
 



W dniu 4 marca 2019 r. na stadionie PGE Narodowy w Warszawie odbędzie się 

XVI Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo ruchu drogowego 

i ratownictwo. Infrastruktura, działania systemowe, nowoczesne 

rozwiązania”. 

Organizatorem wydarzenia jest Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. 

Konferencja składa się z dwóch modułów. Główna część – sesja plenarna trwać 

będzie w godzinach 9.00 – 13.30. Po zakończeniu obrad konferencji rozpoczną się 

trzy sesje panelowe, poszerzające zakres omawianych tematów. Konferencję 

zaplanowano do godz. 14.30. 

W konferencji bierze udział ponad 200 osób w tym przedstawiciele administracji 

samorządowej i rządowej, służb mundurowych i służb ratowniczych, eksperci związani 

z BRD i ratownictwem oraz przedstawiciele oświaty. Wśród zaproszonych są również 

goście z USA, Danii, Niemiec, Francji, Węgier i Albanii. 

 

Tematyka konferencji ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę prowadzenia 

działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, wdrażania 

odpowiednich procedur dotyczących ratownictwa, pierwszej pomocy i bezpieczeństwa 

transportu. Poruszone zostaną tematy związane z: 

 nowoczesnymi technologiami w infrastrukturze drogowej 

 nowelizacją przepisów prawa o ruchu drogowym 

 współczesnymi zagrożeniami dotyczącymi nowych substancji psychoaktywnych 

i ich wpływu na kierujących 

 niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego w tym osobami 

niepełnosprawnymi 

 współpracą jednostek samorządowych ze służbami ratowniczymi 

 

Konferencje od wielu lat wpisują się na stałe w kalendarz działań związanych 

z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i w Europie. Są jednymi 

z najważniejszych wydarzeń z Polsce w tym zakresie tematycznym. Charakter 

konferencji pozwala z jednej strony na pokazywanie najlepszych rozwiązań z zakresu 

BRD i pozwalają wypracować nowe modele działań. 

Istotę konferencji dla poprawy bezpieczeństwa doceniła Komisja Europejska 

przekazując Centrum BRD nagrodę Europejskiej Karty BRD. 

 



 

Program konferencji  

 Przygotowanie kandydatów na kierowców do udzielania pierwszej pomocy. 

 Zmiany w prawie o ruchu drogowym - edukacja społeczna. 

 Bezpieczeństwo transportu. 

 Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w starzejącym się społeczeństwie. 

 Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego – relacje rowerzyści – kierowcy – 

piesi. 

 Nowoczesne technologie w służbie ratownictwa. 

 Projekt dostępu do AED w małych osiedlach mieszkalnych. 

 Przygotowanie społeczeństwa do udzielania pierwszej pomocy - praktyczne 

aspekty udrażniania dróg oddechowych i masażu serca na poziomie BLS. 

 NSP (Nowe Substancje Psychoaktywne) – zagrożenia dla bezpieczeństwa 

ruchu drogowego. 

 Nowoczesne technologie poprawiające BRD i uwarunkowania ich 

zastosowania. 

 Bezpieczna Autostrada - przykład kompleksowego projektu na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

 

Panel 1 - Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 

 Infrastruktura - elementem bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 Stan techniczny pojazdów. 

 

Panel 2 - Ratownictwo 

 NSP - wyzwania dla współdziałania profilaktyki i ratownictwa. 

 Wymagania w stosunku do AED w świetle najnowszych badań klinicznych. 

 Korytarz życia. 

 

Panel 3 – Współpraca samorządów ze służbami mundurowymi 

i ratowniczymi 

 Samorząd - ważne ogniwo bezpieczeństwa ruchu drogowego 

 Najlepsze praktyki w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

 Współpraca samorządów ze służbami ratowniczymi – przykłady dobrych 

praktyk. 

 Modelowe rozwiązania w sytuacjach kryzysowych 

 Bezpieczeństwo ruchu drogowego na przejściach i przejazdach kolejowych 

– podejmowane działania. 

 

 



 

Patronat Instytucjonalny Konferencji: 

 Komisja Europejska – Przedstawicielstwo w Polsce. 

 Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

 Polska Rada Resuscytacji. 

 

 

Komitet i Patronaty Honorowe Konferencji: 

 Alvin Gajadhur – Główny Inspektor Transportu Drogowego. 

 Glenn M. Vanden Houten – Territory Director - Europe & Africa American 

Heart Association. 

 Krzysztof Kwiatkowski – Prezes Najwyższej Izby Kontroli. 

 Anna Midera – Prezes Zarządu Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi. 

 gen. bryg. SG Tomasz Praga – Komendant Główny Straży Granicznej. 

 Carsten Roth – Cardiac Science. 

 Konrad Romik - Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

 gen. insp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji. 

 Tomasz Żuchowski – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. 

 

 

Rada Naukowa Konferencji: 

 prof. dr hab. n. med. Janusz Andres – Prezes Polskiej Rady Resuscytacji. 

 dr hab. n. o zdr. prof. nadzw. Robert Gałązkowski – Dyrektor SP ZOZ Lotnicze 

Pogotowie Ratunkowe. 

 prof. dr hab. med. Wojciech Gaszyński – Kierownik Katedry Anestezjologii 

i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

 Piotr Jabłoński – Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. 

 dr. hab. prof. nadzw. Mariusz Jędrzejko – Dyrektor Naukowy Centrum 

Profilaktyki Społecznej. 

 prof. nadzw. dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski – Uniwersytet Łódzki Katedra 

Logistyki - Zakład Zastosowania Nowoczesnych Technologii 

w Logistyce. 

 prof. nadzw. dr hab. Jacek Kurzępa – Poseł na Sejm RP. 

 prof. dr hab. med. Jerzy Ładny – Krajowy Konsultant ds. Ratownictwa  

Medycznego. 

 dr hab. n. med. prof. nadzw. Waldemar Machała – Pełnomocnik Rektora UM 

w Łodzi do spraw Wojskowej Służby Zdrowia. 

 prof. nadzw. dr hab. ppłk Adrian Siadkowski – Wyższa Szkoła Biznesu. 

 Tadeusz Zagajewski – Prezes Zarządu Centrum Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego. 

 



Komitet Organizacyjny Konferencji 

 nadkom. Kamil Szczęsny – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Łodzi. 

 Tomasz Zagajewski – Dyrektor Generalny Centrum Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt dla mediów 

 

Biuro Konferencji 
 
Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi 
90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17  
tel. 42 6789100 
e-mail: konferencja@centrumbrd.pl 
www.centrumbrd.pl 

mailto:konferencja@centrumbrd.pl


 

 


