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Ogólnopolska Konferencja

„Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”

z uroczystą Galą wręczenia

podziękowań i certyfikatów „Szlachetna Firma – Dobroczyńca w Biznesie”

oraz

 uhonorowanie wiodących firm innowacyjnych, tytułem i statuetką

„Patron Bezpiecznych Dróg 2019”



  
 

Przewidywana ilość gości – ok. 400 osób

Cel wydarzenia: 
Głównym celem projektu jest wsparcie procesu intensyfikacji nowych pomysłów, które pozwolą 
na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemu społecznego, związanego 
z nadmierną ilością i śmiertelnością wypadków drogowych w Polsce, aby mogły się one rozwinąć 
w konkretne rozwiązania, a na końcu wdrożenie do praktyki tych przedsięwzięć, które w trakcie 
testowania sprawdzą się najlepiej.

Cele szczegółowe zdefiniowano wokół czterech obszarów problemowych:
•         potrzeby stworzenia regulacji prawnych i instytucjonalnych do wdrażania nowych

 rozwiązań technologicznych wzmacniających bezpieczeństwo drogowe;
•         usprawnienia współpracy międzysektorowej w kwestii zapobiegania wypadkom

 drogowym;
•         konieczności poprawy działań prewencyjnych ;
•         korzyści, jakie płyną z wykorzystania dostępności produktów i usług do zwiększania

 przewag konkurencyjnych polskich przedsiębiorstw, w tym także na rynkach
 międzynarodowych.



Główny organizator wydarzenia:

Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych OPP

Określenie wszystkich stron współorganizujących wydarzenie:

Przy realizacji projektu współpracować będzie kilku partnerów, reprezentujących odpowiednie 
sektory:

 sektor obywatelski: Ogólnopolska Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach
Drogowych OPP: www.fundacjanadzieja.com

 sektor kultury: Agencja Artystyczna "Laura" www.agencjalaura.pl

 sektor nauki: Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Nauk Ekonomicznych i
Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego www.wneiz.pl wraz z Instytutem Badań nad
Innowacjami i Przedsiębiorczością: https://ibip.org.pl/

 sektor gospodarczy: Klub Integracji Europejskiej z siedzibą w Warszawie: kie.biz.pl/misja_klubu

 obsługę prawną wydarzenia poprowadzi: Majda Strzyżewska Kancelaria Adwokacka sp.p.
majda-kancelaria.pl

https://majda-kancelaria.pl/pl/
https://kie.biz.pl/misja_klubu
https://ibip.org.pl/
http://www.wneiz.pl/
http://www.agencjalaura.pl/
http://www.fundacjanadzieja.com/


 

Informacje dodatkowe:
Na spotkanie zostaną zaproszeni przedstawiciele sektora administracji publicznej: Ministerstwa 
Infrastruktury; Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju; Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii; 
Ministerstwa Sprawiedliwości; Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; a także Komendy Głównej Policji; 
Komendy Głównej Straży Pożarnej; Państwowego Ratownictwa Medycznego. 
Gośćmi spotkania będą również przedsiębiorcy związani z branżą motoryzacyjną, usług 
ubezpieczeniowych i innych gałęzi gospodarki zainteresowanych poruszanym zagadnieniem, 
a także przedstawiciele kultury, sztuki i nauki oraz reprezentanci lokalnych i ogólnopolskich 
mediów.
Ze względu na dużą wagę społeczną wydarzenia, organizatorzy Konwentu wystąpią o 
Honorowy Patronat Prezydenta RP lub innej Osoby Publicznej. 
Organizowane wydarzenie ma być w zamierzeniu inauguracją cyklu corocznych
spotkań tematycznych i wypracowaniu innowacyjnych rozwiązań i pomysłów wdrożenia nowych 
technologii mogących przyczynić się do wzmocnienia bezpieczeństwa drogowego w Polsce. Jest 
to zagwarantowane przede wszystkim typem jej odbiorców i uczestników, a więc osób 
bezpośrednio odpowiedzialnych i mających wpływ na wdrożenie lub poddanie pod szerszą debatę 
proponowanych rozwiązań zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Wymiana 
doświadczeń i kontaktów między tymi podmiotami niewątpliwie usprawni ich działania i 
zaprocentuje w przyszłości lepszą ich organizacją i skuteczniejszym wykonaniem. Skuteczność 
rozwiązań zagwarantować ma także zaangażowanie wszystkich obywateli w drodze otwartego 
naboru za pośrednictwem opublikowanego formularza online, dostępnego pod linkiem: 
link.do/1h6Ne

https://link.do/1h6Ne


 

Drugą część wydarzenia wypełni uroczysta Gala, podczas której przewidywane są niezwykle 
emocjonalne występy, poruszających się na wózkach inwalidzkich,  niepełnosprawnych 
artystów i modelek oraz towarzyszących im gwiazd filmu i sceny polskiej. Część artystyczną 
Gali poprowadzi znana i lubiana aktorka Laura Łącz.

W związku z tym iż w 2019 roku Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach 
Drogowych OPP, obchodzi 15-lecie swojej działalności, tegoroczna Gala będzie miała charakter 
jubileuszowy. W podziękowaniu za łączenie biznesu z działalnością społeczną i wieloletnie 
zaangażowanie na rzecz potrzebujących, filantropom i firmom zaangażowanym społecznie, 
wręczone zostaną podziękowania i certyfikaty „Szlachetna Firma – Dobroczyńca w Biznesie”. 
Uhonorowani zostaną również wiodący innowatorzy z branż: motoryzacyjnej, infrastruktury 
drogowej, transportowo-przewoźniczej i szkoleniowej, tytułem i statuetką:
„Patron Bezpiecznych Dróg 2019”.

Wręczenie filantropom i firmom podziękowań, certyfikatów i statuetek pozwoli na publiczne 
docenienie ich pracy. Wypromuje także odpowiedzialne społecznie metody prowadzenia biznesu, 
przyczyniając się w ten sposób do zrównoważonego rozwoju i wdrażania wzorców których 
realizacja powinna być doceniana i nagradzana, tak by mogła stać się powszechną.

Konferencję i Galę zwieńczy uroczysty bankiet, który dzięki swej mniej formalnej atmosferze 
przyczyni się do nawiązywania nowych i zwiększana zażyłości już istniejących kontaktów między 
różnymi podmiotami, usprawniając ich późniejszą współpracę. 

Zapraszamy do współpracy!


