
1 

 

TERMINARZ 
 

30.09.2016 Nadsyłanie zgłoszeń udziału wraz ze streszczeniem artykułów  

14.10.2016 Informacja o akceptacji streszczenia 

20.10.2016 Nadsyłanie pełnych tekstów artykułów do recenzji 

30.10.2016    Wniesienie opłaty za udział w Konferencji 
 

MIEJSCE KONFERENCJI 

Best Western Grand Hotel**** 
ul. H. Sienkiewicza 78  

25 – 501 Kielce 
Tel. + 48 41 3655000         hotel@grandhotelkielce.pl           www.grandhotelkielce.pl 

Hotel położony jest w centrum Kielc, w pobliżu dworca kolejowego i autobusowego.  
W obiekcie znajduje się centrum fitness, spa oraz gabinet odnowy biologicznej.  
Uczestnicy Konferencji dokonują we własnym zakresie rezerwacji i opłaty za pokój. 
Rezerwacje dokonywane na hasło: „Konferencja Politechnika” uprawniają do skorzystania 
ze specjalnie wynegocjowanych cen:  

 pokój 1-osobowy 160 zł/doba/pokój ze śniadaniem; 

 pokój 2-osobowy 100 zł/doba/osoba ze śniadaniem; 

 pokój 3-osobowy   80 zł/doba/osoba ze śniadaniem.  
 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 
 

02.12.2016r. (piątek)     04.12.2016r. (niedziela) 
od godz. 16:00 Rejestracja uczestników   8:00 - 9:00 Śniadanie  
19:00 Kolacja / Koleżeński wieczór   10:00-11:30 Sesja IV 
      11:30  Zakończenie 
03.12.2016r. (sobota)    12:00-13:00 Obiad 
8:00 - 9:00 Śniadanie 
10:00 -11:30 Sesja I 
11:30-12:00  Przerwa 
12:00-13:30 Sesja II 
13:45-14:45 Obiad 
15:00-16:30 Sesja III 
16:30-19:00 Czas wolny 
19:00  Uroczysta kolacja    

 
 

 
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego 

Politechniki Świętokrzyskiej 
 

zaprasza na 

VIII MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ  

"TOYOTARYZM W KULTURZE EUROPEJSKIEJ" 

Kielce, 2 – 4  grudnia 2016 r. 

 

ORGANIZATORZY 

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO 

www.konferencja.tu.kielce.pl 
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ATRACJE REGIONU 

Konferencja odbędzie się w Kielcach. Według pierwszych wzmianek prawa miejskie osada otrzymała 
w 1260 r. Pomimo najazdów tatarskich w 1364 r. nadano miejscowości lokację według prawa 
magdeburskiego. Od tego czasu Kielce uznawane były za miasto biskupie.  
W przeszłości około XI i XII w. znaczną część terytorium, na południe od Gór Świętokrzyskich, 
przekazano biskupom krakowskim – wówczas najbogatszym suwerenom w Polsce. W 1493 r. 
kardynał Fryderyk Jagiellończyk ofiarował miastu herb składający się ze złotych liter C.K. (Civitas 
Kielcensis – społeczność Kielc) oraz korony umieszczonych na czerwonym tle. Współcześnie Kielce 
są stolicą województwa świętokrzyskiego usytuowanego w centrum najstarszych gór Europy. Miasto 
jest jedynym na Starym Kontynencie, miejscem posiadającym w swych granicach aż pięć 
rezerwatów przyrody (Ślichowice, Kadzielnia, Biesak, Wietrznia) oraz jeden rezerwat krajobrazowy 
(Karczówka). Do najważniejszych atrakcji Kielc i okolic należy zaliczyć:  

 Pałac Biskupów Krakowskich wzniesiony w latach 1637-1644 z inicjatywy biskupa krakowskiego 
Jakuba Zadzika. Zakwalifikowany do najwyższej klasy - grupy "0" (w dawnej klasyfikacji) zabytków. 
Uznany za  najcenniejszy z dotychczas zachowanych przykład polskiej rezydencji z epoki Wazów; 

 Kadzielnia ścisły rezerwat przyrody nieożywionej o powierzchni 0,6 ha utworzony w 1962 r. 
Utworzony z dewońskich wapieni stromatoporowo–koralowcowych przykrytych wapieniami 
marglistymi; 

 Święty Krzyż usytuowany na Łysej Górze symbol Gór Świętokrzyskich. W klasztorze 
wzniesionym na miejscu kultu pogańskiego znajdują się relikwie Krzyża Świętego przechowywane  
w Kaplicy Oleśnickich; 

 Jaskinia Raj najpiękniejsza jaskinia krasowa w Polsce wpisana na światową listę dziedzictwa 
UNESCO. Wyróżnia się bogactwem i różnorodnością kalcytowych form naciekowych. Posiada 
skupiska stalaktytów o unikatowym na skalę światową zagęszczeniu. 
 

