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5 września 2022r.  (poniedziałek) 
 
 

 

 Od 1200  - Rejestracja Uczestników  

  

1330-1430         - Obiad 

 

1530 – 1715  - Otwarcie konferencji i Obrady  

 

 

1530-1715  Otwarcie Konferencji Logistyka w Ratownictwie 2022 

 

 

 
1530-1615   

Otwarcie: 

 

Rektor UTH w Radomiu 

prof. dr hab. Sławomir Bukowski 
 

Słowa powitalne: 

 nadinsp. prof. dr hab. Iwona Klonowska  - 
Komendant-Rektor WSPOL Szczytno 

 dr inż. Adam Koliński, Rektor WSL w Poznaniu 

 prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik - Honorowy 

Przewodniczący KN  

 st. bryg. dr inż. Jacek Zboina -Vce Przewodniczący 

KN, Z-ca Dyrektora CNBOP-PIB. Temat wystąpienia:  

„50 lat CNBOP-PIB badań i prac dla bezpieczeństwa 

pożarowego” 
 

Prowadzący:  

 

dr n. med. 

Mieczysław Szatanek 

 

prof. dr hab. inż. 

Andrzej 

Krzyszkowski  

 

Wykład inauguracyjny 

 

 

 
1615-1715   

 

 

Aspekty organizacji i bezpieczeństwa przelotów wojskowymi 

statkami powietrznymi Papieża Jana Pawła II w czasie wizyt  

w Polsce; gen. bryg. rez. pil. prof. dr inż. Ryszard Hać, LAW 

w Dęblinie 

 

Prowadzący:  

 

dr n. med. 

Mieczysław Szatanek 

 

prof. dr hab. inż. 

Andrzej 

Krzyszkowski  

1800  - kolacja grillowa 

 

 

 



6 września 2022r.  (wtorek) 

 

715-915-  - śniadanie    

 

 

930-1330 

 

OBRADY SESJA 1 

 

 

 

 

1. „Analiza dowodów elektronicznych w 

procesie likwidacji szkód komunikacyjnych” 

– dr inż. Sławomir Olszowski, Stanisław 

Król, UTH Radom 

 

2. „Analiza stanu technicznego pojazdów 

uczestniczących w kolizjach i wypadkach 

drogowych” – dr inż. Sławomir Olszowski, 

UTH Radom 

 

3. „Bezpieczeństwo społeczne a kryzys wiary  

u dzieci.”   Prof. dr hab. Dariusz Pater, 

UKSW w Warszawie 

 

4. „Temperament afektywny uchodźców 

wojennych z Ukrainy - wyniki wstępne”  
dr Małgorzata Piskunowicz, dr Kosma 

Kołodziej, mgr Valeriia Altukhova. CM UMK 
 

5.  „Związek cech temperamentu z 

odczuwanym stresem wśród Ukraińców  

w kontekście trwającej wojny"- wyniki 

wstępne” dr Kosma Kołodziej, dr 

Małgorzata Piskunowicz, mgr Valeriia 

Altukhova,  CM UMK 
 

6. „Szanse i zagrożenia dla klinik medycznych 

podczas pandemii”, dr Piotr Korneta, PW 

w Warszawie 

 

7. „Medycyna w ratownictwie – aspekty 

prawne i faktyczne” mec. Dominika 

Bukało, Forum Infrastruktury 

 

 

Prowadzący: 

 

prof. dr hab. n. med. 

Agnieszka Pedrycz-

Wieczorska  

 

prof. dr hab. inż. 

