PROGRAM KONFERENCJI
„SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM W SZCZECINIE”
29 listopada 2012 r.
Hotel Radisson Blu, plac Rodła 10
10:45

Rejestracja uczestników w recepcji konferencji. Zapisy na zwiedzanie Centrum Zarządzania
Ruchem w Szczecinie. Powitalna kawa
Registration of attendees at the conference reception desk. Registration for a tour of the Traffic
Control Centre. Welcome coffee
11:30
Powitanie
Welcome - Marek Litwin, ITS POLSKA
11:35
Wystąpienie Prezydenta Miasta Szczecina Pana Piotra Krzystka
Address from the President of Szczecin Mr. Piotr Krzystek
11:40
Przedstawienie Grup UTI oraz zespołu wdrożeniowego w Szczecinie
Brief presentation of the UTI company and Szczecin Team - Tiberiu Urdareanu, UTI
Moderator: Zbigniew Pietrzykowski, Akademia Morska w Szczecinie
12:00
Implementacja systemów ITS, korzyści i wyzwania
Implementation of ITS, risks and benefits - Marek Litwin, ITS POLSKA
12:20
Nowa innowacyjna koncepcja: SmartCity
New development concept: SmartCity - Adrian Florea, UTI
12:40
Plany rozwoju systemów ITS na obszarze Miasta Szczecina
Plans for ITS deployment in Szczecin - Andrzej Gajda, Urząd Miasta Szczecin
13:00
Lunch
14:00
System Zarządzania Ruchem w Szczecinie
Traffic Management System in Szczecin - Radosław Tumielewicz, Urząd Miasta Szczecin
14:20
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecioskiej poprzez
zastosowanie systemów telematycznych - etap I i II
Improvement of the functioning of public transport in Szczecin agglomeration through the
application of ITS systems - phase I and II - Krzysztof Miller, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w
Szczecinie
14:40
System Zarządzania Ruchem Miasta Bukareszt - Case Study
City of Bucharest Traffic Management System (BTMS) Case Study - Florin Nemteanu, UTI
15:00
Dyskusja/ Discussion
15:15
Przerwa kawowa / Coffee break
Moderator: Marek Litwin, ITS POLSKA
15:45
Rozwiązania dla miejskiego transportu publicznego
Public Transport Management Solutions - Adam Kruczek, UTI
16:05
Elektroniczny pobór opłat
Electronic payments - Octavian Calin, UTI
16:25
Zastosowania ITS w miastach oraz na drogach pozamiejskich
Solutions for city and intercity traffic - Claudiu Balan, UTI
16:45
Rozwiązania dla transportu intermodalnego i zabezpieczenie infrastruktury krytycznej w
transporcie
Intermodal solution and critical transportations infrastructures security - Mihai Gradinaru, UTI
17:05
Dyskusja / Discussion
17:25

tel.: +48 22 630 99 09, fax: +48 22 630 99 12
e-mail: sekretariat@itspolska.pl
www.itspolska.pl, www.pkits.pl, www.Przeglad-ITS.pl
ITS POLSKA jest profesjonalną, publiczno-prywatną inicjatywą mającą na celu wsparcie procesów wdrożenia
Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS), których zastosowanie przyczyniłoby się do rozwoju transportu
bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu. ITS POLSKA jest partnerstwem wiedzy i
źródłem informacji dla wszystkich grup udziałowców środowiska ITS, włączywszy przemysł, usługi, organizacje
rządowe i samorządowe, instytuty badawcze i wdrożeniowe oraz ośrodki akademickie. Członkostwo w ITS
POLSKA zadeklarowało 53 członków zwyczajnych i wspierających z firm/instytucji oraz 64 członków
indywidualnych i studentów co daje ogólną liczbę blisko 260 osób. Pełen
wykaz członków dostępny na www.itspolska.pl. ITS POLSKA przynależy do
ERTICO - ITS Europe i ITS Nationals. ITS POLSKA dokłada wszelkich starao
aby aktywnie promowad wiedzę ITS w Polsce, przedstawiad
najnowocześniejsze rozwiązania ze świata oraz wspierad krajowy przemysł
transportowy jako godny zaufania partner.
Zapraszamy do członkostwa, aktywnego udziału w seminariach i Polskim Kongresie ITS (13-14.05.2013 r.;
www.pkits.pl) oraz codziennej lektury portalu www.Przeglad-ITS.pl wydawanego przez ITS POLSKA.

UTI GRUP
tel.: +48 22 630 94 50, fax: +48 22 630 94 51
e-mail:uti.polska@uti.eu.com
www.uti.eu.com
UTI Grup jest dużą firmą rumuoską, działającą na rynku międzynarodowym, której historia sięga 1990 roku. W
UTI, wspólnie tworzymy wizję świata udoskonalanego dzięki nowoczesnym technologiom. Obecnie rozwijamy
rozwiązania dla:
 S&D
 Systemów Informacyjnych i Komunikacyjnych
 Zarządzania ruchem drogowym
 Konstrukcji i zarządzania obiektami
Naszymi wartościami są:
Zaufanie - dokładamy wszelkich starao, aby byd wiarygodnym i stałym partnerem dla naszych klientów. To im
zapewniamy rozwiązania najwyższej jakości i zawsze służymy pomocą. Zaufanie budujemy nie tylko z klientami
zewnętrznymi, klienci wewnętrzni są dla nas również niezwykle ważni.
Odpowiedzialnośd - dokładamy wszelkich starao, aby zachowad równowagę między dążeniem do wymiernego
sukcesu ekonomicznego, a zasadami etyki. Uwrażliwieni jesteśmy na potrzeby społeczne i środowisko pracy.
Doskonałośd - nasz wykwalifikowany zespół dąży od uzyskania najwyższej wydajności przy zachowaniu
najlepszej jakości dostarczanych usług i innowacyjnych produktów.
Uczciwośd - utrzymujemy otwartą komunikację z klientami, dostawcami, partnerami i współpracownikami.
Wszystkich traktujemy tak, jak sami chcielibyśmy byd traktowani: uczciwie, z szacunkiem, profesjonalnie.
Organizator:

Mecenat:

Oficjalny Partner:

Zamknięcie pierwszego dnia / Close of first day

Restauracja Statek Ładoga, ul. Jana z Kolna
19:30

ITS POLSKA Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe

Kolacja / Dinner (15 min na piechotę, patrz mapa / 15 minutes walk distance, see a map)

Partner medialny / Media Patronage:

30 listopada 2012 r.
Centrum Zarządzania Ruchem, ul. Plac Armii Krajowej 1
13:00

Zwiedzanie CZR / A tour of the Traffic Control Centre
Zakooczenie zwiedzania przez ostatnią grupę, zamknięcie konferencji
End of the tour by the last group, end of the conference

www.itspolska.pl

www.szczecin.eu

www.uti.eu.com

