
 

 

 

P R O G R A M   
 

5 września 2017 (wtorek) 
 

 Od 1100  rejestracja uczestników 

1330 - 1530 obiad 

1530 - 1730  Otwarcie Konferencji i Obrady Plenarne 
 

1530-1600 

 

Otwarcie: 
 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik 
prof. dr hab. Janusz Zawiła-Niedźwiecki 

dr inż. Aldona Kuśmińska-Fijałkowska 

dr inż. Andrzej Krzyszkowski 
 

 

 

Wystąpienia Gości i Uczestników 
 

 

Prowadzący: 

 

dr n. med.  

Mieczysław Szatanek  
 

 

1600-1730 
Referaty Inauguracyjne 

 

prof. dr hab. inż. Gabriel Nowacki 
„Ocena stanu bezpieczeństwa transportu 

drogowego w UE” 

 

 

Prowadzący: 

 

prof. dr hab.  

Janusz Zawiła-Niedźwiecki 
 

 

 

prof. dr hab. inż. Katarzyna Chruzik  
„Rola identyfikacji źródeł zagrożeń  

w zarządzaniu bezpieczeństwem” 

 

prof. dr hab. inż. Adam Kadziński        

„Miejsce zasobów systemów ratownictwa  

w zarządzaniu bezpieczeństwem  

w transporcie” 

 
1800  kolacja grillowa 



 

6 września 2017 (środa)  
 

800 - 1000    śniadanie 

 

1000 – 1330 

 

OBRADY 
 

 

 

 

Janusz Rybiński, Dariusz Baranowski, 

Anna Szajewska, Michał Bednarek, 

Grzegorz Kotulek, Barbara Ościłowska, 

Eligiusz Starzyński   
„Test pożarowy autobusu w pełnej skali”  

 

Gabriel Nowacki  
„Analiza transportu towarów  

niebezpiecznych w UE”  

 

Andrzej Krzyszkowski, Jerzy Kisilowski  
„Szynowa kolej dużych prędkości, kolej 

magnetyczna czy transport tubowy – 

alternatywy czy przymus?”  
 
Jacek Brdulak, Bartosz Zakrzewski, 

Gabriel Nowacki 
„Infrastruktura transportu drogowego jako 

czynnik bezpieczeństwa rozwoju wschodniej 

Polski” 

 

Krzysztof Olejnik  
„Wyłączenie fotoradarów w 2016 r. a zmiana 

liczby wypadków w Polsce” 

 

Cezary Krysiuk  
„Zastosowanie inteligentnych systemów 

transportowych w miastach” 

 

Karolina Jaworska            
„Analiza przewozu towarów transportem 

kolejowym w Polsce” 

 

Rafał Kopczewski     
„Zagrożenia chemiczne i ekologiczne 

podczas przewozu drogowego towarów 

niebezpiecznych” 

 

Karolina Jaworska 
„Ratownictwo podczas przewozu towarów 

niebezpiecznych transportem kolejowym” 

 

 

 

 

Prowadzący: 

 

prof. dr hab. inż.  

 Gabriel Nowacki 
 

prof. dr hab. inż.  

Krzysztof Olejnik  
 

 

 



 

Michał Chmiel  
„Zasoby terenowe do zabezpieczenia 

logistycznego jednostek Państwowej Straży 

Pożarnej podczas długotrwałych akcji 

ratowniczych”  

1115 -1145   przerwa kawowa 

1330 -1530    obiad 

 

1600 – 1800 

 

OBRADY 
 

 

 

 

Jerzy Herdzik  
„Wybrane kolizje statków i ich skutki” 
 

Jerzy Herdzik  
„Aspekty bezpieczeństwa przewozu gazu 

ziemnego morzem” 
 

Ewa Płaczek  
„Działania poprawiające bezpieczeństwo 

komunikacyjne”  
 

Magdalena Helak, Adam Kadziński 
 „Kolejowe ratownictwo techniczne” 
 

Dariusz Ozimina, Monika Madej, Michał 

Pająk 
"Transport drogowy towarów 

niebezpiecznych - analiza ryzyka" 
 

Lucyna Brzozowska  
„Bezpieczeństwo w transporcie drogowym - 

modelowanie skutków poważnych awarii” 
 

Sylwia Dyraga, Marek Jaśkiewicz, Milos 

Poliak, Dariusz Więckowski  
„Porównanie kar za wykroczenia drogowe  

w wybranych krajach europejskich” 
 

Adam Płaczek  
„Działania ratownicze policjantów w ocenie 

personelu systemu”  
 

Zbigniew Łukasik, Aldona Kuśmińska-

Fijałkowska, Sylwia Olszańska 
„Realizacja procesu logistycznego w 

przedsiębiorstwie transportowym w aspekcie 

obniżenia kosztów” 

 

Prowadzący: 

 

prof. dr hab. inż.  

Ryszard Wawrach 
  

prof. dr hab. inż.  