Maria Cieśla 

  

 
 
1330-1430  - obiad 
 
 
 
 
 
 
 



 

1530-1830 

 

OBRADY SESJA 2 

 

 

 

 

1. Wybrane aspekty bezpieczeństwa ładunków 

Cargo w transporcie lotniczym” – prof. dr 

hab. Aleksandra Skrabacz,  mgr Klaudia 

Kotwińska, WAT Warszawa 

 

2. „Functioning of the crisis management 

system at the county and commune level 

including the aspects of transport” –  

mgr Mateusz Krawczyk,  

prof. dr hab. inż. Gabriel Nowacki,   

WAT Warszawa 

 

3. "Air transport safety in uav operational 

conditions”  

- mgr inż Katarzyna Bolz,  prof. dr hab. 

inż. Gabriel Nowacki, WAT Warszawa 

 

4. "Identification of hazards and risk 

assessment related to improper securing of 

cargo in road transport”  
prof. dr hab. inż. Maria Cieśla, 

Politechnika Śląska 

 

5. "Innowacyjne rozwiązania z zastosowaniem 

technologii HDPE w łodziach ratowniczych” 

dr hab. Jerzy Telak 
 

6. „Lean Management as a system supporting 

logistic activities in an industrial plant”  

 mgr inż. Krystian Milewski, 

TRZUSKAWICA S.A.  

 

7. „Żywotność a niezawodność pojazdów 

szynowych” – prof. dr hab. inż. Andrzej 

Chudzikiewicz, UTH Radom 

 

 

Prowadzący: 

 

prof. dr hab. inż. 

Andrzej 

Chudzikiewicz  

 

prof. dr hab. inż. 

Gabriel Nowacki 

 
 
 
 
 
1900 – Uroczysta kolacja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

7 września 2022r.  (środa) 

 

715-915-  - śniadanie    

 

około 930 -1330 wycieczka do „ Wilczy Szaniec” (opcjonalnie) 

 

1030-1330 Pokazy sprzętu i procedur ratownictwa wodnego – plaża Orzysz nad jeziorem Orzysz - 
Prowadzący: Stowarzyszenie „PODWODNIK” -Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych ( 
opcjonalnie) 

 

1000-… 

 

OBRADY SESJA ZDALNA 4 

 

 

 

 

1. „Klasyfikacyjna półilościowa metoda oceny 

skuteczności elementów systemów 

bezpieczeństwa.” - prof. dr hab. inż.  

Adrian Gil, PP w Poznaniu 

 

2. „Wykorzystanie bezzałogowych statków 

powietrznych w ratownictwie” -  

mgr inż. Maciej Zawistowski, CNBOP-PIB  

w Józefowie 

3. „Logistic collapse of the export of grain 

through the western borders of Ukraine 

caused by Russian aggression” Lyudmyla 

Zanevska, Ihor Zanevskyy 
 

4. „Elementy logistyki w autorskim systemie 

prognozowania jakości powietrza” –  

prof. dr hab. inż., Lucyna Brzozowska , 

ATH w Bielsku Białej 

  

5. ”Internet of Things Technology as a 

Challenge in Logistics” - prof.  dr hab. inż. 

Anna Saniuk, Uniwersytet Zielonogórski 

 

6. “Zamówienia publiczne w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa” - pułkownik. 

rez. dr Władysław Przyjemski, 

pułkownika mgr. inż. Paweł Stefankiewicz 
 

7.  „Analiza logistycznego łańcucha niesienia 

pomocy humanitarnej z Polski obywatelom 

Ukrainy w czasie działań wojennych – przez 

organizacje charytatywne na przykładzie 

Rycerzy Kolumba”.  Andrzej Anasiak,  

 

Prowadzący: 

 

prof. dr hab. inż. 
Bartosz Firlik 

 

prof. dr hab. inż.  

Adrian Gil  

 



Rycerze Kolumba”  

 

8. "Wsparcie psychologiczne dzieci  

i młodzieży osób w kryzysie wojny"  

dr Małgorzata Piskunowicz  
 

9. „Oddolna, pozarządowa pomoc humanitarna 

uchodźcom, na przykładzie społecznego  

punktu pomocowego w mieście  Bydgoszcz” 

dr Kosma Kołodziej 

 

 

10. Uwarunkowania prawno-logistyczne 

niesienia pomocy humanitarnej obywatelom 

Ukrainy w czasie działań wojennych”  

dr Grzegorz Zieliński, UTH Radom,  

Ks. Karol Piłat, Zastępca Dyrektora Caritas 

Diecezji Radomskiej 

 

 
Prosimy autorów referatów o podanie kontaktu 
mailowego po zakończeniu prezentacji na który po 
konferencji mogliby się kontaktować uczestnicy z 
pytaniami i zagadnieniami. 

