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SPRAWOZDANIE Z SEMINARIUM NAUKOWEGO 
„INTERDYSCYPLINARNOŚĆ BADAŃ 

BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE 
SAMOCHODOWYM”

W  dniu  10  marca  2017  roku  w  Instytucie  Transportu
Samochodowego  w  Warszawie  odbyło  się  pierwsze  seminarium
naukowe,  zorganizowane  wspólnie  przez  Akademię  Sztuki  Wojennej
oraz  Instytut  Transportu  Samochodowego.  Spotkanie  nosiło  tytuł:
„Interdyscyplinarność  badań  bezpieczeństwa  w  transporcie
samochodowym”.  Celem  seminarium  była  identyfikacja  wspólnych
płaszczyzn  badań  systemów  transportu  samochodowego  w  ramach
nauk  technicznych  oraz  nauk  o bezpieczeństwie  i  obronności.
Przewodniczącymi komitetu naukowego seminarium zostali: płk dr hab.
inż. Tomasz Jałowiec, prof. Akademii Sztuki Wojennej oraz prof. nzw. dr
hab. inż. Marcin Ślęzak z Instytutu Transportu Samochodowego. 

W  skład komitetu naukowego weszli:  dr Ewa Dębicka; płk dr hab.
inż. Sylwester Kurek, prof. ASzWoj; dr hab. inż. Stanisław Smyk, prof.
ASzWoj  oraz  dr  hab.  inż.  Andrzej  Świderski.  Komitetowi
organizacyjnemu przewodniczyli: dr Jacek Kurowski (ASzWoj) oraz mgr
Anna  Dzieniowska  (ITS),  a w jego  skład  jako  członkowie  weszli:  dr
Katarzyna  Pietrzyk-Wiszowaty  (ASzWoj),  dr  Izabella  Tymińska
(ASzWoj),  mgr Michał Kopacki (ITS) i  mgr Mariusz Zbyszyński (ITS).
Uczestnikami  seminarium  była  dyrekcja  oraz  przedstawiciele
poszczególnych  komórek  organizacyjnych  Instytutu  Transportu
Samochodowego,  władze  Wydziału  Zarządzania  i  Dowodzenia,
dyrektorzy  i  pracownicy  naukowi  Instytutu  Logistyki  WZiD,  a  także
studenci  i doktoranci  Akademii  Sztuki  Wojennej.  Łącznie w spotkaniu
uczestniczyło blisko 40 osób. 

Uroczystego  otwarcia  seminarium  dokonał  dyrektor  Instytutu
Transportu  Samochodowego,  prof.  nzw.  dr  hab.  inż.  Marcin  Ślęzak,
który powitał przybyłych gości i wyraził zadowolenie z rozpoczynającej
się współpracy ASzWoj i ITS. Następnie głos zabrał dziekan Wydziału
Zarządzania  i  Dowodzenia  Akademii  Sztuki  Wojennej,  płk  dr  hab.
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Tadeusz Zieliński, prof. ASzWoj. Profesor Zieliński w swoim wystąpieniu
podkreślił, że Instytut Transportu Samochodowego i   Akademia Sztuki
Wojennej  mają  wspólne  cele,  a  zawarcie  oficjalnego  porozumienia
pomiędzy organizacjami korzystnie wpłynie na ich realizację.

Po  uroczystym  powitaniu,  doszło  do  podpisania  porozumienia
o współpracy pomiędzy płk.  dr.  hab. Tadeuszem Zielińskim oraz prof.
nzw.  dr.  hab.  inż.  Marcinem  Ślęzakiem.  Porozumienie  dotyczy
wspólnych  działań  naukowo-badawczych  i  dydaktycznych  –
zapoczątkowana  współpraca  będzie  służyła  wymianie  informacji  i
wiedzy, realizacji wspólnych badań, seminariów, konferencji, publikacji,
a  także  przełoży  się  na  podnoszenie  kwalifikacji  naukowców  oraz
umożliwi odbywanie staży i praktyk studentom ASzWoj.

W drugiej  części  spotkania  prodziekan  Wydziału  Zarządzania  i
Dowodzenia  ASzWoj,  płk  dr  hab.  inż.  Tomasz  Jałowiec  zachęcił
zebranych do przedstawienia się, wskazania zainteresowań naukowych
i afiliacji. Wśród reprezentantów Akademii Sztuki Wojennej, większość
stanowili  pracownicy Instytutu Logistyki,  który będzie miał szczególne
znaczenie  w  realizowaniu  postanowień  zawartego  porozumienia.
Następnie  rozpoczął  się  panel  referatowo-dyskusyjny,  moderowany
przez  prof.  Jałowca  oraz  zastępcę  dyrektora  ITS ds. naukowych,  dr.
hab. inż. Andrzeja Świderskiego. 

