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IDENTYFIKACJA I WAŻENIE POJAZDÓW PRZECIĄŻONYCH
Nadmierne obciążanie pojazdów (powyżej poziomów dopuszczalnych przepisami) stanowi od
lat poważny problem w Polsce. Nie tylko niszczą one nawierzchnię dróg, ale jednocześnie
stanowią bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Co roku budżet państwa ponosi z tego tytułu wymierne straty - około 6-8 mld PLN.
IBDiM postanowił zaakcentować wagę tego zagadnienia podczas konferencji, której celem jest
pokazanie możliwości technicznych oraz eksploatacyjnych systemów dynamicznego ważenia i
identyfikacji pojazdów przeciążonych, a także wskazanie aspektów prawnych związanych z
eliminacją ich z ruchu drogowego.
Na konferencji przewidziane są wystąpienia zarówno specjalistów technicznych zajmujących się
systemami ważenia preselekcyjnego, jak również przedstawicieli Inspekcji Transportu
Drogowego, która ustawowo realizuje zadania związane z kontrolą pojazdów ciężkich
poruszających się po drogach Polski. Dodatkowo zaprezentowane zostaną rozwiązania prawne
stosowane poza granicami Polski, pozwalające na automatyczne karanie kierowców
naruszających przepisy prawa w zakresie ograniczeń masy całkowitej oraz nacisku na oś
pojazdu.
Uczestnictwo w konferencji będzie również okazją do zwiedzenia największych targów
drogowych w Polsce.
Serdecznie zapraszamy
PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI
11.00 – Otwarcie konferencji
11.15 – 12.30 - Sesja 1 – Techniki i technologie identyfikacji oraz ważenia pojazdów w
ruchu
12.30 – 13.00 - Przerwa kawowa
13.00 – 14.00 - Sesja 2 – Aspekty prawne oraz możliwości eliminacji pojazdów
przeciążonych z ruchu drogowego
14.00 – 14.30 - Dyskusja i zakończenie konferencji
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14.30 - Obiad

MIEJSCE KONFERENCJI
Targi Kielce - Centrum Konferencyjne CK1 (ul. Zakładowa 1, Kielce)
Stanowisko recepcyjne czynne w dniu Konferencji od godz. 10.00.
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Wypełniony formularz rejestracyjny prosimy przesłać do dnia 15 maja kwietnia 2013 r. pocztą
na adres IBDiM
lub faxem: (22) 814 13 39.
Wstęp na targi AUTOSTRADA- POLSKA wymaga oddzielnej rejestracji na stronie
www.targikielce.pl
REJESTRACJA ON-LINE

KOSZT UCZESTNICTWA
Udział w Konferencji jest bezpłatny.
NOCLEGI
Osobom zainteresowanym noclegami polecamy kontakt z organizatorem targów
AUTOSTRADA-POLSKA - Targami Kielce, tel. (41) 365 12 10, 365 12 22, fax (41) 345 62 61,
e-mail: autostrada@targikielce.pl.
SEKRETARIAT KONFERENCJI
Dział Promocji IBDiM, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
tel. (22) 814 26 09, 814 26 14, fax (22) 814 13 39
e-mail: promotion@ibdim.edu.pl
www.ibdim.edu.pl
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