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Kierunki wspó∏czesnych badaƒ transportowych na Êwiecie (cz. 1)
W artykule dokonano próby okreÊlenia kierunków i rodzajów badaƒ transportowych realizowanych w ostatnim
czasie, skupiajàc si´ na kilku obszarach geograficznych i tematycznych,
a mianowicie na programach badawczych Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Japonii. Odniesiono si´
te˝ do oceny pól badawczych w szerokim kr´gu mi´dzynarodowym w oparciu o wyniki badaƒ prezentowanych na
Âwiatowych Konferencjach Badaƒ
Transportowych.
Analiz´ kierunków wspó∏czesnych badaƒ transportowych nale˝y rozpoczàç
od okreÊlenia perspektywy i klasyfikacji
tych badaƒ. Od tego spojrzenia zale˝y
w du˝ej mierze postrzeganie priorytetów, wyników badaƒ, ich ewolucji itp.
Badania transportowe realizowane sà
bowiem na ró˝nych szczeblach (regionalnym, krajowym czy mi´dzynarodowym), jako badania indywidualne lub
zespo∏owe i dotyczà zró˝nicowanej
problematyki, którà najogólniej mo˝na
rozpatrywaç przez pryzmat in˝ynierii
lub ekonomii. Kolejna perspektywa analizowania badaƒ transportowych dotyczy rodzaju badaƒ (mi´dzynarodowe
programy i projekty badawcze, programy krajowe / rzàdowe, badania statutowe jednostek naukowych / instytutów
transportowych, projekty w∏asne uczelni wy˝szych, prace promocyjne, na
przyk∏ad doktorskie czy habilitacyjne,
prace badawcze zlecone przez sektor
przemys∏u i inne). Ró˝ne sà te˝ sposoby
publikacji wyników badaƒ (ksià˝ki, artyku∏y, referaty na konferencjach mi´dzynarodowych, raporty i inne). Rodzaj badaƒ wskazuje zwykle na êród∏a ich finansowania, którymi mogà byç instytucje mi´dzynarodowe, rzàd czy jego
agenda, samorzàdy i w∏adze regionalne,
instytuty naukowe, uczelnie wy˝sze czy
te˝ przedsi´biorstwa lub ich zrzeszenia.
Zró˝nicowany zakres badawczy, cele
i zespo∏y badawcze oznaczajà oczywi-

Êcie wykorzystywanie ró˝norodnych
metod i Êrodków badawczych. Wspó∏czeÊnie badania o charakterze technicznym sà w du˝ej mierze domenà prywatnych instytucji badawczych – najcz´Êciej finansowanych przez wielkie koncerny producentów pojazdów, samolotów czy paliw. Natomiast badania o charakterze ekonomicznym w wi´kszoÊci
przypadków finansowane sà ze êróde∏
publicznych. Ogólne kryteria klasyfikacji badaƒ transportowych przedstawiono na rysunku 1.

Badania transportowe w UE
Badania i rozwój stanowià istotny
element europejskiej polityki gospodarczej, dynamicznie rozwijajàcej si´
polityki innowacji oraz polityki transportowej. Badania transportowe w UE
realizowane sà poprzez programy ramowe, projekty zamawiane przez instytucje unijne, czy te˝ wspólne projekty
w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej, w tym powiàzane bezpoÊrednio z sektorem przemys∏u. Wymiar ba-

Rys. 1. Kryteria podzia∏u Êwiatowych badaƒ transportowych. èród∏o: opracowanie w∏asne.

