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DZIEŃ 1 

09.00 – Rejestracja uczestników (parter recepcja przy windach) 

09.10 – Kawa na dobry początek (parter Patio A) 

10.00  Otwarcie Sympozjum przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Piotra Całbeckiego 

 

Panel 1.  

10.15 – 11.30 INŻYNIERIA RUCHU DROGOWEGO. 

Będziemy rozmawiać o tym, czy przemyślana infrastruktura wpływa na poprawę 

bezpieczeństwa ruchu drogowego? Czy w dobie kryzysu energetycznego można nie wyłączać 

oświetlenia drogowego? O sugerowanych przejściach dla pieszych. O nowych warunkach 

technicznych dla dróg. O roli organu zarządzającego ruchem w procesie inwestycyjnym. 

Wezmą udział w dyskusji panelowej, oraz swoje referaty wygłoszą m. in.: 

Mirosław Graczyk – Dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej  

Przemysław Dąbrowski – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy  

Tomasz Tosza – Politolog o specjalności samorządowej, reportażysta Gazety Wyborczej, 

felietonista, od 2003 do 2016 roku w Wydziale Inwestycji Miejskich odpowiadał za kluczowe 

projekty, w tym za wdrażanie programu Vision ZERO. Od 2017 roku zastępca dyrektora  

w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Jaworznie. Temat: „Żeby nikt nie zginął –  

o fizjologicznych ograniczeniach kierowców.” 

dr Damian Iwanowicz – Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii lądowej i transportu, 

w specjalności inżynieria ruchu drogowego, nauczyciel akademicki na Politechnice 

Bydgoskiej.  Certyfikowany audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego. Członek 

Stowarzyszenia Forum Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Temat: 

„Doświadczenia z wybranych audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego.” 

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa (parter Patio A)  Przed wejściem do budynku zdjęcie 

zbiorowe wszystkich uczestników – zapraszamy !!! 
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Panel 2.  

11.45 - 12.45  INNOWACJE W BRD. 

Będziemy rozmawiać o innowacyjnych rozwiązaniach dotyczących przyszłościowego 

zarządzania ruchem drogowym, o tym, czy samochody elektryczne mają przyszłość? W jaki 

sposób poprawiać bezpieczeństwo na drogach samorządowych bez ingerencji  

w infrastrukturę. Jak skutecznie egzekwować przepisy ruchu drogowego? Jak nadzorować 

miejskie systemy popierania opłat? 

Wezmą udział w dyskusji panelowej oraz swoje referaty wygłoszą m. in.: 

Prezes Michał Żuchora, Krzysztof Wanat Area Sales Manager. 

-  Przedstawiciele firmy Vitronic - Firma VITRONIC Machine Vision Polska Sp. z o.o. jest 

dostawcą zaawansowanych rozwiązań technicznych dla sektora traffic (technika ruchu 

drogowego) oraz w logistyce i przemyśle. Temat: „Podsumowanie pilotażowego programu  

- Radarowe wyświetlacze prędkości jako element dyscyplinujący kierowców oraz 

doskonałe narzędzie do zarządzania ruchem na drogach.” 

Piotr Majewski  - Doktor WSB w  Toruniu i Bydgoszczy. Pasjonat motoryzacji, ekspert 

ubezpieczeń i BRD. Członek zarządu Automobilklubu Toruńskiego. Temat: „AC/DC – czyli  

o bezpieczeństwie samochodów elektrycznych.”  

12.45 – 13.15 Przerwa na gorący posiłek. (parter Patio A) 

Panel 3 . 

13.15 – 14.15 ORGANIZACJA I BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO. DZIAŁANIA NA 

RZECZ OGRANICZENIA LICZBY ZDARZEŃ DROGOWYCH.  

Będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowo-drogowych oraz  

o przeciwdziałaniu występowania zdarzeń na drogach. 

