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Komitet organizacyjny w składzie: 

 

 

Prof. dr hab. Jerzy KITOWSKI 

Prof. dr hab. Tomasz KOMORNICKI 

dr Piotr ROSIK 

dr Rafał WIŚNIEWSKI 

 

ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji pt. 
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Konferencja poświęcona pamięci Profesora Teofila LIJEWSKIEGO 
 

 
 

 

Planowane spotkanie stanowić będzie kontynuację konferencji organizowanych przez: 

Komisję Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego 

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk 
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Celem konferencji jest prezentacja wyników badań z zakresu geografii komunikacji oraz 

innych dyscyplin naukowych związanych z tematyką dostępności i mobilności m.in.: socjologii 

transportu, ekonomiki transportu, inżynierii ruchu. W szczególności zapraszamy do 

przedstawienia referatów dotyczących wzajemnych relacji między dostępnością 

transportową a mobilnością przestrzenną. Mile widziane będą również referaty nawiązujące 

do prac Profesora Teofila Lijewskiego.  
 
Naszym celem jest również integracja środowiska naukowców (geografów, ekonomistów, 

inżynierów oraz socjologów) zajmujących się tematyką zależności między transportem a 

przestrzenią. Konferencja ma służyć z jednej strony wymianie myśli teoretycznej mającej 

źródło w geografii, ekonomii, inżynierii ruchu oraz socjologii, a z drugiej strony prezentacji 

badań empirycznych naukowców wyżej wymienionych dziedzin nauki. Wspólnym elementem 

dla wszystkich dziedzin jest przestrzeń, ale również człowiek jako uczestnik ruchu oraz towar 

przemieszczany za pomocą środków transportu. 

 

Przedmiotem dyskusji będą: 

• teoretyczne podstawy analizy dostępności i mobilności; 

• dostępność i mobilność w układach metropolitalnych; 

• dostępność i mobilność jako determinanty rozwoju regionalnego i lokalnego; 

• międzynarodowe oraz transgraniczne aspekty dostępności i mobilności; 

• badania dostępności i mobilności jako podstawa efektywnej polityki spójności. 

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie 
i przesłanie mailem na adres rosik@twarda.pan.pl lub pocztą tradycyjną załączonego 
formularza zgłoszenia do dnia 14 listopada 2011 r. Opłata konferencyjna wynosi 200 zł, 
dla członków PTG 120 zł, dla doktorantów i studentów 50 zł.  
 
Uprzejmie prosimy o przelanie opłaty na konto Polskiego Towarzystwa Geograficznego: Alior 

Bank, nr konta 48 2490 0005 0000 4520 1047 9132 z dopiskiem „Dostępność i mobilność” 

lub wniesienie opłaty w momencie rejestracji przed konferencją. Opłata obejmuje udział 

w wieczornym spotkaniu pokonferencyjnym oraz lunch, a także kawę i herbatę w czasie 

przerw w piątek, 9 grudnia.  

 

 
Sekretariat konferencji: Miejsce i początek konferencji 

dr Piotr Rosik (rosik@twarda.pan.pl) 

dr Rafał Wiśniewski (rafwis@twarda.pan.pl) 

 

Instytut Geografii 

i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 

ul. Twarda 51/55  

00-818 Warszawa 

tel. (22) 697 89 28 

fax. (22) 620 62 21 

Sala Konferencyjna gmachu PAN 

00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55 

9 grudnia 2011 r., godz. 11.00 
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Planujemy ponadto zorganizowanie wycieczki studyjnej w sobotę, 10 grudnia, pt. Inwestycje 

z okresu finansowania 2007-2013 w obszarze metropolitalnym Warszawy (koszt wycieczki 
wynosi dodatkowe 50 zł).  
 
 

 
 
 
Uczestnicy we własnym zakresie organizują noclegi i pokrywają ich koszty. 
Proponujemy następujące hotele położone w sąsiedztwie Instytutu Geografii i Przestrzennego 

Zagospodarowania PAN: 

 

   (*)  Hotel Premiere Classe – www.premiereclasse.com.pl 

  (**)  Hotel Campanile – www.campanile.com.pl 

(***)  Golden Tulip Warsaw Centre (dawny Hotel Kyriad Prestige) –  

http://www.goldentulipwarsawcentre.com 

 

Istnieje możliwość opublikowania (po zrecenzowaniu) wygłoszonych referatów w kolejnym 

tomie Prac Komisji Geografii Komunikacji PTG. Osoby zainteresowane publikacją prosimy 

o przesłanie tekstu artykułu do dnia 29 lutego 2012 r. 
 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 

 

Przewodniczący Komisji 

Geografii Komunikacji PTG 

 

 
 

Prof. dr hab. Jerzy KITOWSKI 

Z-ca Dyrektora Instytutu Geografii 

i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 

 

 
 

Prof. dr hab. Tomasz KOMORNICKI 
 