Rys. 2. Wymiar badaƒ transportowych w Unii Europejskiej. èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych ERA (European Research Area / Europejska Przestrzeƒ Badawcza), http://ec.europa.eu/research/leaflets/enlargement/index_pl.html

1 Dr hab. Monika Bàk, prof. UG i dr Przemys∏aw Borkowski pracujà w Katedrze Badaƒ Porównawczych Systemów Transportowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdaƒskiego (przyp. red.).
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daƒ transportowych podejmowanych staç, wymieniç nale˝y: lepsze wykow Unii Europejskiej przedstawiono na rzystanie zasobów i placówek naukowych na poziomie europejskim, wi´krysunku 2.
szà dynamik´ inwestycji prywatnych
Programy ramowe, realizowane od w badania i rozwój, zwi´kszenie mopo∏owy lat 80. XX wieku, dotyczà bilnoÊci badaczy, jak równie˝ zapeww sferze transportu rozmaitych za- nienie warunków bardziej sprzyjajàgadnieƒ zwiàzanych z rozwojem sek- cych przestrzeni badawczej ”wspóltora w uj´ciu technicznym, ekono- nych wartoÊci”2.
micznym i spo∏ecznym. Obecnie sk∏adane sà wnioski dotyczàce siódmego
Celem instytucji Unii Europejskiej
ju˝ programu ramowego. Ciekawà jest rozpowszechnianie wyników bapropozycjà UE jest stworzenie Euro- daƒ i coraz intensywniejsze ich wdrapejskiej Przestrzeni Badawczej, która ˝anie, równie˝ w postaci nowych inma na celu zapewnienie spójnoÊci strumentów stosowanych w polityce
i zwi´kszenie oddzia∏ywania badaƒ UE czy poszczególnych paƒstw cz∏onnaukowych w Europie. WÊród zasad- kowskich. W tabeli 1 przedstawiono
niczych wyzwaƒ, jakim ma ona spro- wybrane inicjatywy UE w zakresie roz2

powszechniania wyników projektów
badawczych.
W Unii Europejskiej wspierane sà tak
zwane platformy technologiczne i ró˝nego rodzaju organizacje wspierajàce
rozwój badaƒ. Celem platform jest
przede wszystkim wymiana informacji
i konsultacje z bran˝owymi ekspertami, przemys∏em, a tak˝e poprawa
przep∏ywu informacji mi´dzy badaczami. Funkcjonujàce w Europie platformy
i podobne instytucje zidentyfikowano
w tabeli 2.
Przedstawione w tabelach 1 i 2 zestawienia przedsi´wzi´ç, których celem jest zebranie informacji o bada-

Patrz wi´cej na temat Europejskiej Przestrzeni Badawczej: http://ec.europa.eu/research/leaflets/enlargement/page_54_pl.html

R

E

K

L

A

Logistyka 2/2008

M

A

17

Koncepcje i strategie logistyczne

Tab. 1. Przedsi´wzi´cia Unii Europejskiej – tematyka ogólna B&R

Inicjatywa / instytucja

Link do strony internetowej

Cele dzia∏ania

CORDIS Wspólnotowy
Serwis Informacyjny
Badaƒi Rozwoju

http://cordis.europa.eu/pl/home.html

Portal poÊwi´cony badaniom i rozwoju w UE zawierajàcy serwisy dotyczàce
poszczególnych programów ramowych, wyniki projektów i linki do stron
internetowych projektów badawczych

ERANET

http://cordis.europa.eu/coordination/era-net.htm

Inicjatywa w ramach tworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej;
wspó∏praca i koordynacja badaƒ naukowych w UE poprzez wspieranie
tworzenia sieci naukowych

Joint Research Centre

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm

Centrum badawcze Unii Europejskie, zarzàdzajàce równie˝ systemem
informacji o projektach (PKS / Project Knowledge System)

Research Information
Centre

http://ec.europa.eu/research/infocentre/index_en.cfm

Tematyczne zestawienie informacji nt. wa˝niejszych wydarzeƒ
w poszczególnych obszarach badawczych, np. konferencji, seminariów,
programów badawczych

TRKC – Transport
Research Knowledge
Center

http://www.transport-research.info/web/index.cfm

Portal informacyjny o projektach transportowych realizowanych w UE,
analizy wyników projektów wg grup zagadnieƒ

Dyrekcja Generalna
Transport i Energia

http://ec.europa.eu/transport/index_en.html

Wyniki projektów i opracowaƒ

COST – European
Co-operation in the
field of Scientific and
Technical Research

http://www.cost.esf.org/

Wsparcie koordynacji badaƒ i wspó∏pracy naukowej mi´dzy instytutami UE

èród∏o: badania w∏asne.

