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Wstêp
Kolejny rok dobiega koñca. Dla cz³onków zespo³u
projektowego by³ to rok wytê¿onej pracy. W tym
czasie prowadzone by³y dalsze badania dotycz¹ce

Model jest ju¿ prawie gotowy, a wiêcej informacji
na jego temat mo¿na znaleŸæ we fragmencie
poœwiêconym czwartemu spotkaniu okr¹g³ego
sto³u.

dostaw towarowych na terenie Szczecina i Oslo, a

Spotkania interesariuszy tworz¹cych Freight

tak¿e trwa³y prace nad budow¹ modelu

Quality Partnership tzw. okr¹g³e sto³y, odbywa³y

rozprzestrzeniania siê zanieczyszczeñ

siê w roku 2015 a¿ trzykrotnie. Zawsze gromadzi³y

generowanych przez pojazdy w obszarach

spor¹ liczbê uczestników, wœród nich:

miejskich. Ponadto, organizowane by³y spotkania

przedstawicieli w³adz i s³u¿b miejskich, uczelni a

okr¹g³ego sto³u podczas których prowadzono

tak¿e przedstawicieli biznesu. Wszyscy oni brali

(czasem doœæ burzliwe) dyskusje dotycz¹ce

czynny udzia³ w dyskusjach poœwiêconych

logistyki miejskiej Freight Quality Partnership.

zagadnieniom logistyki miejskiej na obszarach

Obecnie zespó³ przygotowuje drug¹ edycjê

zurbanizowanych. Ró¿ne punkty widzenia

konferencji Green Cities, która odbêdzie siê ju¿ w

prezentowane przez poszczególne osoby pozwala³y

marcu 2016 roku.

na wypracowywanie ciekawych rozwi¹zañ.
Przedstawiciele zespo³u projektowego brali udzia³

Podsumowanie dzia³añ podejmowanych w 2015 roku

w licznych konferencjach naukowych
poœwiêconych zagadnieniom logistyki miejskiej i
zrównowa¿onego rozwoju transportu, a tak¿e

Rok 2015 nale¿y uznaæ za bardzo

propagowali wiedzê dotycz¹c¹ tych zagadnieñ

satysfakcjonuj¹cy dla cz³onków zespo³u

prowadz¹c wyk³ady dla m³odzie¿y.

projektowego GRASS. Uda³o siê zrealizowaæ
praktycznie wszystkie za³o¿one cele.
Prace nad realizacj¹ projektu przebiegaj¹ zgodnie z

Rok 2015 za szczególnie udany, mo¿e uwa¿aæ
kierownik projektu GRASS Stanis³aw Iwan, który
otrzyma³ stopieñ doktora habilitowanego.

harmonogramem. Zakoñczy³ siê trzeci pakiet
roboczy w ramach którego wykonano badania
ruchu pojazdów dostawczych na wybranych
obszarach Szczecina i Oslo. Otrzymane wyniki
stanowi¹ podstawê do budowy modelu
rozprzestrzeniania siê zanieczyszczeñ
budowanego w ramach czwartego pakietu
badawczego.

Biuletyn informacyjny Projektu GRASS (GReen And Sustainable freight transport Systems in cities)
Nr 4/2015 (9)

str. 3

Czwarte spotkanie okr¹g³ego sto³u
26 listopada 2015 roku w Szczecinie w Sali Senatu
Akademii Morskiej w Szczecinie odby³o siê czwarte
spotkanie okr¹g³ego sto³u. Wziê³o w nim udzia³ 25
osób, a wœród nich: cz³onkowie zespo³u
projektowego- naukowcy z Akademii Morskiej w
Szczecinie, Uniwersytetu Szczeciñskiego i
Politechniki Koszaliñskiej, przedstawiciele w³adz
Szczecina i Stargardu, Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Œrodowiska, Policji oraz
przedstawiciele biznesu.