Wezmą udział w dyskusji panelowej oraz swoje referaty wygłoszą m. in.: 

Agata Gajos – Prezes !MY Fundacji! Zdrowie i bezpieczeństwo. Psycholog, rolnik, ratownik, 

przewodnik psa ratownika, wykładowca akademicki. Propagatorka zdrowego, bezpiecznego 

stylu życia Ekspert BRD, inicjatorka licznych akcji społecznych mających na celu ograniczenie 

liczby ofiar tzw. "zdarzeń drogowych" Temat: „Kierowca – zdrowie i bezpieczeństwo.” 

Paulina Olenkowicz-Trempała – doktorant Politechniki Bydgoskiej, Asystent w Wydziale 

Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Temat: „Organizacja ruchu drogowego  

na przejściach dla pieszych.” 

mł. insp. Maciej Zdunowski – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Bydgoszczy Temat: „Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych.” 

https://usosweb.pbs.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazJednostke&kod=01000000000
https://usosweb.pbs.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/jednostki/pokazJednostke&kod=01000000000
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14.15 – 14.30 Przerwa kawowa (parter Patio A) 

Panel 4.  

14.30 – 15.30 PANEL SAMORZĄDOWY.  

Będziemy rozmawiać o planowaniu inwestycji i problemach nie tylko ekonomicznych dla 

samorządów, ingerencji w przestrzeń prywatną przy realizacji inwestycji liniowych, czy  

przestrzeń publiczna jest dzisiaj deficytowym zasobem i trzeba pobierać za nią opłaty aby 

uniknąć zatorów i chronić powietrze? 

Wezmą udział w dyskusji panelowej oraz swoje referaty wygłoszą m. in.: 

Krzysztof Dąbkowski - Wójt gminy Tłuchowo, członek Zarządu Stowarzyszenia „Salutaris”   

Temat: „Propagowanie idei solidaryzmu samorządowego i działalności związanej  

z bezpieczeństwem” 

Grzegorz Piątek – specjalista ds. planowania i gospodarki przestrzennej, zarządzania 

kryzysowego i ochrony ludności, zarządzania i eksploatacji dróg, naczelnik wydziału 

organizacji i brd Departamentu Infrastruktury Drogowej UMWK-P Toruń. Temat: „Poprawa 

bezpieczeństwa społeczności lokalnych poprzez właściwą organizację i kształtowanie 

przestrzeni publicznej.” 

Firma VITRONIC - Prezes Michał Żuchora oraz Area Sales Manager Krzysztof Wanat. Temat: 

„Bezpieczne miasto - rozwiązania technologiczne stosowane w innych krajach EU.” 

15.30 – 15.45 Przerwa kawowa (parter Patio A) 

 

Panel 5.  

15.45 – 16.30 SPOSOBY NA PROMOCJĘ BRD I EKOLOGICZNE ZACHOWANIA.   

Będziemy rozmawiać o tym, jak trudno promować  bezpieczeństwo. Wskażemy sposoby jak 

przekazywać treści, aby trafiały do niechronionych uczestników ruchu drogowego. Omówimy 

flagowe Kujawsko-Pomorskie projekty na rzecz BRD. 

Wezmą udział w dyskusji panelowej oraz swoje referaty wygłoszą m. in.: 

Ksenia Żółtowska-Gimińska – architekt krajobrazu, specjalista projektowania w krajobrazie 

zurbanizowanym, Polski Klub Ekologiczny Oddział Pomorsko-Kujawski,   

Temat: „Droga w krajobrazie, środowisku naturalnym i kulturowym”. 

Marcin Drogorób –   dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Temat: „Kujawsko-Pomorskie na rowery 

jako przykład promocji brd.” 
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Robert Majewski – Prezes Fundacji Bezpieczni.eu. Propagator szkoleń z zakresu pierwszej 

pomocy, jak również szkoleń specjalistycznych dla służb mundurowych. Organizator wielu 

akcji związanych z BRD i ratownictwem medycznym. Pomysłodawca i organizator Kujawsko-

Pomorskiego Sympozjum BRD, strażak OSP, Instruktor pierwszej pomocy, entuzjasta 

propagowania bezpieczeństwa na drogach. Temat: „Pierwsza pomoc przedmedyczna – Czy 

jesteś przekonany, że wiesz wszystko !?” 