niach transportowych, udost´pnienie
i wymiana tych danych lub stworzenie
forum wspó∏pracy na ró˝nych poziomach, Êwiadczy o du˝ej aktywnoÊci
UE w ostatnich latach w tym zakresie.
Niewàtpliwie bodêcem do tych przedsi´wzi´ç jest aktywne finansowanie
badaƒ naukowych przez Uni´ i bud˝ety krajowe paƒstw cz∏onkowskich
oraz koniecznoÊç ich rozpowszechniania, a tak˝e powiàzania z praktykà
gospodarczà i sferà decyzyjnà polityki transportowej. Coraz ÊciÊlejsza jest
wspó∏praca instytutów badawczych –
zarówno dwustronna, jak i w ramach
ró˝nego rodzaju platform, forum
wspó∏pracy itp. Prowadzi to do realizacji wspólnych przedsi´wzi´ç badawczych i jednoczeÊnie do lepszego
przep∏ywu informacji dotyczàcych obszarów badaƒ w poszczególnych instytutach. Niestety, trzeba zauwa˝yç,
˝e aktywnoÊç polskich instytutów badawczych jest w tym zakresie doÊç
umiarkowana. JeÊli ju˝ polskie jednostki uczestniczà w badaniach transportowych finansowanych przez UE,
to jako partnerzy projektów koordynowanych przez organizacje z Europy
Zachodniej. W niewielkim stopniu
3

polski potencja∏ badawczy w dziedzinie transportu jest w stanie sprostaç
wielkiej konkurencji ze strony renomowanych instytutów badawczych
z UE-15. AktywnoÊç polskiej strony
powinna byç tym bardziej silniejsza
w zakresie rozszerzania wspó∏pracy,
nawiàzywania kontaktów, realizowania wspólnych projektów itp. Udzia∏
w du˝ych programach badawczych
umo˝liwia – oprócz rozwoju naukowego – w du˝ej mierze tak˝e szerokie rozpowszechnienie wyników badaƒ i zwi´ksza mo˝liwoÊci ich wdro˝enia.
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dzia∏ania zmierzajàce do poprawy jakoÊci ˝ycia ludnoÊci
poprawa konkurencyjnoÊci
bezpieczeƒstwo
ochrona Êrodowiska
zachowanie ró˝norodnoÊci regionów.

˚aden z powy˝szych celów nie ma
bezpoÊrednio transportowego charakteru. Wyznacza to automatycznie rol´
transportu jako s∏u˝ebnà wobec celów
o bardziej ogólnym, czy te˝ „spo∏ecznym” charakterze. Badania transportowe sà wi´c raczej narz´dziem umo˝liwiajàcym realizacj´ nadrz´dnej koncepcji, którà dokumenty programowe miBadania transportowe w Japonii nisterstwa definiujà jako: „rozwój
i ochrona walorów Japonii w zrównoJapoƒskie badania nad transportem wa˝ony i sprecyzowany sposób”3.
zdominowane sà przez przyj´tà formu∏´ organizacji w∏adz odpowiedzialnych
Zakres priorytetowych badaƒ transza transport i wynikajàce z niej priory- portowych zapisany jest natomiast
tety. Zagadnienia zwiàzane z transpor- w publikowanych bia∏ych ksi´gach –
tem podlegajà superministerstwu – ∏à- dokumentach dzielonych zazwyczaj
czàcemu funkcje zagospodarowania na cz´Êç zadaniowà i cz´Êç adminiprzestrzennego, rozwoju infrastruktu- stracyjnà. Cz´Êç administracyjna opiry i transportu (Ministry of Land, Infra- suje przekszta∏cenia i zmiany organistructure and Transport). Cele dzia∏a- zacyjne wewnàtrz ministerstwa, przenia ministerstwa zdefiniowano w 5 ob- widywane w okresie obowiàzywania
szarach:
celów wyznaczonych w dokumencie.

