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Komunikat nr 2



 

Cel i zakres konferencji 
 

Konferencja ma stać się forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy samorządami, 

przedsiębiorcami i biznesem oraz prezentacją najnowszych rozwiązań praktycznych 

w zakresie szeroko rozumianej mobilności miejskiej. Tematyka wystąpień dotyczyć 

będzie m.in. transportu i logistyki miejskiej, komunikacji publicznej, współdzielenia 

środków transportu, elektromobilności, systemów monitorowania oraz wpływania 

na ruch drogowy. W ramach jednego z referatów przedstawione zostaną wnioski 

z zakończonych trzy dni wcześniej testów autonomicznego busa w Gdańsku. 

Będzie to pierwsze podsumowanie.  

Program konferencji 

         9.00 – 10.00 

       rejestracja uczestników 

  
        10.00 – 10.10 

       otwarcie konferencji 
       Tadeusz Krzakowski - Prezydent Miasta Legnicy 
 
        10.10 – 10.30 

       wystąpienie przedstawicieli instytucji patronackich 
 

SESJA I – Smart Transport  
 
10.30 – 10.50 

"Zrównoważona logistyka miejska - wyzwanie dla inteligentnych miast" 
dr. hab. Stanisław Iwan, prof. AM - Akademia Morska w Szczecinie  

 
10.50 – 11.10 

"Mobilność jako usługa (MaaS). Wyzwania stojące przed organizatorami transportu publicznego 
w Polsce" 
Piotr Krukowski - członek Zarządu Stowarzyszenia "ITS Polska"  
 
11.10 – 11.30 

„Transport na życzenie – inteligentny system obsługi sporadycznych potoków pasażerskich” 
dr Michał Wolański - Wolanski Sp. o.o.  

 
11.30 – 11.50 

„Smart Transport: jak odpowiadać na potrzeby transportowe?”  
Mikołaj Kwiatkowski - Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu, Trapeze Poland  
 
11.50 – 12.10 

dyskusja 
 

12.10 – 12.30 

przerwa kawowa 
 
SESJA II – Systemy wspierające ruch drogowy i jego bezpieczeństwo 

 
12.30 – 12.50 

„Zasady współpracy Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym z jednostkami 
samorządu terytorialnego”  
Damian Wiktorzak - Zastępca Dyrektora Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem 
Drogowym 



 

12.50 – 13.10 

„Systemy monitorowania ruchu drogowego w Polsce i na Świecie” 
Michał Żuchora - Prezes Vitronic Machine Polska Sp. z o.o. 
 
13.10 – 13.30 

„Systemy monitoringu wizyjnego – wdrożenie i co dalej?”  
Paweł Budkowski - Prezes Polixel Sp. z o.o.  
 
13.30 – 13.50 

„Nowoczesna platforma IT jako rozwiązanie największych problemów w zarządzaniu 
utrzymaniem” 
Sebastian Chyla - ELDRO Technologie Sp. z o.o.  
 
13.50 – 14.10 

"Zobrazowania lotnicze niskiego pułapu jako narzędzie do najefektywniejszego kartowania 
układów komunikacyjnych na potrzeby transportu autonomicznego"  
Michał Choromański - Kierownik Działu Geodezji i Fotogrametrii Fotoraporty Sp. z o.o. 

 
14.10 – 14.30 

dyskusja 
 
14.30 - 15.30 

Obiad 
 
SESJA III – Elektromobilność 

 
15.30 – 15.50 

„Elektromobilność”  
prof. Piotr Wrzecioniarz - Instytut Inwentyki Sp. z o.o.  

 
15.50 – 16.10 

„Systemy rowerów elektrycznych jako pierwszy krok do elektromobilności” 
Jakub Giza - Dyrektor ds. Rozwoju Systemów Rowerowych Nextbike Polska S.A  

 
16.10 – 16.30 

„Punkt ładowania, krok po kroku” 
Sebastian Józefowicz – Dyrektor Działu Rozwoju INOWA Centrum Innowacji Technologicznych 

Sp. z o.o. 

