
TERMINARZ 
 

Zgłaszanie zamiaru przygotowania referatów -   31. 07. 2012 r. 

Nadsyłanie pełnych tekstów referatów i komunikatów -  31. 08. 2012 r. 

Zgłoszenie uczestnictwa -      10. 09. 2012 r. 

Przesłanie opłaty za udział w konferencji -    15. 09. 2012 r. 

 

Ewentualne opóźnienia w stosunku do podanych terminów należy uzgodnić 

z organizatorami. 

 

 

 

 
 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE  
 

Referaty przygotowane do wygłoszenia podczas Konferencji, zostaną opublikowane 

po dokonaniu recenzji. W przygotowywanej publikacji jest możliwość umieszczenia 

materiałów reklamowych za dodatkową opłatą. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   

   

 
  

 

 

I Konferencja ochrony środowiska 

przed hałasem komunikacyjnym 
 

 
 

 

Zakopane, 3 – 5 października 2012 r. 
 

 

 

patronat medialny: 

          
 

 
 

         



 
ORGANIZATOR KONFERENCJI 

Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe Inżynierii Lądowej  

Związek Mostowców RP - Odział Małopolski 

Polski Kongres Drogowy 

 
PATRONAT NAUKOWY 

 

prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak - Rektor Politechniki Krakowskiej 

 

KOMITET NAUKOWY 
 

prof. dr hab. inż. Marian Tracz – Politechnika Krakowska 

dr inż. Janusz Bohatkiewicz – EKKOM Sp. z o.o. 

dr Igor Ruttmar – TPA Instytut Badań Technicznych Sp. z o.o. 

 
KOMITET ORGANIZACYJNY 

 

Przewodniczący : 
 Marta Maj – sekretarz Małopolskiego Oddziału Polskiego Kongresu Drogowego   

oraz zastępca dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

Członkowie:  
Sebastian Biernacki – EKKOM Sp. z o.o.  

Grażyna Czopek – ZMRP Kraków 

Anna Piszczek – członek PKD 

Agnieszka Cyboroń – TPA Instytut Badań Technicznych Sp. z o.o. 
 

 

TEMATYKA KONFERENCJI 
 
Celem Konferencji jest wskazanie aktualnych problemów dotyczących hałasu 

komunikacyjnego, dyskusja o obowiązujących przepisach. W trakcie Konferencji 

przedstawione zostaną praktyczne i innowacyjne metody ochrony przed hałasem 

komunikacyjnym., które wpłyną na poniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników 

Konferencji 

� Aktualne problemy ochrony przed hałasem – błędno koło przepisów 

� Mapy akustyczne i programy ochrony przed hałasem komunikacyjnym – problemy 

zarządców dróg i linii kolejowych 

� Badania i prognozy hałasu komunikacyjnego 

� Innowacyjne materiały, technologie i metody ochrony przed hałasem komunikacyjnym – 

ciche nawierzchnie, hałas na obiektach mostowych i wiaduktach, metody ochrony przed 

hałasem drogowym i szynowym  

� Panel dyskusyjny – potrzeby zmian w podejściu do ochrony przed hałasem 

komunikacyjnym 

Podczas Konferencji zostaną wręczone nagrody Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego 

Inżynierii Lądowej za najlepsze rozwiązania ochrony przed hałasem komunikacyjnym. 

 
MIEJSCE KONFERENCJI 

 

Konferencja odbędzie się w dniach 3 - 5 października 2012 r.   

w Centrum Konferencyjno - Rekreacyjnym GEOVITA w Zakopanem, ul.Wierchowa 4 

( na stoku Antałówki, w pobliżu AQUAPARKU ) 

 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56 

fax 12 44 65 702, tel.12 44 65 700 
z dopiskiem: Konferencja w Zakopanem 

osoby do kontaktu : 

Anna Piszczek tel. 12 44 65 791  

e-mail: a.piszczek@zdw.krakow.pl 

Łukasz Woźniak tel. 605-606-639 

e-mail: lukasz.wozniak@knpil.pl 

 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA 

UCZESTNICTWA (pocztą, faxem lub e-mail) do 10.09.2012 r. oraz dokonanie wpłaty 850 zł 

brutto dla stowarzyszonych w PKD, ZMRP oraz jednostek samorządowych lub 950 zł brutto 

dla pozostałych osób, na konto:  

Bank PEKAO SA Oddział Kraków, nr rachunku: 27 1240 4588 1111 0000 5490 1061  

w terminie do 15 września z dopiskiem „TRANSNOISE 2012”. 

Adresatem ww. konta bankowego jest EKKOM Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8i, 30-415 Kraków 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

  

Na przelewie prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) konferencji. 
 

O ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji prosimy powiadomić pisemnie 

na adres do korespondencji w terminie do 20 września 2012 r. Po tym terminie organizator 

nie zwraca wpłaty za uczestnictwo w Konferencji. 
 

 

 

Kwota opłaty od uczestnika obejmuje następujące koszty: 

➢ wyżywienia (od obiadu 3 października do obiadu 5 października, w tym śniadania i 

kolacje), 

➢ noclegów z 3/4 i z 4/5 października 2012 r. (zakwaterowanie w pokojach 

dwuosobowych), 

istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową opłatą, 

➢ wieczoru regionalnego, 

➢ opracowania materiałów konferencyjnych. 