MILT’s Policy statement, http://www.mlit.go.jp/english/2006/2006_pamphlet/01.pdf
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Tab. 2. Transportowe platformy technologiczne i organizacje wspomagajàce, dzia∏ajàce w Europie (równie˝ poza UE).

Inicjatywa / instytucja

Link do strony internetowej

Cele dzia∏ania

ERTRAC European
http://www.ertrac.org/
Road Transport Research
Advisory Council

Platforma technologiczna w transporcie drogowym, wymiana informacji
i konsultacje mi´dzy przedsi´biorcami, zarzàdcami i naukowcami, wizja
kierunków badaƒ w Êwietle potrzeb u˝ytkowników i przemys∏u

ERRAC

http://www.errac.org/about.htm

Platforma technologiczna w transporcie kolejowym, wymiana informacji
i konsultacje mi´dzy przedsi´biorcami, zarzàdcami i naukowcami, wizja
kierunków badaƒ w Êwietle potrzeb u˝ytkowników i przemys∏u

ACARE

http://www.acare4europe.org/

Platforma technologiczna w transporcie lotniczym, wymiana informacji
i konsultacje mi´dzy przedsi´biorcami, zarzàdcami i naukowcami, wizja
kierunków badaƒ w Êwietle potrzeb u˝ytkowników i przemys∏u

WATERBORNE

http://www.waterborne-tp.org/

Platforma technologiczna w transporcie wodnym, wymiana informacji
i konsultacje mi´dzy przedsi´biorcami, zarzàdcami i naukowcami, wizja
kierunków badaƒ w Êwietle potrzeb u˝ytkowników i przemys∏u

ITF International
Transport Forum

http://www.internationaltransportforum.org/

WczeÊniej (przed 2006 r.) Europejska Konferencja Ministrów Transportu,
organizacja mi´dzyrzàdowa, forum wspó∏pracy i wymiany informacji
wspierajàce rozwój zintegrowanych, efektywnych i przyjaznych Êrodowisku
systemów transportowych

ECTRI European
http://www.ectri.org/index.html
Conference of Transport
Research Institutes

Organizacja non-profit zrzeszajàca instytuty transportowe UE;
celem dzia∏alnoÊci jest wspieranie tworzenia europejskiej przestrzeni
badawczej w zakresie transportu

FERSI Forum of
European Road
Research Institutes

http://www.fersi.org/

Organizacja powsta∏a w 1991 r. w celu wzmocnienia wspó∏pracy instytutów
badawczych zajmujàcych si´ problematykà transportu drogowego

NTF Nordic
Transport Forum

http://www.ntf-research.org/

Forum wspó∏pracy w zakresie wspó∏pracy i promowania badaƒ
transportowych pó∏nocnej Europy

DEUFRAKO
German-French
co-operation
in transport research

http://www.deufrako.org/

Forum wspó∏pracy w zakresie badaƒ transportowych francusko - niemieckich

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Cz´Êç zadaniowa definiuje natomiast
priorytety polityki i badaƒ transportowych. W ostatnim dokumencie tego
rodzaju – bia∏ej ksi´dze z 2005 r.4,
ustalono 3 priorytety badawcze z zakresu transportu: popraw´ bezpieczeƒstwa transportu, modernizacj´
infrastruktury i wzmocnienie transportowej obs∏ugi turystyki. Badania te
prowadzone sà przez instytuty rzàdowe we wspó∏pracy ze Êrodowiskiem
akademickim i finansowane z bud˝etu
paƒstwa.

of Research and Development Activities)5 oraz informacji publikowanych
przez Japoƒskà Agencj´ ds. Nauki
i Technologii – JSTA (Japan Science and
Technology Agency) 6 pozwalajà na
identyfikacj´ 129 instytucji zajmujàcych si´ transportem. Bli˝sza ocena
zakresu ich studiów wskazuje, i˝ jedynie oko∏o 50 instytucji zajmuje si´ badaniami stricte transportowymi. Pozosta∏e prowadzà badania z zakresu
transportu uzupe∏niajàco i jedynie
w stopniu niezb´dnym dla realizacji
prac z dziedzin powiàzanych z dzia∏alAnaliza japoƒskiej bazy instytucji ba- noÊcià transportowà i logistykà – jak
dawczych READ (Directory Database budownictwo czy sektor energetyczny.

