Komunikat nr 1

Skawina, 15-17 października 2019 r.

organizowana przez

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej –
Państwowy Instytut Badawczy

Ogólnopolska Szkoła Nadzwyczajnych Zagrożeń organizowana jest w celu poszerzenia oraz
wymiany wiedzy w zakresie nadzwyczajnych zagrożeń, zarówno naturalnych jak
i antropogenicznych. Kontynuując problematykę podjętą w poprzednich latach, dotyczącą
szeroko rozumianego bezpieczeństwa, tematyką przewodnią tegorocznej Szkoły jest
bezpieczeństwo w transporcie drogowym, kolejowym, powietrznym oraz wodnym.
Przykładowo, transport drogowy, mający istotny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy,
należy do jednych z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarczych Polski1.
Jednakże według najnowszego raportu Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji2,
Polska posiada najwyższy wskaźnik osób zabitych na 100 wypadków drogowych, spośród
krajów Unii Europejskiej. Europejskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za
jedną z przyczyn wypadków drogowych wyróżnia warunki pogodowe i takie elementy
meteorologiczne jak mgła, deszcz, śnieg, śnieg z deszczem, grad oraz silny wiatr.
Dlatego bardzo ważnym i potrzebnym jest poznanie dotychczasowej wiedzy w zakresie
szeroko rozumianego bezpieczeństwa w transporcie, wskazanie stosowanych obecnie
i planowanych działań w tym zakresie.

1
2

Komsta H., Droździel P., Caban J., 2014, Transport drogowy w gospodarce Polski. Logistyka-nauka 6/2014
Raport Komendy Głównej Policji, 2019 „Wypadki drogowe w Polsce w 2018 roku”. Warszawa, 2019
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Proponowana tematyka:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osłona hydrologiczno-meteorologiczna transportu.
Systemy wczesnego ostrzegania.
Systemy monitoringu pogodowego wykorzystywane w transporcie (urządzenia do
pomiaru elementów meteorologicznych np. mobilne stacje pogodowe).
Ekstremalne zjawiska pogodowe, a bezpieczeństwo w transporcie.
Transport w obliczu zmian klimatycznych.
Gromadzenie i przetwarzanie danych o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
kolejowego, powietrznego oraz wodnego ze szczególnym uwzględnieniem
elementów meteorologicznych.
Zastosowanie narzędzi GIS w transporcie.
Systemy zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego, kolejowego,
powietrznego oraz wodnego.
Ekologia w transporcie.
Medycyna katastrof.
Ratownictwo i opieka powypadkowa.
Logistyka sytuacji kryzysowych.
Programy informacyjno-edukacyjne związane z bezpieczeństwem w transporcie.
Wykorzystanie wiedzy, innowacji i edukacji do budowy kultury bezpieczeństwa
i odporności na wszystkich poziomach zarządzania.
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INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Termin i miejsce:

15-17 października 2019 r., Hotel Dworek Skawiński, ul. Kublińskiego 4,
32-050 Skawina (15 km od Krakowa)

Koszt uczestnictwa:

350 zł brutto (VAT zw. – podstawa zwolnienia – art. 43 ust. 1 pkt. 26 i 29
Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). Opłata
obejmuje koszty organizacyjne, przerwy kawowe, obiady, materiały
promocyjne oraz recenzowaną publikację w monografii IMGW-PIB. Koszt
uczestnictwa nie obejmuje kosztów noclegu. W razie nieobecności
zgłoszonego uczestnika, z przyczyn niezależnych od organizatora należność za
uczestnictwo nie podlega zwrotowi.

Wpłaty:

Santander Bank Polska S.A.
41 1090 1014 0000 0001 3232 5625
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej–Państwowy Instytut Badawczy
tytuł przelewu: „XIV OSNZ Imię i Nazwisko Uczestnika”

Ważne daty:

Do 13.09.2019 r. – przesłanie formularza zgłoszeniowego, oświadczenia
RODO oraz streszczenia na adres e-mail: mateusz.zelazny@imgw.pl,
(streszczenie w języku polskim, maksymalna długość tekstu nie większa niż
2500 znaków łącznie ze spacjami).
Do 05.09.2019 r.— wpłata pełnej kwoty za udział w Szkole.

Komitet
organizacyjny:

Adres
do korespondencji:

dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz, prof. IMGW-PIB – Kierownik Szkoły
mgr inż. Magdalena Skonieczna – Sekretarz Szkoły
tel. (12) 639-82-21
e-mail: magdalena.skonieczna@imgw.pl
mgr inż. Mateusz Żelazny – Sekretarz Szkoły
tel.: (12) 639-81-39
e-mail: mateusz.zelazny@imgw.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Gospodarki Wodnej i Systemów Wodnogospodarczych
ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Kraków

Uwaga! Rezerwacja i opłata noclegów we własnym zakresie:
Informacje o bazie noclegowej:
https://dworek-skawinski.pl/
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