIE

KOMITET NAUKOWO-PROGRAMOWY
§ Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska) - wstar@pk.edu.pl
§ Sekretarz naukowy:
dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin (Politechnika Krakowska)
§ Członkowie:
§ prof. dr hab. Wojciech Bąkowski (Uniwersytet Szczeciński)
§ prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski (Politechnika Warszawska)
§ prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki (Politechnika Krakowska)
§ dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK (Politechnika Krakowska)
§ dr hab. inż. Mariusz Izdebski, prof. PW (Politechnika Warszawska)
§ dr hab. Robert Tomanek, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
§ dr hab. inż. Renata Żochowska, prof. PŚ (Politechnika Śląska)
§ dr inż. Mariusz Dudek (Politechnika Krakowska)
§ dr inż. Andrzej Krych (Politechnika Poznańska)

PATRONAT MEDIALNY

KOMITET ORGANIZACYJNY
§ Przewodniczący:

Grzegorz Dyrkacz - gdyrkacz@mpk.krakow.pl
§ Sekretarz organizacyjny:
dr inż. Sabina Puławska-Obiedowska
§ Członkowie:
§ Danuta Schwertner
§ Anna Karpierz
§ Krystian Banet

MATERIAŁY KONFERENCYJNE
Pełne teksty artykułów przygotowanych do wygłoszenia na konferencji, po dokonaniu
recenzji, zostaną opublikowane w Transporcie Miejskim i Regionalnym.

TEMATYKA KONFERENCJI
§ Innowacyjne rozwiązania dla transportu publicznego wspierające integrację,

dostępność przestrzenną i jakość obsługi.
§ Wykorzystanie pojazdów elektrycznych w obsłudze transportowej miast
§
§
§
§

i aglomeracji: e-mobilność, energochłonność i bezpieczeństwo.
Transport zbiorowy w małych i średnich gminach.
Rola transportu zbiorowego w poprawie jakości życia w miastach.
Rola informacji w transporcie zbiorowym.
Kobiety w transporcie zbiorowym.

MIEJSCE KONFERENCJI
Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 marca 2020 r. w Hotelu NOVOTEL CITY
WEST przy ul. Armii Krajowej 11 w Krakowie.
Do dyspozycji uczestników konferencji będzie:
§ internet dostępny w każdym pokoju oraz w części konferencyjnej i ogólnodostępnej,
§ parking,
§ basen oraz strefa relaksu SPA.

TERMINARZ
§
§
§
§

31.01.2020 r. 15.02.2020 r. 01.03.2020 r. 10.03.2020 r. -

zgłoszenie uczestnictwa wraz z wniesieniem obniżonej opłaty
zgłoszenie uczestnictwa wraz z wniesieniem pełnej opłaty
pisemne zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w konferencji
wysłanie komunikatu nr 2

Ewentualne opóźnienia w stosunku do podanych
terminów należy uzgodnić z Organizatorami

ADRES DO KORESPONDENCJI
SITK RP Oddział w Krakowie
ul. Siostrzana 11
30-804 Kraków
e-mail: anna.karpierz@sitkrp.org.pl

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI
Odpłatność za udział 1 osoby w konferencji wynosi 1390,00 zł netto + VAT 23%.
W przypadku wniesienia opłaty do 31 stycznia 2020 r. przysługuje rabat w wysokości
100,00 zł i obowiązuje opłata obniżona w wysokości 1290,00 zł + VAT 23%.
Kwota ta obejmuje następujące koszty:
§ wyżywienia (od obiadu 26 marca do obiadu 27 marca),
§ noclegu z 26/27 marca (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych*),
§ uroczystej kolacji w Podziemiach Rynku Głównego w Krakowie,
§ wycieczki technicznej: Nowoczesne rozwiązania na rzecz ekologicznego
transportu publicznego w największej zajezdni tramwajowej MPK SA w Krakowie,
§ kompletu materiałów konferencyjnych.
___________
* istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju 1-osobowym za dodatkową opłatą 150,00 zł netto + VAT
23% za osobę
* istnieje możliwość uczestnictwa w konferencji bez noclegu – wówczas opłata konferencyjna wynosi
1190,00 zł netto + VAT 23%

WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie FORMULARZA ON-LINE
dostępnego na stronie www.sitk.org.pl oraz dokonanie wpłaty na konto SITK RP
Oddział w Krakowie, 30-804 Kraków, ul. Siostrzana 11, Bank PEKAO SA, nr konta:

43 1240 4722 1111 0000 4859 0666
Na przelewie prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) konferencji lub
numer faktury VAT. O ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w konferencji prosimy
powiadomić Komitet Organizacyjny pisemnie na adres anna.karpierz@sitkrp.org.pl
do dnia 1 marca 2020 r. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwy zwrot kosztów
uczestnictwa.

DODATKOWA INFORMACJA
Organizatorzy informują o możliwości zorganizowania stoisk ﬁrmowych i reklamowych.
Aktualne informacje o konferencji będą zamieszczane na stronie internetowej:
www.sitk.org.pl
Wszelkie informacje można uzyskać w Biurze Oddziału SITK RP w Krakowie,
tel. 12 658 93 72, oraz e-mail: anna.karpierz@sitkrp.org.pl.