White Paper on Land, Transport and Infrastructure in Japan 2005, Ministry of Land, Infrastructure
and Transport, 2005.
5 http://read.jst.go.jp/index_e.html
6 http://www.jst.go.jp/EN/
4
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Tab. 3. Instytucje badawcze transportu w Japonii – stan na koniec 2007 r.

Typ

Liczba instytucji badawczych

Instytuty badawcze i fundacje

16

Uniwersytety i wy˝sze uczelnie techniczne

23

Instytucje administracyjno-badawcze (rzàdowe)

10

Prywatne instytuty badawcze przy przedsi´biorstwach

5

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych Read i JSTA.

Badania transportowe w wi´kszoÊci
sà prowadzone w instytucjach funkcjonujàcych w ramach sektora szkolnictwa wy˝szego. Sporà rol´ odgrywajà równie˝ niezale˝ne instytuty badawcze i fundacje. Znaczàcà pozycj´
posiadajà instytucje badawcze bezpoÊrednio podleg∏e rzàdowi – sà to na
ogó∏ instytucje dzia∏ajàce sektorowo.
Dane dotyczàce finansowania badaƒ
transportowych przez prywatnych
sponsorów sà natomiast niekompletne i niedost´pne. W zestawieniu uj´te zosta∏y jedynie najwi´ksze instytuty za∏o˝one przez firmy i majàce status jednostek od nich niezale˝nych.
Wielka liczba dzia∏ów badawczych
w przedsi´biorstwach zwiàzanych
z na przyk∏ad sektorem motoryzacyjnym, czy przemys∏em stoczniowym,
nie jest ujawniana w oficjalnych zestawieniach.

partament of Transport) – jednostk´
odpowiadajàcà funkcyjnie ministerstwu transportu. W systemie amerykaƒskim rol´ koordynatora badaƒ
transportowych pe∏ni Research and Innovative Technology Administration
(RITA) – jednostka dzia∏ajàca w ramach Departamentu Transportu, jednak˝e powo∏ywana przez Kongres. Zadania RITA zosta∏y okreÊlone ogólnie
jako „koordynacja badaƒ nastawionych na innowacyjnoÊç w dziedzinie
transportu”7 w akcie Kongresu powo∏ujàcym jà do istnienia. Niezale˝nie
funkcjonujà tak˝e oÊrodki badawcze
innych instytucji zwiàzanych z transportem. Sà to:
 Federal Aviation Administration (FAA)
 Federal
Highway Administration
(FHWA)
 Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA)
 Federal Railroad Administration (FRA)
 Federal Transit Administration (FTA)
Amerykaƒskie
 Maritime Administration (MARAD)
badania transportowe
 National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)
Badania transportu w USA zdomino-  Office of the Secretary (OST)
wane sà przez projekty finansowane  Pipeline and Hazardous Materials Saprzez Departament Transportu (Defety Administration (PHMSA).

Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e najwi´kszym bud˝etem czysto badawczym dysponuje RITA. Co wi´cej, jest
to organizacja powo∏ana specjalnie
dla realizacji i koordynacji badaƒ
transportowych, podczas gdy rzàdowe agencje transportowe pe∏nià g∏ównie funkcje regulacyjne i zarzàdcze,
a badaniami zajmujà si´ jedynie dla
wspomagania realizacji powy˝szych
celów podstawowych.
Szczegó∏owe zadania organizacji prezentuje plan strategiczny na lata 2006 –
2010, definiujàc je jako8:
 koordynacja
i usprawnienie oraz
sprawowanie nadzoru nad badaniami
prowadzonymi w departamencie
transportu
 prace na rzecz wprowadzania nowych technologii, w szczególnoÊci
„inteligentnych systemów transportowych”
 badania statystyczne transportu, analizy transportowe
 edukacja w zakresie transportu.
Dzia∏alnoÊç tà RITA prowadzi wykorzystujàc infrastruktur´ organizacyjnà
departamentu transportu. Istotà funk-