Pierwszy z prelegentów, dr Jacek Kurowski (ILog WZiD ASzWoj),
przedstawił  temat  pt.  „Transport  w  naukach  o  bezpieczeństwie  i
obronności – aspekt ekonomiczny”. Na wstępie dr Kurowski wskazał, że
kierowana  przez  niego  Katedra  Transportu  w  Instytucie  Logistyki
realizuje  badania  i dydaktykę  w  zakresie,  który  jest  w  dużej  mierze
zbieżny  z zadaniami  realizowanymi  w  ITS,  co  stanowi  przesłankę
owocnej  współpracy.  W  części  merytorycznej  swego  wystąpienia
prelegent  przedstawił  znaczenie  systemu  transportowego  dla
prawidłowego  funkcjonowania  państwa,  wskazując  na  konieczność
rozróżnienia  i prowadzenia  osobnych  badań  w  obszarach
„bezpieczeństwa w transporcie”  oraz  „transportu  w bezpieczeństwie”.
Koncentrując  się  na  drugim  wątku,  przedstawił  w  ujęciu
retrospektywnym  kwestię  gospodarowania  majątkiem  w  gospodarce
wojska,  odnosząc  się  do  jego  wewnętrznego  systemu  transportu.
Charakteryzując  specyfikę  tego  obszaru,  wynikającą  z  trudności  w
stosowaniu  klasycznego  rachunku  ekonomicznego  (brak  mierzalnych
efektów),  wskazał  możliwości  wykorzystania  takiego  rachunku  we
współczesnych  realiach.  Następnie  na  kanwie  ogólnej  teorii
bezpieczeństwa  i  filozofii  bezpieczeństwa  nakreślił  obszary
współczesnych  zagrożeń  niemilitarnych  i  militarnych,  podkreślając
znaczenie  prawidłowo  działającego  systemu  transportowego  dla
współczesnej  gospodarki  i systemu  obronnego  państwa.  Kończąc
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wystąpienie dr Kurowski wykazał, iż  natura systemów transportowych
oraz oczekiwane rezultaty badań naukowych pozwalają stwierdzić,  iż
wysoce  zasadne  byłoby  opracowanie  stochastycznych  modeli
systemów  transportowych.  Pozwoliłoby  to  na  racjonalizację  badań
w sferze cywilnej, a także przyczyniłoby się do opracowania metodyki
badań systemów transportowych w warunkach zagrożenia i wojny. Po
prelekcji pojawiły się pytania z sali, które dotyczyły m.in. współczesnego
połączenia  kwestii  obronnych  i  transportu,  co  wywołało  dyskusję  na
temat  roli  i  integracji  systemów transportu  w  obszarach  cywilnych  i
wojskowych. 

Kolejne wystąpienie wygłoszone zostało przez kierownika Centrum
Bezpieczeństwa  Ruchu  Drogowego  ITS,  mgr  inż.  Marię  Dąbrowską-
Loranc.  Temat  dotyczył  Polskiego  Obserwatorium  Bezpieczeństwa
Ruchu  Drogowego  (POBRD).  Konieczność  stworzenia  krajowej
jednostki  gromadzącej  i analizującej  dane  o  bezpieczeństwie  ruchu
drogowego  dostrzeżono  w Polsce  już  na  początku  lat  90.  Jednak
dopiero  w  2014  roku  udało  się  uruchomić  Polskie  Obserwatorium
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jako jednostkę wspierająca władze
centralne i lokalne w zarządzaniu bezpieczeństwem ruchu drogowego.
Zadaniem  Obserwatorium  jest  gromadzenie,  analizowanie  i
upowszechnianie danych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
a także współpraca z instytucjami zajmującymi się problematyką brd w
kraju i za granicą - wskazała we wstępie mgr M. Dąbrowska-Loranc. 

Zdaniem  prelegentki: rzetelnie  przygotowana  baza  danych  o
zdarzeniach  drogowych  jest  podstawą  do  identyfikacji  głównych
problemów  z  zakresu  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego,  a  także
punktem  wyjścia  dla  planowania  działań  prewencyjnych  i  źródłem
informacji  w procesie  oceny  wdrożonych  przedsięwzięć  zarówno  na
poziomie  centralnym i lokalnym.  Od zakresu oraz jakości  zbieranych
danych  i  ich  analiz  w dużej  mierze  zależy  trafność  podejmowanych
działań mających na celu zapobieganie wypadkom i zmniejszanie ich
ewentualnych  skutków.  Dane  te  mogą  służyć  do  kreowania  polityki
bezpieczeństwa ruchu drogowego w kraju.

