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OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIIUM NAUKOWE 
„AKTUALNE PROBLEMY 

TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO”

25 września 2014 r. w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskie-
go odbyło się ogólnopolskie seminarium naukowe, „Aktualne problemy transpor-
tu międzynarodowego”. Honorowy patronat objęła nad nim Polska Izba Spedycji 
i Logistyki w Gdyni.

Zaprezentowano kilkanaście referatów poświęconych różnym aspektom 
transportu międzynarodowego i spedycji międzynarodowej. O transporcie mię-
dzynarodowym w kontekście Unii Europejskiej wypowiadali się Halina Brdulak 
(Wpływ rekomendacji UE w ramach Białej księgi na funkcjonowanie transportu 
międzynarodowego w Polsce) i Włodzimierz Januszkiewicz (Zmiany w podejściu 
do Wspólnej Polityki Transportowej w Traktacie lizbońskim) ze Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie.

Problemy transportu lotniczego analizowali Leonard Łukaszuk z Uniwersy-
tetu Warszawskiego (Aktualne problemy międzynarodowego transportu lotniczego. 
Współdziałanie państw i organizacji międzynarodowych w ochronie bezpieczeń-
stwa lotnictwa cywilnego), Elżbieta Dynia z Uniwersytetu Rzeszowskiego (Kon-
wencja chicagowska i jej wkład dla rozwoju międzynarodowego prawa lotniczego) 
i Jakub Sznajder reprezentujący kancelarię prawniczą w Rzeszowie (Obowiązek 
służby użyteczności publicznej w międzynarodowym transporcie lotniczym – stan 
obecny i perspektywy rozwoju).
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Problematyce logistyki poświęcone zostały dwa wystąpienia: Barbary Kos 
(Aktualna sytuacja na rynku T–S–L [transport – spedycja – logistyka]) oraz Janu-
sza Figury (Rozwój polityki logistycznej Unii Europejskiej) z Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach.

Następnie Robert Śliwa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przed-
stawił referat na temat prawnomiędzynarodowych aspektów transportu chorych 
(Transgraniczny transport chorych – regulacje prawnomiędzynarodowe), a Ar-
tur Budzowski z Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego zajął się 
problemem międzynarodowych połączeń Krakowa (Problem międzynarodowych 
połączeń Krakowa w kontekście aktualnego planu zrównoważonego rozwoju pu-
blicznego transportu zbiorowego).

Przedstawiciel praktyków, Przemysław Rzeźniewski z Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, zajął się Inteligentnymi systemami transportowymi 
jako narzędziami do rozwiązywania problemów transportowych, natomiast Jerzy 
Węgrzyn, reprezentujący Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Motozbyt” 
w Dąbrowie Tarnowskiej, wygłosił referat Optymalizacja okresów obsługiwania 
i naprawy pojazdów fl ot samochodowych w ruchu międzynarodowym.

W seminarium uczestniczyli także doktoranci z Uniwersytetu Jagiellońskie-
go i Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Sandra Fiałek 
z Krakowskiej Akademii zajęła się wpływem globalnego ocieplenia na transport, 
z kolei Łukasz Pałka z UJ przedstawił problemy międzynarodowych przewoź-
ników towarowych w związku z możliwym wystąpieniem Federacji Rosyjskiej 
z konwencji celnej, dotyczącej przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR. 
Natomiast bezpieczeństwu żeglugi morskiej swój referat poświęciła Barbara Stę-
pień z UJ.

Seminarium otworzył kanclerz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Fry-
cza Modrzewskiego Klemens Budzowski, a moderował Włodzimierz Januszkie-
wicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Na spotkaniu obecni byli m.in. 
profesorowie: Jerzy Malec – rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego, Zbigniew Maciąg, Jerzy Mikułowski-Pomorski oraz Kazimierz 
Zieliński.

W seminarium wzięli licznie udział pracownicy naukowi Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach oraz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego. Spotkanie zostało zorganizowane z okazji 40-lecia działalności 
naukowej i dydaktycznej dr. Mariana Banacha. Pokłosiem seminarium będzie pu-
blikacja zaprezentowanych referatów w czasopismach specjalistycznych.