 
16.30 – 16.50 

„Jak autonomiczny transport może zmienić miasta?”  
Mikołaj Kwiatkowski - Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu, Trapeze Poland  

 
16.50 – 17.10 

"Pojazdy elektryczne w logistyce miejskiej - teraz czy jutro?" 
dr. hab. Stanisław Iwan, prof. AM - Akademia Morska w Szczecinie  
 
17.10 – 17.30 

dyskusja 
 

17.30  

zakończenie części plenarnej 
 

17.30 – 17.45 

przerwa kawowa 
 

17.45 – 19.00 

zwiedzanie miasta 



 

 
20.00 – 23.00 

uroczysta kolacja z koncertem muzycznym 

Miejsce konferencji 

Legnica, 3 października 2019 roku  

 

Konferencja odbędzie się w hotelu: 

Qubus Hotel **** 

ul. Skarbowa 2,  

59-220 Legnica   

https://www.qubushotel.com/pl/hotel-legnica 

Zakwaterowanie 

Organizatorzy konferencji nie zapewniają uczestnikom noclegu. 

Uczestnicy konferencji we własnym zakresie dokonują rezerwacji i opłat noclegowych. 

Wszystkim naszym Szanownym Uczestnikom konferencji proponujemy rezerwację 

noclegów w hotelu: Qubus Hotel **** w Legnicy przy ul. Skarbowej 2. 

Organizatorzy zapewniają preferencyjne ceny noclegów. 

Rezerwacja w hotelu Qubus Hotel można dokonać na stronie: www.qubushotel.com 

Wybierając lokalizację, podając datę rezerwacji i wpisując kod SMARTCITY, otrzymują 

Państwo specjalne ceny. 

Jeżeli wolą Państwo dokonać rezerwacji przez e-mail, proszę kierować ją bezpośrednio 

na adres recepcji: legnica@qubushotel.com, również w treści wiadomości e-mail 

podając hasło: SMARTCITY.  

Możliwa jest także rezerwacja telefoniczna pod nr telefonu: +48 76 86 62 100 

(tutaj również obowiązuje hasło SMARTCITY).  

Warunki uczestnictwa 

Warunkiem uczestnictwa w „Legnickich dniach SMART CITY” jest przesłanie na adres 

e-mail: konferencja@legnica.eu do dnia 17 września 2019 r., skanów czytelnie 

wypełnionych i podpisanych kart zgłoszeniowych – do pobrania pod poniższym linkiem: 

http://konferencja.legnica.eu/konferencja/formularz-kontaktowy.php 

 

mailto:legnica@qubushotel.com
mailto:konferencja@legnica.eu
http://konferencja.legnica.eu/konferencja/formularz-kontaktowy.php


 

Wstęp na konferencję dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego 

jest bezpłatny, pozostali uczestnicy zobowiązani są uiścić opłatę w wysokości 200 zł. 

na konto podane w karcie zgłoszeniowej. 

 

Wszelkie informacje, w tym program „Legnickich dni SMART CITY” dostępne 

są na stronie internetowej: konferencja.legnica.eu. 

Ważne terminy 

do 17 września 2019 r. - zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji 

3 października 2019 r. – Konferencja „Smart City – Mobilność Miejska”  

Kontakt 

 
Sprawy merytoryczne: Tomasz Pereta tel. +48 76 721-23-71 wew. 45 

Sprawy organizacyjne: Małgorzata Radziwon tel. +48 76 852-30-17 

email: konferencja@legnica.eu 

Komitet Organizacyjny 

 
Jadwiga Zienkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta  

Anna Komorek - Gmina Legnica 

Tomasz Pereta - Gmina Legnica 

Katarzyna Bartnik - Gmina Legnica  

Stanisław Sirojć - NOT Legnica 

Małgorzata Radziwon - NOT Legnica 

Tadeusz Chodorowski - NOT Legnica  
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