Jan Pawelski 
 

 

 



 

1900     uroczysta kolacja  
 

 
7 września 2017 (czwartek) 
 
800 - 1000      śniadanie 
 

 

1000 – 1330 

 

OBRADY 
 

 

 

 

Ryszard Wawruch  
„Wyposażenie ratunkowe współczesnych 

statków pasażerskich” 

 

Dariusz Pater 
„Opieka duchowa w medycynie  

i ratownictwie„ 

 

Helena Liśniewska  
„Perspektywy rozwoju ratownictwa 

medycznego w krajowym systemie 

ratowniczo-gaśniczym” 

 

Maciej Wrona, Marcin Szołucha, Mariusz 

Kastek, Piotr Sienkiewicz , Marek Grzelec 
„Możliwości zastosowania systemów zdalnej 

obecności  w logistycznym wsparciu akcji 

ratowniczych  z udziałem psów specjalnych.” 

 

Marcin Jaracz 
„Temperament afektywny a predyspozycje 

zawodowe ratowników medycznych” 

 

Mateusz Mąkosa 
„Prawne aspekty stosowania przymusu 

bezpośredniego przez zespoły ratownictwa 

medycznego” 

 

Jarosław Jabłonka 
„Analiza wybranych algorytmów 

obliczeniowych przydatnych w przypadku 

akcji ratunkowych” 

 

Iwona Michniewicz,  

Romuald Michniewicz  
„Płatna kąpiel grup zorganizowanych – 

bezprawne praktyki nad polskim morzem” 

 

Iwona Michniewicz,  

 

Prowadzący: 

 

prof. dr hab. n. med. 

Alicja Borkowska 
 

 prof. dr hab. 

Joanna Hawlena 
 

 

 

 

  

 

 

 



 

Romuald Michniewicz  
„Losy ludzi i krajów a umiejętności 

pływackie”  

Iwona Michniewicz 
„Organizacja spływów kajakowych w świetle 

obowiązujących przepisów” 

 

Romuald Michniewicz 
„Syntetyczna analiza epidemiologii utonięć”  

 

1115 -1145  przerwa kawowa 

1330 -1530    obiad 

 
 

1600-1830 

 

OBRADY 
 

 

 

 

Jan Pawelski  
„Marine and Offshore Personnel Evacuation 

in the Arctic” 

 
Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Marek 

Kisilowski  
„Struktura problemowa logistyki społecznej 

z uwzględnieniem uwarunkowań usług 

publicznych” 

 

Kisilowski Marek   

 

„Metody ilościowe (matematyczne i 

techniczne) w ocenie ryzyka w publicznym 

zarządzaniu kryzysowym” 

 

Marek Kisilowski, Grzegorz Kunikowski 
„Charakterystyka zagrożeń organizacyjno-

prawnych i socjalnych objętych planami 

ratowniczymi oraz planami zarządzania 

kryzysowego na poziomie centralnym” 

 

Justyna Bielecka, Gabriel Nowacki 
„Służby specjalne w zwalczaniu zagrożeń 

terrorystycznych w Polsce i na świecie” 

 

Andrzej Krzyszkowski, Zbigniew 

Łukasik,  Jacek Kozyra 
„Uwarunkowania zagrożeń pożarowych  

w zabytkowych środkach transportu” 

 

Paweł Sobczak, Jarosław Wąchała  

 

Prowadzący: 

 

prof. dr hab. inż. 

Jerzy Herdzik  
 

prof. dr hab. inż.  

Janusz Rybiński 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„Ocena wpływu systemów kontroli kierowcy 

na poprawę bezpieczeństwa w transporcie 

drogowym w opinii kierowców” 

 

Paweł Sobczak, Jarosław Wąchała 
„Ocena wpływu systemów zwiększających 

komfort pracy kierowcy na poprawę 

bezpieczeństwa w transporcie drogowym  

w opinii kierowców” 

 

Maciej Stajniak 
„Rola transportu w planowaniu sprzedaży 

według  s&op” 

 

Sylwia Konecka 
„Zarządzanie ryzykiem w łańcuchach 

dostaw” 

 

Adam Rurak  
„Activating methods of command in the air 

force”  

 

Hubert Matyjaszek, Tomasz Zawisza, 

Rafał Podsiadło 
„Emisja CO2 w  osobowych samochodach 

hybrydowych”  

 

Zbigniew Łukasik, Jacek Kozyra, 

Zbigniew Olczykowski, Jerzy 

Wojciechowski 
„Rezerwowe źródła energii elektrycznej   

w logistyce ratownictwa” 

 

Renata Krajewska, Zbigniew Łukasik 
„Bilans ekologiczny w systemie logistycznym 

przedsiębiorstwa energetycznego” 

 

Zbigniew Łukasik, Aldona Kuśmińska-

Fijałkowska, Jacek Kozyra, Paweł 

Kołodziejczyk 
„Usługi logistyczne w przedsiębiorstwach 

kurierskich krajowych i międzynarodowych” 

 

Jacek Filipowicz, Piotr Filipowicz, Kinga 

Zaprawa  
„Emisja zanieczyszczeń spalinowych przez 

autobusy komunikacji miejskiej’’ 

 

 
 



 

1800    kolacja grillowa 
 

 
 

8 września 2017 (piątek)  
 
 
800 - 1000    śniadanie 

  
Wykwaterowanie uczestników do 1200 
 

WSZELKIE  INFORMACJE  DOSTĘPNE  SĄ  PRZY  RECEPCJI  HOTELOWEJ  


