
 

MIEJSCE KONFERENCJI 

Konferencja odbędzie się w dniach 30 listopada – 02 grudnia 2016 roku        

w Hotelu Mercure KASPROWY ZAKOPANE 
ul. Szymaszkowa, 34-500 Zakopane 

 

Hotel Mercure KASPROWY ZAKOPANE położony jest na malowniczej Polanie Szymoszkowej 
– w sąsiedztwie całorocznego wyciągu krzesełkowego oraz kąpieliska geotermalnego. 

 

Do dyspozycji uczestników konferencji bezpłatnie: 
– basen kryty 

– sauna fińska 

– fitness 

 – czytelnia 

– przechowalnia sprzętu sportowego 

– business corner - z dostępem do komputerów i internetu 

– chillout corner - miejsce do wypoczynku przy lekturze ciekawej prasy 

– guest relation corner - na spotkania biznesowe przy kawie 

– internet dostępny w każdym pokoju oraz w części konferencyjnej i ogólnodostępnej, 

– parking niestrzeżony 

 

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI 
 

Odpłatność za udział 1 osoby w konferencji wynosi 1350,00 zł netto + VAT 23% 
Kwota ta obejmuje następujące koszty: 
> wyżywienia (od obiadu 30 listopada do obiadu 02 grudnia), 

> noclegów z 30.11/01.12  i  01/02.12 (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych).  

Istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju 1 - osobowym za dodatkową opłatą 

300 zł netto + VAT 23% /osobę/za 2 doby, 
> wieczoru regionalnego, 

> kolacji koleżeńskiej, 

> transportu na trasie Kraków - Zakopane (tam i powrót), 

> wycieczki technicznej 

> wydania zeszytu naukowo - technicznego zawierającego komplet artykułów. 

Przy uczestnictwie z jednej firmy minimum 10 osób istnieje możliwość negocjacji rabatu. 

 

TERMINARZ 
 

 

 zgłoszenie zamiaru przygotowania artykułów i przesłanie streszczeń 01.09.2016 r. 

 nadsyłanie pełnych tekstów artykułów do recenzji dla uzyskania 

punktów ministerstwa NIEPRZEKRACZALNY 
01.10.2016 r. 

 akceptacja artykułów po recenzji 01.11.2016 r. 

 nadsyłanie pozostałych tekstów artykułów i komunikatów 30.10.2016 r. 

 zgłoszenie uczestnictwa 10.11.2016 r. 

 przesłanie opłaty za udział w konferencji 10.11.2016 r. 

 pisemne zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w konferencji 20.11.2016 r. 

 wysłanie komunikatu nr 2 20.11.2016 r. 

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

 

 



 

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

> Krajowej Sekcji Kolejowej SITK RP 

> Politechniki Krakowskiej – Katedra Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego 

> PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 

> Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie 

PATRONAT HONOROWY 

Organizatorzy wystąpili o objęcie patronatem  honorowym do: 

Andrzeja Adamczyka – Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

Ignacego Góry – p.o. Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego 

Adama Wielądka – Honorowego Przewodniczącego UIC 

Andrzeja Gołaszewskiego – Prezesa Honorowego SITK RP Seniora 

Janusza Dyducha – Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP 
Mirosława Pawłowskiego – Prezesa Zarządu PKP S.A.                                  

Ireneusza Merchel – Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Jacka Krupy – Marszałka Województwa Małopolskiego  

Józefa Pilcha – Wojewody Małopolski   

KOMITET NAUKOWY 
prof. dr hab. inż. Henryk Bałuch (Instytut Kolejnictwa)  

prof. dr hab. inż. Roman Bogacz (Politechnika Warszawska)  

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła (Politechnika Krakowska) 

prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak (Politechnika Krakowska) 

prof. dr hab. inż. Kazimierz Kłosek (Politechnika Śląska) 

prof. dr hab. inż. Władysław Koc (Politechnika Gdańska) 

prof. dr hab. inż. Marek Krużyński (Politechnika Wrocławska) 

prof. dr hab. inż. Elżbieta Pilecka (Politechnika Krakowska)   

prof. dr hab. inż. Łucjan Siewczyński (Politechnika Poznańska)  