KIerownik projektu GRASS
Stanis³aw Iwan doktorem
habilitowanym
27 paêdziernika 2015 roku Rada Wydzia³u
Zarz¹dzania Politechniki Czêstochowskiej nada³a
Stanis³awowi Iwanowi stopieñ doktora
habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie
nauk o zarz¹dzaniu. Jego rozprawa habilitacyjna
Wdra¿anie dobrych praktyk w obszarze transportu
dostawczego w miastach zosta³a bardzo dobrze

Podczas spotkania omówiono obecny stan prac

oceniona przez recenzentów. Docenili oni równie¿

nad realizacj¹ projektu GRASS. Najwiêksze

jego pozosta³y dorobek naukowy. Stanis³aw Iwan

zainteresowanie wzbudzi³a prezentacja modelu

jest autorem blisko 100 publikacji oraz bra³ udzia³

rozprzestrzeniania siê zanieczyszczeñ

w licznych, krajowych i miêdzynarodowych

powstaj¹cego w ramach czwartego pakietu

konferencjach naukowych zwi¹zanych nie tylko z

roboczego. Ju¿ nied³ugo prace nad nim zostan¹

logistyk¹ miejsk¹, ale tak¿e z telematyk¹,

zakoñczone i na stronie projektu dostêpna bêdzie

informatyk¹ i zarz¹dzaniem wiedz¹.

aplikacja pozwalaj¹ca na wyliczenie emisji
dwutlenku do atmosfery z w zale¿noœci od
wybranej trasy przejazdu, rodzaju paliwa i jego
zu¿ycia.
Uczestnicy mogli równie¿ zapoznaæ siê z wynikami
pomiarów czystoœci powietrza wykonywanych
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Œrodowiska w latach 2011-2014 na terenie
aglomeracji szczeciñskiej. Jak zauwa¿y³a
przedstawicielka Inspektoratu pani Renata
Pa³yska zanieczyszczenia, które mo¿na powi¹zaæ z
rozwojem transportu nie przekroczy³y w badanym
okresie zalecanych poziomów.
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Jej zdaniem to najbardziej odpowiedni moment na

Nad czym pracujemy

podejmowanie dzia³añ prewencyjnych, które
mog¹ pomóc w utrzymaniu obecnego stanu przez

Poza finalizacj¹ prac dotycz¹cych realizacji

kolejne lata. Takich w³aœnie jakie proponowane s¹

czwartego pakietu roboczego i budowanego

m.in. w ramach projektu GRASS.

modelu rozprzestrzeniania zanieczyszczeñ a tak¿e
aplikacji internetowej, zespó³ poch³oniêty jest
przygotowaniami do zbli¿aj¹cej siê konferencji
Green Cities.
Jest to ju¿ druga edycja tej konferencji. Pierwsza
mia³a miejsce w 2014 roku. Wówczas wziê³o w niej
udzia³ blisko 50 uczestników: naukowców,
przedstawicieli w³adz i przedsiêbiorstw. Wœród
nich znalaz³y siê œwiatowej s³awy autorytety w tym:
prof. Michael Browne z University of Westminster,
prof. Ron van Duin z Delft University of

Olav Eidhammer z TOI podczas prezentacji na czwartym
spotkaniu okr¹g³ego sto³u
Fot. Aleksandra £apko

Technology, prof. Massimo Marciani z Luiss
University of Rome, prof. Eiichi Taniguchi z
Institute of City Logistics z Kioto, oraz prof. Russel

Na zakoñczenie spotkania mia³a miejsce o¿ywiona

G. Thompson z University of Melbourne.

dyskusja podczas której sformu³owano propozycje

Wszystko wskazuje na to, ¿e kolejna konferencja

rozwi¹zañ maj¹cych zmniejszyæ szkodliwe

Green Cities, która odbêdzie siê ju¿ w dniach 02-03

oddzia³ywanie transportu dostawczego na

marca w Szczecinie, równie¿ zakoñczy siê

œrodowisko miejskie.

sukcesem. Zg³oszono na ni¹ ju¿ kilkadziesi¹t

Jak zapowiedzia³ prowadz¹cy spotkanie dr hab.

artyku³ów naukowych, a swój przyjazd

Stanis³aw Iwan, kolejne spotkanie okr¹g³ego sto³u

potwierdzi³o wielu naukowców z kraju i zagranicy.

odbêdzie siê w pierwszym kwartale 2016 roku.

Wiêcej na temat konferencji mo¿na przeczytaæ na
stronie: http://conference.grassproject.eu/
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