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„Zrównoważona mobilność – wyzwania i szanse dla miast” 

 CWK Rzeszów - Jasionka, 8 - 9 czerwiec 2017 r. 

Dzień 1 

9:45 - 12:30 Rejestracja gości 

10:00 – 12:15 Study visit – Rzeszowski Inteligentny System Transportowy – I tura (fakultatywnie) 

12:30 - 13:30 Lunch 

13:30 - 14:00 Otwarcie konferencji i powitanie gości 

 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju - Adam Hamryszczak 

 Marszałek Województwa Podkarpackiego - Władysław Ortyl 

 Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc 

14:00 - 14:30 „Zrównoważona mobilność miejska – wyzwania i szanse dla miast i ich obszarów funkcjonalnych” 

Prof. Wojciech Suchorzewski - Zespół Inżynierii Komunikacyjnej, Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji 

14:30 - 15:15 Przerwa kawowa 

15:15 - 16:25 

Sesje panelowe 

A. Zrównoważona mobilność - jak integrować polityki 

sektorowe miasta? 

 Prof. Tomasz Komornicki - Kierownik Zakładu 

Przestrzennego Zagospodarowania PAN (moderator) 

Cel: Zrównoważona mobilność jako element zintegrowanego 

planowania rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych - jak 

przełamać bariery, tak aby działania jednosektorowe nie 

decydowały o kształcie życia na obszarach miejskich? Jak 

pogodzić zmiany modalne z zachowaniem funkcji usługowych i 

mieszkaniowych dzielnic śródmiejskich? Co zaawansowana 

suburbanizacja oznacza dla przyszłych potrzeb przewozowych? 

Jak terytorializować politykę mobilności? 

B. Jak zmniejszać ruch samochodów w śródmieściu? 

Skuteczne i praktyczne rozwiązania 

 Dr hab. Andrzej Szarata - Kierownik Zakładu 

Systemów Komunikacyjnych, Dziekan Wydziału 

Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska 

(moderator) 

Cel: Tereny śródmiejskie bez korków, hałasu i spalin – jak to 

osiągnąć? Jakie rozwiązania mają najlepszy wpływ na 

kształtowanie współczesnych obszarów miejskich? 

Omawiane kwestie będą dotyczyć zarówno miast 

wojewódzkich jak i regionalnych. 

 

C. Zarządzanie zmianą w środowisku miejskim - jak 

kształtować przestrzeń ulic śródmiejskich aby były 

atrakcyjne dla transportu niezmotoryzowanego 

i pieszego? 

 Łukasz Malinowski - Zespół Doradców Gospodarczych 

TOR (moderator) 

Cel: Ulica nie tylko dla samochodów ale także jako  forma 

przestrzeni życia miejskiego. Jakie podejmować działania 

zarówno w zakresie inwestycji infrastrukturalnych jak i 

innych rozwiązań aby uporządkować przestrzeń miejską i 

uczynić ją bardziej bezpieczną, atrakcyjną i funkcjonalną. Jak 

planować ulice które przyczynią się do rewitalizacji terenów 

śródmiejskich? 

18:30 Kolacja 
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Dzień 2 

9:00 - 10:10 

Sesje panelowe 

 

D. Jak rozwój nowych technologii w systemach biletowych 

wpłynie na przyszłość komunikacji zbiorowej? 

 Radosław Czapski  - Specjalista Banku Światowego 

ds. transportu i infrastruktury (moderator) 

Cel: Dyskusja nad przyszłością systemów biletowych. Czy 

nowe technologie zmienią nawyki przewozowe pasażerów? 

Czy karta miejska to tylko bilet czy forma dostępu do 

szerszego pakietu usług? 

E. Łańcuchy ekomobilności - jak lepiej wykorzystać 

potencjał transportowy miasta poprzez właściwe 

zarządzanie polityką rowerową? 

 Marcin Hyła - Prezes stowarzyszenia Miasta Dla 

Rowerów (moderator) 

Cel: Czy transport rowerowy wraz z komunikacją miejską 

mogą konkurować z prywatnym samochodem? Rola 

rowerów w intermodalnych planach na rzecz 

zrównoważonego przemieszczania się w miastach. Dyskusja 

nad integracją transportu publicznego i rowerowego i ich 

rolą w kształtowaniu preferencji pasażerów w zakresie 

mobilności. 

F. Jaka będzie rola autobusów o napędzie alternatywnym w 

rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej? 

 Dr Michał Wolański - Katedra Transportu Szkoły 

Głównej Handlowej (moderator) 

Cel: Jak planować transport który sprosta wyzwaniom 

zarówno środowiskowym jak i demograficznym? Przyszłość 

autobusów o napędzie alternatywnym w planowaniu 

transportu miejskiego. Jaki napęd będzie miał autobus 

przyszłego dziesięciolecia? 

10:10 - 10:40 Przerwa kawowa 

10:40 - 11:50 Sesja podsumowująca  

Krótkie podsumowanie ciekawszych wątków dyskusji przez moderatorów poszczególnych sesji. Zamknięcie konferencji. Kontekst FE. 

 Adam Hamryszczak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju lub przedstawiciel DPP (wprowadzenie, podsumowanie) 

 Prof. Tomasz Komornicki - Kierownik Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania PAN 

 Dr hab. Andrzej Szarata - Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska 

 Łukasz Malinowski - Zespół Doradców Gospodarczych TOR TOR 

 Radosław Czapski - Specjalista Banku Światowego ds. transportu i infrastruktury 

 Marcin Hyła - Prezes stowarzyszenia Miasta Dla Rowerów 

 Dr Michał Wolański - Katedra Transportu Szkoły Głównej Handlowej 

11:55 - 14:10 Study visit – Rzeszowski Inteligentny System Transportowy – II tura (fakultatywnie) 

11:55 - 14:55 Lunch 
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Wydarzenia towarzyszące 

Wystawa (stoiska multimedialne) w przestrzeni wystawienniczej CWK: 

 beneficjenci - projekty realizowane w ramach funduszy europejskich 

 producenci - tabor o napędzie alternatywnym, systemy transportowe, rozwiązania informatyczne (ITS, telematyka) 
 

Study visit: 

Rzeszowski Inteligentny System Transportowy wraz z Centrum Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym 

 Centrum Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym (ul. Targowa 1) 

 Centrum Zarządzania Transportem Publicznym (ul. Stanisława Trembeckiego 3) 
 
Limitowana liczba uczestników - decyduje kolejność zgłoszeń. 