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

prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik (Politechnika Warszawska)  

prof. dr hab. inż. Wiesław Zabłocki (Politechnika Warszawska)  

dr inż. Andrzej Żurkowski (Instytut Kolejnictwa) 

PATRONAT MEDIALNY 
 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY 
Przewodnicząca 
Sekretarz organizacyjny  

Członkowie 

 

TEMATYKA KONFERENCJI 

 

1. Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie, utrzymaniu, diagnostyce i eksploatacji 

infrastruktury kolejowej i taboru szynowego do przewozu osób i rzeczy. 

2. Podsumowanie perspektywy 2007 – 2013 i stan zaawansowania prac perspektywy 2014 – 2020. 

3. Rozwój transportu szynowego w aglomeracjach. 

4. Certyfikacja i dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych.. 

5. Nowoczesne modele zarządzania infrastrukturą (asset management). 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE 

Artykuły przygotowane do wygłoszenia na konferencji, po dokonaniu recenzji, zostaną opublikowane   

w zeszytach naukowo-technicznych SITK RP Oddziału w Krakowie i wręczone uczestnikom w dniu 

rozpoczęcia konferencji. Każda publikacja w Zeszycie Naukowo-Technicznym Stowarzyszenia 

Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Krakowie seria: materiały konferencyjne zgodnie          

z aktualnym wykazem czasopism punktowanych opublikowanych przez Ministerstwo Nauki            

i Szkolnictwa Wyższego w dniu 23 grudnia 2015 roku (część B) posiada 5 punktów. 

Sposób przygotowania tekstów do druku znajduje się na stronie internetowej: 

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

Materiały do publikacji proszę przesyłać na adres e-mail: konferencja.nowoczesne@gmail.com 

Organizatorzy zapraszają młodych inżynierów w wieku do 35 lat przygotowania i wygłoszenia 

referatów. Najbardziej innowacyjny oceniony i wybrany przez Komitet Naukowy zostanie 

nagrodzony przez Organizatorów. 

UDZIAŁ W KONFERENCJI ZOSTANIE POTWIERDZONY CERTYFIKATEM 

Udział PIIB będzie punktowany zgodnie z zasadami doskonalenia zawodowego. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Warunkiem uczestnictwa w KONFERENCJI jest przesłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA 

UCZESTNICTWA (pocztą, faksem lub e-mailem lub on-line - karta zgłoszenia na naszej stronie 

internetowej: http://www.sitk.org.pl) oraz dokonanie wpłaty 1350,00 + 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 10 listopada 2016 roku. Na przelewie prosimy koniecznie podać 

nazwisko(a) uczestnika(ów) konferencji i numer faktury VAT 

O ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w konferencji prosimy powiadomić Komitet Organizacyjny 

pisemnie na adres Oddziału do dnia 20.11.2016 r. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwy zwrot 

kosztów uczestnictwa. 

 

ADRES DLA KORESPONDENCJI 

SITK RP Oddział w Krakowie, ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków 
Tel: (12) 658-93-72, (12) 658-93-74, fax: (12) 659-00-76, 

e-mail: anna.bujak@sitkrp.org.pl  lub janina.mrowinska@sitkrp.org.pl 

DODATKOWA INFORMACJA 
Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie (12) 658-93-72, (12)658-93-74 lub http://www.sitk.org.pl 

 

 

Józefa Majerczak 
Janina Mrowińska 

Marek Błeszyński 

Anna Bujak 

Jerzy Hydzik 

Teresa Jaszczyszyn 

Sergiusz Lisowski 
Zbigniew Marzec 

Karol Nędza 

Stanisław Waligóra 

Józef Wieczorek 

Włodzimierz Żmuda 
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