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Szanowni Państwo 
 
 

              
                 

             W dniach 25 – 27 października 2017 roku w OW „HYRNY”, ul. Piłsudskiego 20 w  

Zakopanem Stowarzyszenie Inżynierów  i Techników Komunikacji  Rzeczpospolitej Polskiej 

Oddział Radom, Polskie Koleje Państwowe S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Instytut 

Kolejnictwa, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w 

Radomiu, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Lądowej 

Politechniki Krakowskiej, Uniwersytet Gdański organizują  XII.  edycję Konferencji Naukowo-

Technicznej pt.: „Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów - 

PublicTrans  2017”. 

           Tematem przewodnim konferencji będzie integracja różnych środków i technologii 

transportu publicznego w Polsce w aspekcie tworzenia jednolitego europejskiego obszaru 

transportu. Obrady konferencji przebiegały będą w następujących obszarach problemowych: 
 

● polityka transportowa jako czynnikiem integracji systemów transportowych miast i regionów, 

 ● regulacja rynku przewozów pasażerskich i towarowych w miastach  i regionach, 

 ● transport jako czynnik kreujący konkurencyjność miast i regionów, 

 ● konkurencja i współpraca operatorów w obsłudze miast i regionów, 

 ● finansowanie zintegrowanych systemów transportowych w miastach i regionach, 

 ● technologie integracji przewozów pasażerskich i towarowych w miastach i regionach, 

 ● logistyka miejska, 

 ● telematyczne systemy wspierania przewozów pasażerskich i towarowych w miastach i regionach, 

 ● funkcjonowanie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,  

 ● konstruowanie planów transportowych. 

 ●  wykorzystanie unijnych środków pomocowych w publicznym transporcie zbiorowym. 
 

                Informując o powyższym serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji, 

jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość prezentacji Państwa Firmy podczas Konferencji. 
 

                W załączeniu przesyłamy komunikat konferencyjny wraz z kartą uczestnictwa  

i pakietem sponsorskim. 
 

Z  wyrazami szacunku: 
 

Przewodniczący                                                                                 Przewodniczący 
      Komitetu Organizacyjnego                                                                   Rady Programowej 

 

          Waldemar Fabirkiewicz                                                             prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch 
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