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Wrocław miastem mobilnym 
 
 
 
Rozwój inteligentnych systemów transportowych i możliwości wykorzystania środków 
unijnych w zakresie tworzenia inteligentnych miast to najważniejsze z tematów, którymi 
zajmą się uczestnicy międzynarodowego Forum Mobilne Miasto-Wyzwanie 
Przyszłości. Trzydniowa konferencja rozpocznie się 15 kwietnia w Centrum 
Kongresowym Politechniki Wrocławskiej (bud. D-20, ul. Janiszewskiego 8). 
 
W dniach 15-17 kwietnia uczestniczący w Forum naukowcy, przedstawiciele rządu RP, 
samorządów oraz firm będą debatowali nad zagadnieniami, mającymi bezpośredni wpływ 
na codzienne funkcjonowanie metropolii. Swoimi doświadczeniami podzielą się 
przedstawiciele światowej organizacji ERTICO (zrzesza największe przedsiębiorstwa  
i instytuty naukowe zajmujące się problematyką szeroko rozumianych zagadnień 
transportu drogowego, lotniczego, kolejowego i wodnego).  
 
Spotkaniu towarzyszyć będzie XV Międzynarodowa Konferencja Telematyka 
Systemów Transportowych, poświęcona zagadnieniom naukowym związanym  
z doskonaleniem inteligentnych systemów transportowych i wdrażaniem osiągnięć 
telematyki do sterowania transportem. - I miasto Wrocław, i Politechnika Wrocławska 
mają w tej materii pewne doświadczenia, liczymy zatem na owocną naukową dyskusję  
i wymianę informacji, które będą pomocne w usprawnianiu systemów już 
funkcjonujących - mówi prof. Tadeusz Więckowski, rektor Politechniki 
Wrocławskiej. - Od wielu lat powtarzam, że inżynier to zawód zaufania społecznego. 
Wymaga bowiem nie tylko wiedzy i umiejętności, lecz także niesie ze sobą 
odpowiedzialność. I przy okazji konferencji telematycznej widać to bardzo wyraźnie: 
efekty pracy naukowców i firm zajmujących się ich wdrożeniem mogą realnie poprawić 
funkcjonowanie wielu tysięcy ludzi. 
 
Gospodarzem Forum jest Wrocław - miasto, które jako pierwsze skutecznie wdrożyło 
najbardziej zaawansowany system ITS w skali kraju. - Wrocław jest przykładem 
odważnego wykorzystania narzędzi, które składają się na Inteligentny System 
Transportu. – mówi Rafał Dutkiewicz, Prezydent miasta i dodaje, że przy 
podejmowaniu decyzji o wdrożeniu ITS pojawiało się wiele obaw i wątpliwości. - Była to 
przecież operacja na tętniącym życiem organizmie miejskim, rozrastającym się i 
wymagającym sprostaniu zapotrzebowania jego mieszkańców. Cieszę się, że będziemy 
mogli się podzielić naszymi doświadczeniami – kończy prezydent Dutkiewicz.  
 
Jak podkreśla prof. Ryszard Pregiel, Prezes Polskiej Izby Gospodarczej 
Zaawansowanych Technologii, sam system nie rozwiąże wszystkich problemów 
komunikacyjnych dzisiejszych miast. - Nawet najlepsze inteligentne systemy sterowania 
ruchem nie przyniosą spodziewanych rezultatów, jeśli nie zostaną wsparte 
kompleksowymi rozwiązaniami: nowoczesną gospodarką przestrzenną, dobrym 
planowaniem urbanistycznym i efektywnym systemem transportu publicznego. We 
Wrocławiu udało się te elementy połączyć. – podkreśla prof. Pregiel.  
 

Dziennikarzy zapraszamy na poprzedzającą Forum konferencję prasową,  
w środę 15 kwietnia o godz. 9.30 w Centrum Kongresowym Politechniki 

Wrocławskiej (prawy hol bud. D-20, ul. Janiszewskiego 8). 
 
 

Program wydarzenia oraz więcej informacji można znaleźć na stronie: 
http://www.mobilne-miasto-its.iztech.pl 

 
 

Informacje dla mediów umieszczane są na stronach: 
http://www.pwr.edu.pl/index.dhtml; http://www.pryzmat.pwr.edu.pl/. 


