
 

 

 

 

Konferencja Techniczna IGKM  

„AUTOBUS MIEJSKI PRZYSZŁOŚCI” 

Kielce, 10 października 2016 r. 

 

09:00-10:00 Rejestracja uczestników 

 

10:00-10:15 Rozpoczęcie konferencji 

 

10:15-11:00 Sesja I Polityki krajowe w zakresie rozwoju niskoemisyjnych 

i zeroemisyjnych napędów w autobusach (Jak wspiera się wprowadzanie nowoczesnych 

technologii? Jakie są punkty milowe planów rozwoju? Jakie są zagrożenia przy wdrażaniu 

niskoemisyjności? Czy i kiedy znikną autobusy z tradycyjnym silnikiem diesla? Jak może 

zachowywać się rynek wtórny?) - moderator: Adam Karolak  

- Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju  

- Martin Koller – VDV, Niemcy  

 

11:00-12:15 Sesja II  Napędy przyszłości (Czy diesel ma przyszłość? Jaką rolę do odegrania 

mają autobusy gazowe? Co zdecyduje o ostatecznym kierunku rozwoju napędów w autobusach? 

Czy hybryda może być efektywniejsza? Co jest warunkiem potanienia i upowszechnienia 

technologii? Kiedy nastąpi zmiana na polskim rynku?) – moderator: Marek Gajdowicz  

- Dariusz Michalak – Solaris Bus & Coach S.A.  

- Jan Kuźmiński – MZA Sp. z o.o. w Warszawie  

- Krzysztof Gawroński – MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. 

- Jacek Nowakowski – Tines Gas Sp. z o.o.  

- Dyskusja 

 

12:15-12:30 Przerwa kawowa 

 



12:30-14:00 Sesja III  Przedział pasażerski autobusu przyszłości (Jak zmieni się wnętrze 

autobusu? Jak zaplanowany może być układ siedzeń? Jak układ drzwi wpłynie na komfort 

wymiany pasażerów? Co będą mieli do dyspozycji pasażerowie? W jakim kierunku podąży 

design autobusu?) – moderator: Marcin Żabicki  

- Marta Van der Bergh-Góralczyk - UITP Bruksela 

 - Zbigniew Rusak – Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

 - Małgorzata Durda – Volvo Polska Sp. z o.o.  

 - Dyskusja 

 

14:00-15:00 Przerwa obiadowa 

 

15:00-16:00 Sesja IV  Podzespoły autobusu przyszłości (Jak będzie wyglądać transmisja 

napędu? Jakie nowe podzespoły/podsystemy się upowszechnią? Czy i kiedy należy spodziewać 

się nowej generacji podzespołów w tradycyjnych pojazdach dieslowskich?) - moderator: 

Zbigniew Rusak  

 - Roman Gogacz – MZA Sp. z o.o. w Warszawie  

 - Mariusz Patecki – Voith Turbo Sp. z o.o. 

 - Krzysztof Owczarek - Novamedia Innovision Sp. z o.o.  

 - Dyskusja 

 

16:00-16:50 Sesja V  Stanowisko pracy kierowcy autobusu przyszłości (Czy powszechne 

staną się autobusy autonomiczne? W jaki sposób technologia wesprze ergonomię? Czego 

potrzebuje kierowca? Jak wymogi bezpieczeństwa wymuszą zmianę stanowiska pracy 

kierowcy?) - moderator: Michał Wolański  

- Adam Kempiński – EvoBus Polska Sp. z o.o.  

 - Paweł Drabczyński – Drabpol Sp. jawna  

 - Dyskusja 

 

16:50-17:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji 


