
 
V KONFERENCJA 

PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA  

BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 

Zielona Góra - Łagów, 06-07 czerwca 2019 r. 

KOMUNIKAT nr 2 

TEMATYKA KONFERENCJI 

Konferencja stanowi cykliczne forum wymiany doświadczeń praktycznych oraz wiedzy 

teoretycznej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Głównym celem obrad jest 

dostarczenie zarządcom dróg krajowych i samorządowych przykładów „dobrej praktyki”  

i narzędzi monitorowania postępów w realizacji NP BRD 2020 oraz regionalnych 

programów poprawy brd. 

Główne tematy poruszane na Konferencji: 

1. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego – opisy i trendy zmian. 

2. Zachowanie uczestników ruchu drogowego - jako jedna z determinant 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

3. Wpływ wybranych elementów infrastruktury transportowej na bezpieczeństwo 

ruchu drogowego (urządzenia brd, oznakowanie i sygnalizacja świetlna) 

4. Innowacyjne materiały, technologie i procesy w budownictwie komunikacyjnym 

wpływające na bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

PATRONAT HONOROWY 

Tadeusz Kuczyński - J.M. Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

Konrad Romik - sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

Władysław Dajczak - Wojewoda Lubuski. 

Elżbieta Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego. 

Helena Michalak - Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp.  

PARTNERZY  

LOIIB w Gorzowie Wlkp, MSR TRAFFIC, Polska Izba Ubezpieczeń, Saferoad, SITK 

Zielona Góra, Urząd Miasta Zielona Góra, WORD Gorzów Wlkp., WORD Zielona Góra. 

RADA PROGRAMOWA  
prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska – Przewodniczący. 

dr hab. inż. Adam Wysokowski prof.UZ, UZ - Zastępca przewodniczącego. 

prof. dr inż. Uwe Plank-Wiedenbeck, Bauhaus-Universität Weimar. 

prof. dr hab. inż. Piotr Alawdin, Uniwersytet Zielonogórski. 

 



dr hab. inż. Jan Kempa, prof. UTP, UTP w Bydgoszczy. 

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz prof. PG, Politechnika Gdańska. 

dr hab. inż. Janusz Szelka prof.UZ, Uniwersytet Zielonogórski. 

dr hab. inż. Mieczysław Słowik, Politechnika Poznańska. 

dr inż. Józef Włosek, Uniwersytet Zielonogórski. 

dr inż. Andrzej Krych, Politechnika Poznańska. 

dr inż. Stanisław Majer, ZUT w Szczecinie. 

dr inż. Artur Juszczyk, Uniwersytet Zielonogórski. 

mgr inż. Maria Dąbrowska-Loranc, Instytut Transportu Samochodowego. 

KOMITET ORGANIZACYJNY 

dr inż. Józef Włosek – Przewodniczący. 

dr inż. Artur Juszczyk  - Sekretarz. 

dr inż. Anna Staszczuk. 

mgr inż. Anita Ratajczak. 

SEKRETARIAT 

mgr inż. Urszula Góral. 

mgr inż. Marta Świrydziuk. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia 

uczestnictwa oraz klauzuli RODO: e-mail: brd@ib.uz.zgora.pl  

MIEJSCE I DATA KONFERENCJI 

Obrady konferencji odbędą się w dniach 06-07 czerwca 2019 r., Hotel Bukowy Dworek, 

Gronów 23, 66-200 Łagów 

INFORMACJA DLA AUTORÓW REFERATÓW 

Referaty zgłoszone na konferencję będą publikowane w postaci ich dwustronicowych 

streszczeń w specjalnie wydanej z okazji konferencji broszurze załączonej do materiałów 

konferencyjnych. Wzór przygotowania streszczenia znajduje się na stronie internetowej 

konferencji. Dodatkowo w celu popularyzacji wiedzy, wygłoszone referaty będą mogły 

być publikowane w czasopismach branżowych oraz udostępnione na stronie 

www.brd.ib.uz.zgora.pl.  

KOSZT UCZESTNICTWA 

250 zł od osoby. Opłata obejmuje udział w konferencji, nocleg i wyżywienie. 

Opłatę kosztów uczestnictwa należy dokonać najpóźniej do dnia 27.05.2019 r. na konto 

bankowe konferencji: Bank Millenium S.A. PL 85 1160 2202 0000 0002 8474 4132. 

TERMINARZ 

18.05.2019 r. – Nieprzekraczalny termin nadsyłania streszczeń referatów. 

22.05.2019 r. – Informacja o kwalifikacji referatów. 

27.05.2019 r. – Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji,  

liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. 

Strona konferencji: www.brd.ib.uz.zgora.pl  

mailto:brd@ib.uz.zgora.pl
http://www.brd.ib.uz.zgora.pl/
http://www.brd.ib.uz.zgora.pl/


V Konferencja 
Praktyczne zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego 

6-7 czerwca 2019 r. 
Hotel Bukowy Dworek, Gronów 23, 66-200 Łagów 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 
e-mail: brd@ib.uz.zgora.pl 

Imię i Nazwisko   

Tytuł i stopień naukowy lub zawodowy   

Nazwa Instytucji, firmy   

NIP Płatnika (dla wystawienia faktury)   

Adres do korespondencji   

Telefon, e-mail:   
Oświadczenie 
Opłata kosztów uczestnictwa zostanie wniesiona najpóźniej do dnia 27.05.2019 r. 
na konto bankowe konferencji:  
Bank Millenium S.A. PL 85 1160 2202 0000 0002 8474 4132 
Zgłaszający oświadcza, że nie będzie dochodził zwrotu kosztów uczestnictwa 
w Konferencji w przypadku nie przybycia lub skrócenia pobytu. 
Organizator nie pokrywa kosztów delegacji i przejazdów. 
Upoważniamy organizatorów konferencji do wystawienia faktury bez naszego 
podpisu. 

Zgłaszam udział w konferencji w następującej formie  
(odpowiednie zaznaczyć znakiem X) 

☐ 

 

Uczestnictwo w konferencji 

☐ 

 

Przygotowanie i wygłoszenie referatu 
(należy przesłać streszczenie referatu przygotowane zgodnie wytycznymi) 

Tytuł referatu:   

  

Szanowni Państwo, 

uprzejme informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. zmieniają się przepisy o ochronie 

danych osobowych (RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 

95/46/WE). 

W związku z tym proszę o zapoznanie się z załączoną klauzulą informacyjną 

i przesłanie do organizatora pisemnego potwierdzenia zgody na przetwarzanie 

Państwa danych osobowych.  
 

………………………………. 
(data i podpis)   

mailto:brd@ib.uz.zgora.pl


 