16.30 Wręczenie nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

LIDER BRD 2022 

 

DZIEŃ 2 

09.45 – 10.00 Kawa na dobry początek (parter Patio A) 

Panel 6.  

10.00 – 11.15 RATOWNICTWO MEDYCZNE. 

Będziemy rozmawiać o: szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy, ratowaniu 

ludzkiego życia i numerze 112. 

Wezmą udział w dyskusji panelowej, oraz swoje referaty wygłoszą m. in.: 

Piotr Kozłowski - inspektor wojewódzki Wydziału Bezpieczeństwa Kujawsko-Pomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Temat: „Działamy dla bezpieczeństwa i zarządzania 

kryzysowego.” 

Piotr Pełczyński - Ratownik Medyczny na co dzień pracujący w ZRM (zespół ratownictwa 

medycznego) Jak również starszy specjalista w Dziale Usług Medycznych i Szkoleń w WSPR  

w Bydgoszczy. Temat: "Analiza zdarzeń drogowych w WSPR w Bydgoszczy."  

11.15 – 11.30 Przerwa kawowa (parter Patio A) 

 

Panel 7. 

11.30 – 13.30 SZKOLENIA I EGZAMINOWANIE KIEROWCÓW.  

Będziemy rozmawiać o nowelizacji przepisów prawo o ruchu drogowym i ich wpływie na 

egzaminowanie oraz bezpieczeństwo. 
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Wezmą udział w dyskusji panelowej oraz swoje referaty wygłoszą m. in.: 

Filip Grega – Prezes Fundacji Rzecznik Praw Kursanta. Twórca ogólnopolskiego projektu 

PRAWKO+ Socjolog bezpieczeństwa drogowego. Wykładowca akademicki. Temat: „Egzamin 

na prawo jazdy – Kandydat w potrzasku czy w obliczu wyzwania drogowej dorosłości.” 

Tomasz Matuszewski – Sekretarz Mazowieckiej WRBRD. Zastępca Dyrektora WORD  

w Warszawie. Wieloletni praktyk. Temat: „Konieczność zmian w obecnym systemie 

szkolenia i egzaminowania.” 

Tomasz Szoch – Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  

w Bydgoszczy, egzaminator. Temat: „Najczęstsze błędy popełniane podczas egzaminów 

przez kandydatów na kierowców.” 

Adam Sobieraj - Zarząd główny PZM Warszawa, prezes Fundacji: „Drogi Mazowsza” Ekspert  

i szkoleniowiec z zakresu BRD. Temat: „Kobiety na 6. Biegu”  - projekt edukacyjny 

skierowany do motocyklistek. Projekt prowadzony przez PZM w ramach FIA Road Safety 

Grant Programme. Autorką projektu jest Anna Jackowska. 

14.30 – Obiad – Hotel Gromada, ul. Żeglarska  

  

Moderatorzy: 

Magdalena Niźnik –  nauczyciel, wykładowca akademicki, również na studiach MBA, autorka 

studiów podyplomowych na Politechnice  Bydgoskiej „Menedżer Logistyki z elementami BHP 

i prawa pracy”. Dyrektor Technikum Mundurowego w Toruniu.  

Filip Grega – Prezes Fundacji Rzecznik Praw Kursanta. Twórca ogólnopolskiego projektu 

PRAWKO+ Socjolog bezpieczeństwa drogowego. Wykładowca akademicki. 

 

------------------------------------------------------------------------- 

Wszystkie panele odbywają się w Toruniu, Plac Teatralny 2. 

Urząd Marszałkowski w Toruniu. 

------------------------------------------------------------------------- 

Więcej informacji: 

Fundacja Bezpieczni.eu 

biuro@bezpieczni.eu 

tel: 666-112-061 