RITA

Federalny
program
ITS

Biuro
statystyk
transportowych

Narodowa
biblioteka
transportu

Instytut
bezpieczeƒstwa
transportu

Uniwersyteckie
centra badaƒ
transportowych

Narodowe
centrum
systemów
transportowych

Program
badawczy
Departamentu
Transportu

Rys. 3. Zakres dzia∏aƒ RITA w koordynacji amerykaƒskich badaƒ transportowych. èród∏o: opracowanie w∏asne.
Section 108 of title 49, United States Code.
Transportation Research, Development and Technology Strategic Plan 2006-2010, Research and Innovative Technology Administration, US Department
of Transportation, Washington 2005.

7
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cjonowania tego swoistego centrum
zarzàdzania badaniami jest koordynacja pracy jednostek badawczych, funkcjonujàcych w ministerstwie i poza nim
(rysunek 3).
Jako koordynatorowi, podlegajà temu
centrum niemal wszystkie liczàce si´
programy badawcze w zakresie transportu, sponsorowane przez administracj´. Centrum opiekuje si´ bogatà bibliotekà transportowà. Koordynuje
dzia∏ania w ramach federalnego projektu „Intelligent Transport System”, zmierzajàcego do zintegrowania programu
rozwoju „inteligentnej” infrastruktury
z programem rozwoju „inteligentnych”
pojazdów. W zamierzeniach oba programy zmierzajà do stworzenia przy
wykorzystaniu technologii informatycznych i komunikacyjnych nowej jakoÊci
technicznej transportu. Zadaniem Biura
Statystyk Transportowych (Bureau of
Transport Statistics) jest nie tylko zbieranie danych transportowych, ale tak˝e
ich analiza iloÊciowa oraz prace badawcze na zlecenie pozosta∏ych instytucji
funkcjonujàcych w ramach systemu.
Oddzielnà jednostk´ stanowi Instytut
Bezpieczeƒstwa Transportu (Transportation Safety Institute), którego badania dotyczà wszystkich ga∏´zi transportu, zaÊ dodatkowo realizowany jest
program ograniczenia ryzyka transportu materia∏ów niebezpiecznych.
Narodowe Centrum Systemów Transportowych (Volpe National Transportation Systems Center) jest jednostkà, której zadaniem jest prowadzenie badaƒ
i wsparcie eksperckie zarówno w zakresie sieci transportowych, jak i logistyki.
Centrum prowadzi te˝ studia nad efektami integracji rozwiàzaƒ technicznych
i ich wprowadzania do transportu. Dzia∏alnoÊç centrum ma charakter us∏ugowy
przede wszystkim dla rzàdu centralnego
i w∏adz stanowych a tak˝e dla w∏adz lokalnych (hrabstw).
Najwi´kszym potencja∏em badawczym dysponujà w zakresie badaƒ
transportowych jednostki akademickie. Ich dzia∏ania sà koordynowane
przez RITA, które nadzoruje równie˝

proces przyznawania grantów badawczych. W wi´kszoÊci badania sponsorowane, prowadzone w oÊrodkach akademickich, majà charakter efektywnoÊciowy – to znaczy rozwijane sà badania nad zmianami w zakresie transportu, jego unowoczeÊnianiem i wi´kszà
integracjà. Sam program uniwersyteckich centrów badaƒ transportowych
zapoczàtkowa∏a ustawa z 1987 r.9, której efektem by∏o powo∏anie 10 centrów
regionalnych. Z kolei nowe prawo
z 1991 r.10 doda∏o do tej liczby 4 centra narodowe i 6 tak zwanych Instytutów Badawczych (wcià˝ pozostajàcych
jednostkami formalnie uniwersyteckimi, ale funkcjonujàcymi autonomicznie
pod nazwà University Research Institutes). Zadaniem tej pierwszej sieci badawczej transportu by∏o przede
wszystkim opracowanie nowych technologii transportowych i zwi´kszenie
kwalifikacji osób zatrudnionych w instytucjach rzàdowych zajmujàcych si´
transportem. Natomiast szeÊç pierwotnych instytutów badawczych zaanga˝owano w realizacj´ zamówionych rzàdowych projektów z zakresu poprawy
efektywnoÊci transportu. Kolejny krok
na drodze koordynacji badaƒ transportowych poczyniono w 1998 r.11, kiedy
nie tylko podniesiono liczb´ centrów
do 33, ale i opracowano zinstytucjonalizowany program finansowania badaƒ
transportowych.

