
INFORMACJE DLA AUTORÓW REFERATÓW 
 

Organizatorzy konferencji zapraszają do nadsyłania referatów 
(niepublikowanych wcześniej) przedstawiających zarówno osiągnięcia badawcze, 
jak i wdrożeniowe w zakresie tematyki konferencji. Streszczenia wszystkich 
referatów zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych. Referaty, które 
uzyskają pozytywną recenzję, zostaną wydane w cyklicznej monografii 
„Współczesne systemy transportowe. Wybrane problemy teorii i praktyki” lub 
w Zeszytach Naukowych serii Transport. Autorzy referatów zakwalifikowanych 
do monografii zostaną poproszeni o przygotowanie tekstów w języku angielskim. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niepublikowania referatów 
niewygłoszonych. 

 

Przygotowanie referatów i streszczeń: 
1. Tekst powinien być zapisany w formacie *.doc.  
2. Referat powinien liczyć 10-12 stron (liczba nieprzekraczalna), jako pół arkusza 
wydawniczego (odstęp w tekście 1 wiersz). 
3. Oddzielne streszczenie w języku polskim i angielskim nie może przekraczać 
dwóch stron.  
4. Prosimy o skorzystanie z formatki dostępnej na stronie internetowej konferencji. 
5. Referaty oraz streszczenia prosimy nadsyłać w postaci elektronicznej na adres 
konferencji (st@polsl.pl) w nieprzekraczalnym terminie do 11 maja 2012. 
 
 

Dziękujemy za zastosowanie się do podanych powyżej zasad. 
 

ADRES ORGANIZATORÓW KONFERENCJI 
(MIEJSCE KONFERENCJI) 

 

Katedra Inżynierii Ruchu, Wydział Transportu Politechniki Śląskiej 
40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 8 

tel. (0 32) 603 41 21; (0 32) 603 41 15; (0 32) 603 43 29 fax. (0 32) 603 43 29 
e-mail: st@polsl.pl 

 

www.SystemyTransportowe.pl 
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CELE  I TEMATYKA KONFERENCJI 
] 

Celem konferencji jest przedstawienie problemów i dyskusja nad 
zagadnieniami dotyczącymi systemów transportowych. Konferencja stwarza 
płaszczyznę do prezentacji najnowszych osiągnięć w tym zakresie oraz do oceny 
stanu, uwarunkowań i perspektyw rozwoju systemu transportowego Europy, kraju, 
regionu, miasta. 

Referaty na konferencji zostaną wygłoszone przez pracowników 
naukowych, przedstawicieli instytucji samorządowych i transportowych oraz przez 
praktyków gospodarczych. 
 

Temat przewodni konferencji – Komodalność transportu – będzie 
rozważany w następujących sekcjach tematycznych: 
 modelowanie systemów transportowych, 
 transport w miastach i regionach, 
 logistyka i rozwój systemów transportowych, 
 systemy transportowe w Unii Europejskiej. 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 

Warunkiem uczestnictwa w konferencji oraz przyjęcia artykułu do recenzji 
jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia (pocztą lub na adres e-mail - karta 
zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej konferencji) w terminie  
do 6 kwietnia 2012 r. oraz dokonanie wpłaty na konto organizatorów konferencji 
w terminie do 11 maja 2012. 
 

Politechnika Śląska, 40-019 Katowice, Krasińskiego 8 
ING Bank Śląski SA o/Katowice 

Numer konta: 30 1050 1214 1000 0007 0000 8022 
Swift Transfer Code: INGBPLPW 

Tytuł wpłaty: ‘ST2012 imię i nazwisko uczestnika, nazwa instytucji’ 
 

Opłata konferencyjna (550 PLN z VAT) obejmuje: 
 uczestnictwo w jednodniowym programie naukowym,  
 materiały konferencyjne + recenzowane wydawnictwo Politechniki Śląskiej 

(przesłane w późniejszym terminie),  
 kawę, herbatę, lunch w przerwie konferencji. 
 

WAŻNE DATY 
 

20 kwietnia 2012 nadsyłanie zgłoszeń udziału w konferencji i zgłaszanie 
zamiaru przygotowania referatów 

11 maja 2012 nadsyłanie pełnych tekstów referatów, ich streszczeń  
oraz wniesienie opłaty konferencyjnej 

17 września 2012 termin konferencji 
 
 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w obradach 


