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 konferencje i seminaria
naukowo – techniczne;
 szkolenia i kursy;
 spotkania i warsztaty
naukowo – techniczne.

WYKONUJEMY
USŁUGI W ZAKRESIE:

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Oddział w Białymstoku organizuje w dniach 3-5 lutego 2020 r. w Białowieży:

XII Seminarium Techniczne pt.: „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego”

 opracowań projektowokosztorysowych dróg, ulic
i mostów oraz projektów
organizacji ruchu;
 ocen technicznych i
wycen pojazdów, taboru
kolejowego i sprzętu
drogowo-kolejowego;
 prowadzenia nadzorów
technicznych i
inwestorskich robót
drogowych i mostowych;
 rzeczoznawstwa i
doradztwa technicznego.

SITK RP Białystok zrzesza
ponad 370 członków, którzy
działają w 12-stu Kołach
Zakładowych. Należą do
nich naukowcy, zarządcy
dróg i kolei, projektanci,
wykonawcy oraz inspektorzy
z branży drogowej i kolejowej,
a także studenci i osoby
związane z komunikacją
miejską i regionalną.

Zapraszamy do
współpracy!

Jest to już 12-te Seminarium organizowane przez białostocki oddział SITK RP oraz
pracowników Politechniki Białostockiej. Adresowane jest głównie do sektora budownictwa
komunikacyjnego. Co roku Seminarium gromadzi niemal 200 uczestników: naukowców,
projektantów, wykonawców, firmy branżowe a także zarządców dróg i kolei z województwa
podlaskiego i całego kraju. Jest to okazja do zdobycia nowej wiedzy, wymiany doświadczeń oraz
zawarcia nowych znajomości i kontaktów biznesowych.
Seminarium trwa 3 dni i oparte jest na programie merytorycznym składającym się zwykle
z 25-30 referatów dotyczących w szczególności:
 planowanego rozwoju sieci dróg samochodowych i kolejowych w województwie podlaskim;
 projektowania dróg i ulic, inżynierii ruchu drogowego oraz ochrony środowiska
w budownictwie drogowym, a także projektowania linii kolejowych;
 materiałów i technologii drogowych nawierzchni asfaltowych i betonowych;
 geotechniki oraz projektowania drogowych obiektów mostowych;
 utrzymania i remontów dróg oraz aspektów prawnych i ekonomicznych.
Pomiędzy sesjami odbywają się prezentacje firm sponsorujących Seminarium. Poza tym
organizatorzy starają się zapewnić uczestnikom miły pobyt, urozmaicając program Seminarium
różnymi niespodziankami, a odbywające się wieczorami uroczyste kolacje sprzyjają cennym
kontaktom biznesowym. Program Seminarium zostanie opublikowany w styczniu 2020 r.
Miejsce obrad i zakwaterowania uczestników Seminarium: Hotel BIAŁOWIESKI w Białowieży.
Serdecznie zapraszamy Panią / Pana / Prezes(a) / Dyrektor(a) oraz pracowników firmy do
udziału w organizowanym Seminarium. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie karty
zgłoszenia uczestnictwa i przesłanie do 20 stycznia 2020 r. faksem: +48 85 744 30 88, e-mail:
biuro@sitk.bialystok.pl lub pocztą na adres: SITK RP O/Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 2/202,
15-950 Białystok. Prosimy o wczesną rejestrację z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc.
Informujemy również, że istnieje możliwość sponsorowania Seminarium i prezentacji
Państwa firmy w czasie trwania Seminarium. W tym celu prosimy o kontakt z Krzysztofem GlebaZawadzkim (tel.: 600 823 433, krzysztof.glebazawadzki@gmail.com).
Bardzo liczymy na Państwa udział w XII Seminarium. Będzie nam niezmiernie miło Państwa
gościć. Zapraszamy serdecznie. Do miłego spotkania w Białowieży!
Z wyrazami szacunku
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