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Ministry of Infrastructure, Poland 
 

Work Related Road Safety 
  

PRAISE Country Seminar 1 
24 September 2009, 14.00-18.00 

 

Conference Center of the Polish-German Foundation for Cooperation 
Ul. Zielna 37 Warsaw 

 

In May 2009 ETSC launched a new project Preventing Road Accidents and Injuries for the Safety of 
Employees (PRAISE) to increase road safety in the work context. The project is co-funded by the 
European Commission and the German Road Safety Council. It aims to “praise” best practices in 
order to help employers secure high road safety standards for their employees. In the framework of 
this campaign, ETSC is organising a series of country seminars in selected member states bringing 
together companies, fleet safety managers, government and road safety experts. In co-operation with 
ITS and GRSP, the first of these Country Seminars will be held in Warsaw at the Conference Center of 
the Polish-German Foundation for Cooperation on 24 Sept at 14.00-18.00. PRAISE receives financial 
support from the European Commission, the German Road Safety Council (DVR) and the Swiss 
Council for Accident Prevention (bfu).   
 
On the agenda will be measures to improve fleet safety in Poland. Translation (Polish, English) will be 
provided. To register please send an email to francesca.podda@etsc.eu 
 
 
 
 
 
 

 
        

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
(Moderator: W. Kowalczuk, Puls Biznesu) 

 
14:00 Registration 
  
 Introduction: Work Related Road Safety in EU Transport Policy  
(Maria Cristina Marolda, Policy Officer European Commission) 
 
14:30  Road Safety in the EU and the ETSC PRAISE Project  

(Ellen Townsend, ETSC) 
 

14:40  Work related road safety in Poland  
Work related road safety – statistics, knowledge and opinion Paweł Wideł (GRSP Poland) 

Overview of the situation from the point of view of organization of employer – Henryk Michałowicz 
(KPP) 
 
Government Initiatives on road safety in the work context  
Goverment Initiatives on road safety -  Ministry of Infrastructure, The National Road   Safety Council 
Estimate of present condition and projects on future– Ministry of Labour and Social Policy Magdalena 
Klimczak – Nowacka 
Beata Bublewicz, Member of Parliament, Chairwoman of Road Safety Parliamentary Group 
Discussion: Role of government in process of standardization of requirements for employers in aspects of 
work concerning road safety 
16:45   Tea Break 
 
17:00   Policy of safety in companies – case study 

Jerzy Wróblewski (Nestle, Poland) 
Aleksander Sosnowski (ABB, Poland) 
Adrian Kilvington (M&G Vehicle Hire, UK) 
Discussion: How can these good practice examples help encourage other companies to act? 
 

17:45 Conclusions and Next Steps Antonio Avenoso (ETSC)     
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Bezpieczeństwo drogowe w kontekście pracy  
Seminarium inaugurujące projekt PRAISE  

"Zapobieganie wypadkom drogowym jako działanie  
na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracowników"   

24 września 2009 r., godz. 14:00-18:00 
 

Centrum Konferencyjne Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej 
Ul. Zielna 37 Warszawa 

 

W maju 2009 r. Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) rozpoczęła realizację nowego projektu 
mającego na celu zapobieganie wypadkom drogowym powstałym w czasie wykonywania oraz dojazdów i 
powrotów z pracy (Preventing Road Accidents and Injuries for the Safety of Employees - PRAISE). Projekt jest 
współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej oraz Niemieckiej Rady Bezpieczeństwa Drogowego. W 
ramach projektu ETSC organizuje cykl seminariów w wybranych krajach członkowskich UE dla firm, osób 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo flot samochodowych, przedstawicieli władz państwowych oraz 
ekspertów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podczas seminariów promowane będą m.in. 
najlepsze rozwiązania prewencyjne, które mogą pomóc pracodawcom osiągnąć wysokie standardy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego w ich firmach. Pierwsze krajowe seminarium zostanie zorganizowane w 
Polsce we współpracy z Partnerstwem dla Bezpieczeństwa Drogowego (GRSP) oraz Instytutem Transportu 
Samochodowego.   
W załączeniu przesyłamy wstępny program seminarium. Spotkanie będzie tłumaczone na język polski i 
angielski. Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o nadsyłanie zgłoszeń na adres e-
mailowy: francesca.podda@etsc.eu 

 
 
 
 

 
        

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Program seminarium 
(Prowadzenie: W. Kowalczuk, Puls Biznesu) 

 

14:00 Rejestracja 
  

14.15:   Wprowadzenie: Bezpieczeństwo drogowe w kontekście pracy a europejska polityka  
              transportu  (Maria Cristina Marolda, Komisja Europejska) 
 

14:30  Bezpieczeństwo ruchu drogowe w Unii Europejskiej i projekt PRAISE Europejskiej 
Rady Bezpieczeństwa Transportu - Ellen Townsend (ETSC) 
 

14:40  Bezpieczeństwo ruchu drogowego w kontekście pracy w Polsce  
• Bezpieczeństwo ruchu drogowe związane z wykonywaniem pracy – dane statystyczne,  

wiedza i opinie – Paweł Wideł, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa  
• Ocena sytuacji z punktu widzenia organizacji pracodawców  

 

15:40   Działania rządu w zakresie bezpieczeństwa pracy  
o Działania rządu w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – Krajowa Rada 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury 
• Ocena stanu obecnego i projekty na przyszłość - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
• Beata Bublewicz, Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Zespołu Parlamentarnego ds. BRD   
• Dyskusja: Rola rządu w procesie standaryzacji wymogów dla pracodawców dotyczących 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w aspekcie pracy 
16:45   Przerwa na kawę 
17:00   Polityka bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach – case study 

• Jerzy Wróblewski (Nestle, Polska) 
• Aleksander Sosnowski (ABB, Polska) 
• Adrian Kilvington (M&G Vehicle Hire, Wielka Brytania) 
• Dyskusja: W jaki sposób przykłady dobrych rozwiązań mogą zachęcić inne firmy do 

działania? 
17:45 Podsumowanie i  przyszłe działania -  Antonio Avenoso (ETSC) 


