
PROGRAM

VII KONFERENCJI TRANSPORTU DROGOWEGO

w Legnicy w dniach 30 - 31 maia 2014 r.

Dzień pie szy 30.05,2o14 r.

Godz.:

9.00 Pzyjazd i Ęestracja uczestników w hote|u'

9,1 5 Uroczyste otwarcie konferencii.

9.30 - 9.55 P|an transpońowy d|a Legnicy.
- Tomasz Sze|ikowski - pzedstawicie| samoządu

10.00 - 10'20 Optyma|izacja komunikacji miejskiej w Legnicy jako odpowiedź na zmieniające się
aglomeracji miejskich.

. Tomasz Sze|ikowski . paedstawicie| samorządu

10.30 -l1.zlobowiązek aktualizacii wymagań niezbędnych do uzyskania ticencii na wykonryvanie
transpońu drogowego osób/rzeczy i warunki zachowania uprawnień przewoŹnika
drogowegow myś| rozporządzenia 107112009 i nore|izacji ustawy transporcie
drogowym.

- Dariusz Winiarczyk. ekspeń transpońu drogowego

12.25 - 12.35 Przerwa kawa / herbata.

{2.35 - 13.20 Warunki niezĘdne d|a zachowania dobrej reputacii i |icencii na transpoń drogowym
osób/rzeczy orez zasady zatr,zymwania certyfikatów kompetencji zawodowych
w postępowaniu starosĘ o wydanie decpji o ich utracie.

- Dariusz Winiarczyk - ekspeń transpońu drogowego

13.20 - 13.45 Nowelizacja systemu roz|iczania pracy kierowców na pzykładzie tachografow cyfrovrych
nowej generacji.
- Marcin.Kosmala - pzedstawiciel firmy DRABPOL

13.45 - 14.10 Autobusy z napędem e|ektrycznym - ofeńa firmy SoLAR|S d|a bez emlsyjnej komunikacji
miejskiej.
- Wa|demar Wlazło . pzedstawicie| firmy soLAR|s PoLsKA

| 14.30 Obiad.

15.15 Wyjazd autobusem soLAR|S EURO.V do okręgowej Stacji Kontro|i Pojazdów
sTRTzELcZYKw Legnicy na pokaz wykonywania badań technicznych, w tym:
- ałiedzanie stacji kontro|i pojazdów,
- prezentacja uządzeń i przyrządów firmy UN|METAL sp. z o.o. w Złotowie,
- warsztaty w zakresie badań technicznych,

{6.15 - 16.45 Uroczyste wręczenie statuetek sponsorom iwystawcom.

17'30 Powrót do hote|u.

19.00 Uroczysta kolacja.



Dzień drugi 31.05.20{4 r.

Godz.:

8.0o Śniadanie.

9.00 - 9.30 Nadzór starosty w zakresie prowadzenia stacji kontro|i pojazdów i wykonywania badań
technicznych pojazdów.
. przedstawicie| samorządu powiatu

9'30 - {0.00 Nieprawidłowości dot. wymagań d|a stacji kontro|i pojazdów oraz w zakresie
przeprowadzania badań technicznych popełnia ne przez diagnostów.
- pzedstawiciel Transportowego Dozoru Technicznego.

10.00 - 10.20 Autoprezentacja podręcznika ,,N|EZBĘDNIK DlAGNosTY'
. Piotr Gębiś. autor podręcznika.

10.20 - 10.35 Pzerwa kawa / herbata.

10.35 - 12.30 Debata nt. ,,Zmieniające się metody i wymagania badań technicznych,poiazdów
W procesach produkcji ekologicznych poiazdów samochodovYych'' .

- dr inż. Rałał Sosnowski
przedstawiciele: m.in. PISKP, TDT, WITD, KMPol. W Legnicy, Polskiego Stowazyszenia
Techniki Motoryzacyjnej, DEKM, samorządu powiatu.

12.30 - 12'50 Prezentacja sponsorska SOSNOWSK| Sp. zo.o. S.k. w Gdańsku.
Profesjona|ne wyposażenie warsztatów, stacji kontro|i pojazdów oraz myjni
samochodowych.

12.50 Zakończenie konferencji.

13.30 obiad iwyjazd uczestnikÓw.