Istotnym  z  punktu  widzenia  możliwości  prowadzenia  badań  jest
system informatyczny POBR, który składa się z dwóch części: hurtowni
danych  i portalu  informacyjnego. W hurtowni  danych,  zgromadzono
dane  o  wypadkach  i  kolizjach,  dane  statystyczne  o ludności,  dane
o drogach i natężeniach ruchu, dane o pojazdach i kierowcach. Portal
POBR  www.obserwatoriumbrd.pl  dostarcza  obiektywną  wiedzę
dotyczącą  najważniejszych  problemów,  a  także  udostępnia
interaktywną  mapę  wypadków  przedstawiającą  rozmieszczenie
wypadków  na  sieci  dróg.  Na  portalu  udostępniona  też  jest   baza
danych,  na której  dzięki  zainstalowaniu prostych narzędzi  zadawania
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pytań  można  uzyskać  informacje  w skali  całej  Polski,  jak  i  lokalnej.
System  informatyczny  obserwatorium  umożliwia  przedstawianie
wyników  analiz  w  różnych  formach:  w  postaci  gotowych  zestawień
tabelarycznych, danych liczbowych dotyczących wybranych problemów
i  obszarów  oraz  w formie  wykresów,  schematów,  kartogramów
i kartodiagramów  jak  również  map  wypadków  -  nakreśliła  kierownik
Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.

W następnych latach POBR powinno być rozbudowane o kolejne
funkcjonalności w zakresie zbierania danych jak i  prowadzenia analiz
z wykorzystaniem najnowszych technologii  baz danych pozwalających
łączyć  dane  zgromadzone  w  różnych  bazach  oraz  umożliwiających
zdalne wykorzystanie systemu. Wystąpienie wywołało serię pytań z sali
dotyczących  m.in.  głównych  problemów  pojawiających  się  od
stworzenia  koncepcji  POBRD do jej  wdrożenia;  współpracy  z  policją
przy  tworzeniu  Obserwatorium  czy  też  możliwości  wykorzystania
modułu na potrzeby wojska. 

Wystąpienia  seminaryjne  zakończyła  prezentacja  koncepcji
rozprawy doktorskiej mgr Weroniki Kukli, doktorantki z Akademii Sztuki
Wojennej  (WZiD,  ILog)  nt.  „Rozwój  systemu  transportu
samochodowego  w Polsce  jako  element  przygotowań  obronnych
państwa”.  Opiekunem naukowym rozprawy zgodził  się  zostać  płk  dr
hab.  inż.  Tomasz  Jałowiec,  a  promotorem  pomocniczym  –  dr  Ewa
Dębicka.  Prelegentka  w swoim  wystąpieniu  przedstawiła
zaobserwowaną sytuację problemową, tj.:  intensyfikację zagrożeń dla
bezpieczeństwa  Polski,  a  także  niedoskonałości  występujące
w systemie  transportu  samochodowego  na  terenie  kraju.  Za  punkt
wyjścia  w prowadzonych  rozważaniach  wskazano  ocenę  aktualnego
stanu  systemu  transportu  samochodowego,  w  tym  uwzględniając  w
sposób szczególny infrastrukturę wybranej gałęzi transportu. Ponadto,
mgr W. Kukla w swoim wystąpieniu nakreśliła  metodyczne podstawy
prowadzonych, przyszłych badań naukowych. 

Ostatnią  częścią  spotkania  była  prezentacja  potencjału
badawczego  Instytutu  Transportu  Samochodowego.  Uczestnicy
seminarium  zwiedzili  laboratoria  i  pracownie  ITS,  w  tym:  Centrum
Badań  Materiałowych,  Centrum  Ochrony  Środowiska  oraz  Centrum
Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych oraz zapoznali się
m.in. z funkcjonowaniem symulatorów jazdy.

Zgodnie z postanowieniami zawartego 10 marca br. porozumienia
oraz  deklaracjami  władz  obydwu  instytucji  –  seminarium  rozpoczęło
pewien  cykl  spotkań,  które  Akademia  Sztuki  Wojennej  i  Instytut
Transportu Samochodowego będą w przyszłości podejmować.
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