
Konferencja odbędzie się w Ośrodku ORLE 
GNIAZDO w Szczyrku.  

„ORLE GNIAZDO” - Centrum Kongresów i Re-
kreacji to największy tego typu ośrodek w Beskidach, 
malowniczo położony (700 m. n.p.m.) na stoku góry 
Klimczok z panoramicznym widokiem na Skrzyczne. 
Pobliskie szlaki turystyczne zachęcają do wycieczek  
i spacerów w przerwach obrad. 

 

 

TERMINY 
Zgłoszenie udziału w konferencji   
z krótkim streszczeniem referatu  15.01.2007 
Informacje o wstępnej kwalifikacji  
referatów    31.01.2007 
Przesłanie pełnych tekstów referatów  
i wniesienie opłaty konferencyjnej  15.03.2007  

 
Referaty będą opublikowane w Pracach Naukowych 

Politechniki Radomskiej: seria Transport oraz w for-
mie elektronicznej w czasopiśmie LOGISTYKA.   

Języki konferencji: angielski, czeski, słowacki, pol-
ski. 

Uwaga: referaty przyjmowane są tylko w wersji 
elektronicznej. 

 

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa aparatury, 
oprogramowania i wydawnictw. Firmy i osoby zaintere-
sowane proszone są o kontakt z organizatorami. 

 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
Opłata konferencyjna:   950 PLN 
lub równowartość  w Euro 
Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyj-
ne, posiłki, noclegi, obsługę konferencji oraz udział  
w imprezach towarzyszących. 
 
Konto bankowe:  
Politechnika Radomska Wydział Transportu 
 37 1240 1789 1111 0010 0668 6711 

ADRES DO KORESPONDENCJI 
dr inż. Józef STOKŁOSA 

POLITECHNIKA RADOMSKA 
Instytut Systemów Transportowych 

ul. Malczewskiego 29, 26-600 RADOM 

tel. (48) 361-77-51,  361-77-23,  361-77-37  
fax:(48) 361-77-24 

e-mail: sekretariat@logitrans.edu.pl 

Zgłoszenie udziału oraz informacje o konferencji można 
znaleźć na naszej stronie internetowej: 

www.logitrans.edu.pl 
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KOMITET NAUKOWY 
prof. Zbigniew Łukasik –  PRad. - przewodniczący  
prof. Andrzej Chudzikiewicz – PW 
prof. Tadeusz Cisowski –  PRad. 
prof. Tatiana Čorejová – ŻU Żilina (Słowacja) 
prof. Jan Danĕk  – OU Ostrava (Czechy)  
prof. Janusz Dyduch – PRad.  
prof. Wiesław Grzesikiewicz – PW 
prof. Daniel Kalinčak – ŻU Żilina (Słowacja) 
prof. Andrzej Lewiński –  PRad. 
prof. Mirosław Luft – PRad. 
prof. Józef Marciniak – PRad. 
prof. Tomasz Nowakowski – PWr 
prof. Marek Pawełczyk – PRad. 
prof. Stanisław Przerembel – PRad. 
prof. Tadeusz Rotter - UJ 
dr inż.  Andrzej Szymanek – PRad. - sekretarz naukowy  

KOMITET ORGANIZACYJNY 
prof. Marek Pawełczyk PRad. – przewodniczący 
dr inż. Józef Stokłosa – PRad. – sekretarz organizacyjny 
dr inż. Rafał Podsiadło – PRad. 
mgr inż. Halina Chamska –Wolińska – PRad. 
mgr inż. Mirosława Gołaszewska – PRad. 
mgr inż. Paweł Zięba – PRad. 
mgr inż. Krzysztof Głuch – PRad. 
 
 
 
 
 
 

TEMATYKA KONFERENCJI  
obejmuje zagadnienia związane z szeroko pojętą logi-
styką i wykorzystaniem różnych rozwiązań w procesach 
transportowych, a także problematykę bezpieczeństwa w 
transporcie. Obrady będą się toczyć w następujących 
sekcjach: 

I    BUDOWA EKSPLOATACJA I DIAGNOSTYKA  
ŚRODKÓW TRANSPORTU 

� konstrukcja i badania pojazdów, 
� pojazdy transportu kombinowanego, 
� eksploatacja pojazdów,  
� modelowanie ruchu środków transportu. 
� certyfikacja i homologacja środków transportu 

II  BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE 
� bezpieczeństwo w transporcie jako problem, spo-

łeczno-gospodarczy i naukowo-badawczy, 
� edukacja motoryzacyjna w Polsce, 
� polityka bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, 
� programowe działania naprawcze w zakresie brd, 
� zarządzanie brd w Europie i Polsce, 
� Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w syste-

mie brd w Polsce. 

III  LOGISTYKA 
� logistyka transportu, 
� zarządzanie łańcuchami dostaw, 
� centra logistyczne, 
� e-logistyka, 
� zarządzanie dystrybucją i magazynowaniem, 
� modelowanie systemów logistycznych, 
� platformy informatyczne dla logistyki, 
� automatyczna identyfikacja. 
�  

IV EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH 
� wpływ systemów logistycznych na efektywność 

funkcjonowania transportu, 
� ekonomiczne aspekty zastosowań nowoczesnej tech-

niki i technologii w transporcie, 
� ekonomiczne aspekty poprawy bezpieczeństwa  

w transporcie, 
� ekonomiczne aspekty przekształceń strukturalnych  

i własnościowych  w transporcie, 
� strategie marketingowe w transporcie. 
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Tytuł, stopień  __________________________ 

Nazwisko i imię _________________________ 

Instytucja ______________________________ 

_______________________________________ 

___________________________________________ 

NIP ______________________________________ 

Adres pocztowy ________________________ 

______________________________________ 

__________________________________________ 

e-mail: ________________________________ 

tel, fax: ________________________________ 

�  Zgłaszam referat pt.:____________________ 

_______________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

����  Zgłaszam udział bez referatu 

Podpis 

Data_________ 