Przewidywany czas prezentacji 15-20 minut. 
Koniec sesji po wysłuchaniu wszystkich 
referatów. 
 

 
 
 
 
 

930-1330 

 

OBRADY SESJA 5 

 

 

 

 

1. Nowa jakość kształcenia w LAW. Studia 

dualne dla studentów cywilnych - płk rez. 

pil. dr inż. Adam Rurak, LAW Dęblin 

 

2. Strategia realizacji procesów transportowych 

w aspekcie doskonalenia świadczonych 

usług.  – prof. dr hab. inż. Zbigniew 

Łukasik, UTH Radom, prof. dr hab. inż. 

Aldona Kuśmińska-Fijałkowska, UTH 

Radom, dr inż. Sylwia Olszańska, WSIiZ w 

Rzeszowie 

 

3. „Logistyczne łańcuchy obsługowe 

funkcjonujące szeregowo, równolegle  

i w układach mieszanych podczas obsługi 

złożonego obiektu technicznego -środka 

transportu” – dr hab. inż. Andrzej 

Krzyszkowski, prof., UTH Radom 

 

4. „Bezpieczeństwo w transporcie drogowym 

w odniesieniu do pojazdów 

autonomicznych” – dr inż. Jacek 

 

Prowadzący: 

 

prof. dr hab. inż. 

Zbigniew Łukasik  

 

prof. dr hab. inż. 

Janusz Dyduch 



Wiederek, UTH Radom 

 

 

5. „Wykorzystanie grafiki komputerowej  

do projektowania i wymiarowania 

elementów obiektów -środków transportu  

w aspekcie uwarunkowań logistycznych” 

– dr inż. Rafał Podsiadło, UTH Radom 

 

6. „Zapobieganie chorobom odkleszczowym” „ 

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pedrycz-

Wieczorska, UM w  Lublinie    

 

7. „Logistyka OFFSHORE. Analiza zakłóceń 

wykorzystania lotnictwa morskich farm 

wiatrowych OFFSHORE” – dr Hanna 

Dzido, Uniwersytet Morski w Gdyni 

 
 
1330-1430  - obiad 

 

 

 

1530-1730 

 

OBRADY SESJA 6 

 

 

 

 

1. „Trend ku smart community” – prof. dr 

hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, PW 

Warszawa 

 

2. "Innowacyjne rozwiązania z zastosowaniem 

technologii HDPE w łodziach ratowniczych” 

prof. dr hab. Jerzy Telak, dr hab. Oksana 

Telak 
 

3. „Nowy Europejski Bauhaus jako kierunek 

rozwoju usług publicznych w sferze 

bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego  

i klimatycznego w Polsce”, doc. dr hab. inż. 

Marek Kisilowski 

  

4. „Zarządzanie bezpieczeństwem wypraw 

wysokogórskich – podejście logistycznie czy 

sportowe ?” prof. dr hab. inż. Piotr 

Kisielewski, PK Kraków, dr Dagmara 

Łupicka-Szczęśnik, ANS w Pile 

 

5. „ Logistyczne uwarunkowania 

funkcjonowania WSPol w Szczytnie w 

pandemii COVID-19” – nadkom. dr Adam 

Płaczek, WSP w Szczytnie 

 

6. „Badanie wpływu wybranych bodźców  

na zachowanie kierowcy” – inż. Monika 

Mrotek, dr Iwo Nowak, ANS w Pile 

 

7. Wystąpienia firm Sponsorskich i 

 

Prowadzący: 

 

prof. dr hab. inż. 

Janusz Zawiła-

Niedźwiecki  
 

prof. dr hab. inż. 

Monika Madej 



patronackich 

 

Podsumowanie i zakończenie obrad 

 

 
 
1900 – Kolacja 

8 września 2022r.  (czwartek) 

 

715-915-  - śniadanie    

 

1000 - Zakończenie konferencji 

 

 

 

 

Wykwaterowanie do godz. 12.00 


