
 

MIEJSCE KONFERENCJI 
Konferencja odbędzie się w dniach 27-28 lutego 2020 roku  

w Hotelu NOVUM  ul. Grunwaldzka 15H, 32-005 Niepołomice. 

 

Hotel Novum położony jest w centrum Niepołomic tylko 3,5 km od administracyjnej granicy miasta 

Krakowa. Budynek zlokalizowany jest przy ulicy Grunwaldzkiej między głównymi traktami 

komunikacyjnymi miasta w sąsiedztwie Niepołomickiej strefy Ekonomicznej. 
Źródło: http://www.hotelnovum.pl/  

 

Do dyspozycji uczestników konferencji bezpłatnie:  

 dostęp do Internetu (WiFi i Wlan) 

 parking 
 sauna sucha/mokra 

 

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI 
Odpłatność za udział 1 osoby w konferencji wynosi 1080,00 zł netto + VAT 23%. 

W przypadku wniesienia opłaty do 20 listopada 2019 r. przysługuje rabat 100,00 zł 

i obowiązuje opłata obniżona w wysokości 980,00 zł + 23% VAT.  
Kwota ta obejmuje: 
 wyżywienie (od obiadu 27 lutego do obiadu 28 lutego), 
 przerwy kawowe, 

 nocleg z 27.02/28.02 (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych lub 3-osobowych), 

 istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju 1 - osobowym za dodatkową opłatą 

  130,00 zł netto + VAT 23% za osobę, 
 uroczystą kolację wraz z oprawą muzyczną, 

 wycieczkę, 
 Zeszyt Naukowo-Techniczny zawierający komplet artykułów. 

 

TERMINARZ 
 

 zgłoszenie zamiaru przygotowania artykułów i przesłanie streszczeń 20.12.2019 r. 

 nadesłanie pełnych tekstów artykułów do recenzji 10.01.2020 r. 

 przekazanie decyzji o wynikach recenzji i wprowadzanie ewentualnych 

korekt do tekstów 
25.01.2020 r. 

 nadsyłanie pozostałych tekstów artykułów i komunikatów 31.01.2020 r. 

 zgłoszenie uczestnictwa wraz z wniesieniem obniżonej opłaty konferencyjnej 20.11.2019 r. 

 zgłoszenie uczestnictwa wraz z wniesieniem pełnej opłaty za udział   20.01.2020 r. 

 pisemne zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w konferencji 20.01.2020 r. 

 wysłanie komunikatu nr 2 31.01.2020 r. 

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  

Materiały do publikacji prosimy przesyłać na adres e-mail: pbuczek@pk.edu.pl 

 

 

 

II KONFERENCJA 

NAUKOWO – TECHNICZNA 

 

 
 

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE  

W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE  

I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY 
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Komunikat nr 1 
 

 

 

 

 

 
Niepołomice, 27-28 lutego 2020 r. 
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ORGANIZATOR KONFERENCJI 
 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie przy udziale: 

> Politechniki Krakowskiej: Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu oraz Katedry Systemów 
Transportowych 

> Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie 

> Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie*  

> Zarządu Dróg Miasta Krakowa 

*Organizatorzy wystąpili o współorganizację 
 

PARTNER 
 

 

 

 

Miasto Kraków 

 

PATRONAT HONOROWY 
 

Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury 

Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski 

Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego 

Janusz Dyduch – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP 

Tomasz Żuchowski – p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad* 

Jan Kazior – Rektor Politechniki Krakowskiej 

Leszek Rafalski – Dyrektor Naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów 
Barbara Dzieciuchowicz – Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa 

Jan Styliński – Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa 

*Organizatorzy wystąpili o objęcie patronatem honorowym 
 

 

KOMITET NAUKOWO-PROGRAMOWY 
 

dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK (Politechnika Krakowska) – Przewodniczący 

 

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca (Politechnika Krakowska) 

prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski (Politechnika Rzeszowska) 

prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska) 

prof. dr hab. inż. Antoni Szydło (Politechnika Wrocławska) 

prof. dr hab. inż. Marian Tracz (Politechnika Krakowska) 

dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PL (Politechnika Lubelska, EKKOM Sp. z o.o.) 

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG (Politechnika Gdańska) 

dr hab. inż. Maciej Kruszyna, prof. PWr (Politechnika Wrocławska) 

dr hab. inż. Piotr Olszewski, prof. PW (Politechnika Warszawska) 
 

KOMITET ORGANIZACYJNY 
 

Przewodnicząca: Beata Toporska 

Zastępca Przewodniczącej: Andrzej Kollbek 

Sekretarz organizacyjny : Janina Mrowińska 

Członkowie: Piotr Buczek 

 Anna Karpierz 

 Anna Reszczyk 

 Robert Szota 

TEMATYKA KONFERENCJI  
1. Wybrane zagadnienia studium sieciowego, korytarzowego oraz projektowania, budowy, 

eksploatacji dróg i ulic także jako elementu przestrzeni publicznej. 

2. Projektowanie, budowa i eksploatacja liniowej i punktowej infrastruktury drogowej. 

3. Ocena uwarunkowań technicznych, ekonomicznych i prawnych w realizacji 

inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj". 

4. Asset management – zarządzanie majątkiem drogowym. 

5. Nowoczesne rozwiązania i zarządzanie w procesie inwentaryzacji infrastruktury drogowej, 

w tym BIM. 

6. Ochrona środowiska w drogownictwie.  

 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE 
Artykuły przygotowane do wygłoszenia na konferencji, po dokonaniu recenzji, zostaną 

opublikowane w Zeszycie Naukowo-Technicznym Oddziału SITK RP w Krakowie i wręczone 

uczestnikom w dniu rozpoczęcia konferencji.  

Sposób przygotowania tekstów do druku znajduje się na stronie internetowej: 

http://www.sitk.org.pl/zeszyty-naukowo-techniczne/ 

Materiały do publikacji prosimy przesyłać na adres e-mail: pbuczek@pk.edu.pl 

  

WARUNKI UCZESTNICTWA 
Warunkiem uczestnictwa w KONFERENCJI jest przesłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA 

UCZESTNICTWA (e-mailem lub on-line – karta zgłoszenia na naszej stronie internetowej: 

http://www.sitk.org.pl) oraz dokonanie wpłaty 1080,00 + 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 20 stycznia 2020 roku. Przy wpłacie do 20 listopada 2019 

roku przysługuje rabat w wysokości 100,00 zł, cena po rabacie 980,00 zł + VAT 23% za osobę. 

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 Oddziału do dnia 20.01.2020 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: 

http://www.sitk.org.pl. 

Wszelkie informacje można uzyskać w Biurze Oddziału SITK RP w Krakowie tel. 12 658-93-72,    

e-mail: anna.karpierz@sitkrp.org.pl 

Organizatorzy zapewniają transport na trasie Kraków - Niepołomice (tam i powrót).  

Osoby zainteresowane transportem proszone są o informację do dnia 10 lutego 2020 r. 

 

PATRONAT MEDIALNY 
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