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Seminarium
„ITS – wdrożenie i co dalej?”
Legnica, 4 października 2019

Komunikat nr 2

Cel i zakres seminarium
W ramach seminarium zaplanowano wystąpienia, a przede wszystkim dyskusje mające
na celu dzielnie się doświadczeniami pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego
posiadającymi już systemy ITS oraz miastami zainteresowanymi ich wdrożeniem.
Planowana tematyka seminarium:
- bieżące utrzymanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS),
- wykorzystanie narzędzi ITS do poprawy warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Organizatorzy seminarium przewidują prezentacje w formie wystąpień ustnych w dwóch
sesjach plenarnych wraz z dyskusjami oraz podsumowaniem przez moderatora
po zakończeniu wszystkich cykli.

Program seminarium
9.00 – 10.00

rejestracja uczestników
10.00 – 10.15

otwarcie seminarium
SESJA I – Problematyka bieżącego utrzymania ITS
10.15 – 10.35

„Dobre praktyki utrzymania i administrowania systemami ITS na podstawie wdrożonych
rozwiązań w Rzeszowie”
Krzysztof Łakota - Kierownik Działu Sterowania Ruchem w Miejskim Zarządzie Dróg
w Rzeszowie
10.35 – 10.55

„Bieżące utrzymanie systemu ITS na przykładzie Gdyni”
Dariusz Witt - Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
10.55 – 11.15

„10 lat ITS w Krakowie – co można zrobić aby System po 10 latach spełniał swoje zadanie?”
Łukasz Gryga - Dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu w Urzędzie Miasta Kraków
11.15 – 11.35

„ELDRO24, efektywne i transportowe zarządzanie utrzymaniem infrastruktury – warsztaty”
Robert Marszałek - ELDRO Technologie Sp. z o.o.
11.35 – 11.50

dyskusja
11.50 – 12.10

przerwa kawowa

SESJA II – Przykłady wykorzystania ITS do poprawy warunków ruchu i jego
bezpieczeństwa
12.10 – 12.30

„Tworzenie w mieście Legnica korytarzy życia z wykorzystaniem narzędzi ITS”
Aleksander Krupa - Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu Miasta Legnicy
12.30 – 12.50

„Priorytety dla pojazdów uprzywilejowanych na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną
na podstawie wdrożonych rozwiązań w Gliwicach”
Bartosz Gierak - Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
12.50 – 13.10

„Wykorzystanie narzędzi ITS do zarządzania ruchem na przykładzie miasta Rzeszowa”
Krzysztof Łakota - Kierownik Działu Sterowania Ruchem w Miejskim Zarządzie Dróg
w Rzeszowie
13.10 – 13.30

„Otwieranie danych transportowych elementem Smart City na przykładzie Gdyni”
Dariusz Witt - Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
13.30 – 13.50

„Po wdrożeniu systemu ITS – koniec czy dopiero początek pracy?”
Łukasz Gryga - Dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu w Urzędzie Miasta Kraków
13.50 – 14.10

„Wykorzystanie wyników pomiaru urządzeń BRD w celu poprawy infrastruktury drogowej”
Krzysztof Wanat - Specjalista ds. sprzedaży VITRONIC Machine Vision Polska Sp. z o.o.
14.10 – 14.30

dyskusja oraz podsumowanie i zakończenie seminarium
14.30 – 15.30

zwiedzanie Centrum Sterowania Ruchem w Legnicy

Miejsce seminarium
Legnica, 4 października 2019 roku

Seminarium odbędzie się w hotelu:
Qubus Hotel ****
ul. Skarbowa 2,
59-220 Legnica
https://www.qubushotel.com/pl/hotel-legnica

Zakwaterowanie
Organizatorzy seminarium nie zapewniają uczestnikom noclegu.
Uczestnicy seminarium we własnym zakresie dokonują rezerwacji i opłat noclegowych.
Wszystkim naszym Szanownym Uczestnikom seminarium 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/seminarium/formularz-kontaktowy.php
Udział w seminarium, które odbędzie się 4 października 2019 r. jest bezpłatny
dla wszystkich uczestników.
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 Seminarium
4 października 2019 r. – Seminarium „ITS – wdrożenie i co dalej?”

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
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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