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI 
 

 ważność czynników misji organizacji (jakość, koszty, czas, bezpieczeństwo, morale), 

 czynniki strategiczne organizacji, 

 metody ujawniania problemów produkcyjnych / usługowych, 

 produkcja / usługi „dokładnie na czas”, 

 wyrównanie obciążenia maszyn, ludzi (poziomowanie), 

 postępowanie po wykryciu problemów produkcyjnych / usługowych, 

 standaryzacja zadań, procesów, wyrobów, 

 metody kontroli jakości (znaczenie kontroli wizualnej), 

 relacje człowiek – technologia, innowacyjność procesowa, 

 style kierowania, cechy kierowników, 

 systemy motywacyjne – satysfakcja pracowników/klientów, 

 kultura organizacji, 

 style pracy menedżerów, 

 metody podejmowania decyzji, 

 zarządzanie, doskonalenie oparte na wiedzy, 

 metody, technologie doskonalenia ludzi, procesów, wyrobów. 

 

JĘZYK KONFERENCJI 
 

Oficjalnym językiem wygłaszanych i publikowanych referatów jest język polski i angielski. 
 

KOMITET ORGANIZACYJNY 
 

Prof. n. techn. i n. ekonom. dr hab. inż. Stanisław Borkowski, Przewodniczący 
Mgr Stanisław Ignacy Szczepaniak, Wiceprzewodniczący 
Mgr Bartłomiej Szymczyk, Sekretarz 
Mgr Dorota Bochnacka 
Mgr inż. Michał Major 
 

KOMITET NAUKOWY 
 

Prof. n. techn. i n. ekonom. dr hab. inż. Stanisław Borkowski, Przewodniczący 
Dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk, (PL) 
Dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚK (PL), 
Dr hab. inż. Wacław Gierulski, prof. PŚK (PL),  
Dr hab. Artur Maciąg, prof. PŚK (PL), 
Dr hab. Marzena Nowakowska (PL), 
Dr Zdzisław Piasta (PL), 
Prof. Ing. Martina Blaskova (SK), 
Prof. Ing. Anna Šatanová, CSc. (SK), 
Prof. Ludwik Kunz (CZ), 
Prof. Olena J. Shevtsova (UA), 
Prof. János Takács (HU), 
Prof. Katarzyna Szołtysek (PL), 
Prof. Bolesław Rafał Kuc (PL), 
Prof. Denis Jelačić (HR), 
Prof. Vasyl. H. Gerasimchuk (UA), 
Prof. Renata Nováková (SK), 
Dr. sc. Miroslav Drljača (HR), 
Prof. Natasza Naprstkova (CZ), 
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Prof. Zuzana Tucková (CZ), 
Ing. Adam Torok (HU), 
Ing. Alberto di Taranto (IT), 
Dr inż. Szymon Dziuba (PL), 
Dr inż. Agnieszka Czajkowska (PL), 
Prof. Tomasz Lipiński (PL), 
Dr Sergii Kasian (UA). 
 

PUBLIKACJA 

Materiały konferencyjne, które uzyskają pozytywną recenzję zostaną wydane w formie 
recenzowanej monografii, każdy artykuł będzie rozdziałem w monografii. Prosimy 
dostarczać rozdziały w języku polskim lub w języku angielskim. 
Opracowanie powinno zawierać krótkie przedstawienie zagadnień teoretycznych, wyniki 
badań i ich analizę, propozycję lub rzeczywiste działania doskonalące. 
Prace teoretyczne nie będą przyjmowane. 
Wybrane artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie: "Archiwum Innowacji". 
 

REJESTRACJA I OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI 

Warunkiem udziału w Konferencji jest zarejestrowanie się na stronie 
www.konferencja.tu.kielce.pl oraz dokonanie następującej wpłaty do 30.10.2016 r.: 
 

Rodzaj wpłaty Wysokość wpłaty do 30.10.2016 

Dla uczestników krajowych 500 PLN 

Dla uczestników zagranicznych 115 EUR 

Publikacja artykułu bez udziału  
w Konferencji 

300 PLN 

Osoba towarzysząca 270 PLN 

Dla studentów (03.12.2016, 1 dzień) 140 PLN* 

Dane do przelewu na konto Fundacji: Bank Pekao SWIFT/BIC No. PKOPPLPW, Nr konta: 
16 1240 1372 1111 0010 6645 4758 

Z dopiskiem: KTWKE,  Imię i Nazwisko Uczestnika  

Opłata uwzględnia: 
 opublikowanie rozdziału w recenzowanej monografii lub czasopiśmie, 
 udział w sesjach Konferencji, 
 materiały konferencyjne 
 wyżywienie (2 obiady, 2 śniadania, 2 kolacje, w tym jedna uroczysta) 

* studenci (sobota – obiad i kolacja) 

W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji przed 1 listopada 2016, można uzyskać 
zwrot 80% wpłaconej kwoty.  

 
NOCLEG 

 Uczestnik samodzielnie dokonuje rezerwacji i odpłatności za nocleg. 
 

SEKRETARIAT KONFERENCJI 

Bartłomiej Szymczyk 
Politechnika Świętokrzyska 
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 
25-314 Kielce 
konferencja@tu.kielce.pl      www.konferencja.tu.kielce.pl 
Tel. 506617435    Tel. +48 41 3424371 

 
ADMINISTRATOR STRONY INTERNETOWEJ 

Michał Major  
mmajor@tu.kielce.pl      www.konferencja.tu.kielce.pl  
Tel. + 48 41 3424685 
 

 
PATRONAT 
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