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Ambasada Szwecji oraz Biuro Radcy Handlowego Ambasady Szwecji mają przyjemność zaprosić Państwa na 

seminarium na temat szwedzkich doświadczeń w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Seminarium 

odbędzie się w dniu 22 listopada w Warszawie.  

Seminarium będzie dogodną okazją do dyskusji na temat polskich i szwedzkich doświadczeń w zakresie działań na 

rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podczas seminarium będą Państwo mieli okazję zapoznać się ze 

szwedzkimi doświadczeniami zarówno z perspektywy polityki publicznej, jak i konkretnych rozwiązań 

technologicznych, a także przedyskutować z ekspertami, na ile mogłyby one być ciekawe i użyteczne dla polskich 

miast rozwijających nowoczesny, zielony a zarazem bezpieczny transport. Celem organizowanego seminarium jest 

prezentacja innowacyjnych, a jednocześnie sprawdzonych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego 

oraz wymiana wiedzy pomiędzy Polską i Szwecją w oparciu o podpisaną w 2015 roku deklarację o współpracy 

w dziedzinie innowacyjności. 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego od wielu lat stanowi temat debat politycznych i społecznych w Polsce. Mimo 

ciągłych postępów w tej dziedzinie, liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych nadal przewyższa średnią 

odnotowywaną w Unii Europejskiej, co stawia Polskę na czwartym miejscu w Unii pod względem liczby ofiar wypadków 

na milion mieszkańców. Wskaźniki śmiertelności w obszarach miejskich również są nadreprezentowane w porównaniu 

ze średnią unijną. 

Z kolei Szwecja w 2017 roku odnotowała najmniej wypadków i ofiar śmiertelnych spośród wszystkich państw Unii 

Europejskiej. Wieloletnie doświadczenia w zakresie kształtowania polityk transportowych i miejskich, w zestawieniu 

z dynamicznym rozwojem branży motoryzacyjnej, przyczyniły się do ukształtowania wizerunku Szwecji jako kraju 

szczególnie zaangażowanego w kwestie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Szwedzkie wysiłki na rzecz 

sukcesywnego zmniejszania liczby ofiar śmiertelnych i ciężkich obrażeń w zdarzeniach drogowych zyskały na całym 

świecie popularność jako „Wizja Zero”.  

Podczas seminarium omawiane będą następujące obszary tematyczne: 

 Bezpieczeństwo w transporcie zbiorowym w miastach 

 Bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym   

 Przyszłość bezpieczeństwa ruchu drogowego w kontekście rozwoju pojazdów autonomicznych 

 Planowanie miejskie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 

 Narzędzia egzekwowania przestrzegania przepisów drogowych 

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 9:45 w salonie Volvo Car Poland przy ul. Marszałkowskiej 89 w Warszawie.  

Seminarium odbędzie w języku polskim i angielskim z zapewnionym tłumaczeniem symultanicznym. Udział 

w wydarzeniu jest bezpłatny. 

W celu uzyskania dalszych informacji oraz potwierdzenia obecności na seminarium, prosimy o kontakt z Biurem Radcy 

Handlowego Ambasady Szwecji. Osoby kontaktowe:  

Mattias Dec, +48 602 672 692, mattias.dec@business-sweden.se  

Anna Łomża, +48 664 431 080, anna.lomza@business-sweden.se 
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09:45 Rejestracja uczestników, powitalna kawa 

10:15 Powitanie i wprowadzenie – Stefan Gullgren, Ambasador Szwecji w Polsce; Andrzej Adamczyk, Minister 

Infrastruktury (TBC)  

10:30 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w szwedzkich miastach. Wizja Zero: szwedzkie podejście do 
bezpieczeństwa ruchu drogowego – Szwedzki Krajowy Zarząd Dróg i Transportu Trafikverket  

10:45 Rola wspólnych projektów badawczych w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Szwecji – 

SAFER, Instytut Badań nad Pojazdami i Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego przy Politechnice Chalmers 

11:00 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w polskich miastach – Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

(TBC) 

11:15 Dyskusja panelowa: Jak poprawiać poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w miastach w Polsce 
i w Szwecji? – Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (TBC); Szwedzki Krajowy Zarząd Dróg i 

Transportu Trafikverket; SAFER, Instytut Badań nad Pojazdami i Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego przy 
Politechnice Chalmers; Volvo Polska 

 Moderator: Daniel Larsson, Radca ds. promocji kontaktów gospodarczych, Ambasada Szwecji  

12:00  Bezpieczeństwo w transporcie zbiorowym, pojazdach ciężarowych i komunalnych – Volvo Polska 

(Ekspozycja samochodu ciężarowego Volvo przed salonem) 

12:25 Lunch 

13:10 Bezpieczeństwo w samochodach osobowych – Volvo Cars  

13:45 Zero ofiar śmiertelnych wypadków wśród dzieci: foteliki montowane tyłem ratują życie – Axkid  

14:10  Narzędzia egzekwowania przepisów ruchu drogowego w miastach – Sensys Gatso 

14:35 Planowanie miejskie na rzecz bezpiecznego ruchu drogowego – Sweco 

15:00 Transport miejski przyszłości: pojazdy autonomiczne i ich wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego 
– Volvo Cars 

15:15 Zakończenie seminarium  
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