Centra badawcze podzielono na 5
kategorii, ró˝niàcych si´ wielkoÊcià finansowania i wagà prowadzonych
tam badaƒ:
 narodowe (centra finansowane w zakresie 2,5 - 3,5 mln USD rocznie)
 regionalne (centra finansowane w zakresie 1 - 2,25 mln USD rocznie)
 pierwszej kategorii (centra finansowane w zakresie 1 mln USD rocznie)
 drugiej kategorii (centra finansowane
w zakresie 0,5 mln USD rocznie)
 trzeciej kategorii (centra o ró˝nym
zakresie finansowania).
Status centrum nie jest nadawany
raz na zawsze. Instytucja mo˝e t´
funkcj´ utraciç, a inna – oferujàca
w kolejnym roku bud˝etowym lepszà
ofert´ badawczà – mo˝e wejÊç na to
miejsce.
W pierwszej grupie centrów badawczych o znaczeniu narodowym znalaz∏y
si´: Uniwersytet Marshalla, Uniwersytet
stanowy w Montanie, Uniwersytet Pó∏nocno-Zachodni, uniwersytety stanowe
z Portland i Oklahomy, Uniwersytety:
Alaskaƒski, Vermont, Minnesota, Wisconsin oraz Missouri University of
Science and Technology.
W ramach listy regionalnej pos∏u˝ono si´ kluczem geograficznym – wyró˝niono 10 regionów i przyporzàdkowano im jednostki uniwersyteckie.
Grupa instytucji pierwszej kategorii
to kolejne 15 uniwersytetów; druga
kategoria obejmuje dalsze 22 instytucje. Uzupe∏nieniem tego grona jest
8 kolejnych uniwersytetów z trzeciej
kategorii finansowania – w tym przypadku finansowanie nie jest przyznawane na badania transportowe jako
takie, lecz na realizacj´ konkretnego
projektu pomocniczego, wspierajàcego badania prowadzone w innych instytucjach.

Uniwersyteckie centra transportu
funkcjonujà w obecnej postaci jako
efekt aktu prawnego z 2005 r. (The Safe, Accountable, Flexible, Efficient
Transportation Equity Act), polecajàcego administracji utworzenie maksymalnie 60 centrów w ca∏ym kraju z bud˝etem w latach 2005 - 2009 wynoszàcym 76,7 mln USD rocznie. W rezultacie utworzono 40 centrów badaƒ w instytucjach, które zosta∏y wyznaczone
w zapisie ustawowym i dalsze 20 centrów badaƒ transportowych, wy∏onionych w drodze konkursu ofert. Reali- Âwiatowa Konferencja
zacja programu poprzez nakierowanie
tak wielkich Êrodków finansowych Badaƒ Transportowych
przesàdza te˝ o podstawowych kierunkach badaƒ transportu, jakie sà reCelem Stowarzyszenia Âwiatowej
alizowane w USA w perspektywie do Konferencji Badaƒ Transportowych
2009 r.
(WCTRS – World Conference on Trans-

The Surface Transportation and Uniform Relocation Assistance Act.
The Intermodal Surface Transportation Efficiency Act.
11 The Transportation Equity Act for the 21st Century.
9
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portation Research Society)12 jest stworzenie forum
wymiany pomys∏ów, poglàdów i wyników badaƒ
w szerokich kr´gach naukowców, przedsi´biorców,
decydentów polityki transportowej czy odpowiedzialnych za szkolenie kadr dla
transportu. WCTRS sta∏o si´
w ciàgu ostatnich kilkunastu lat wiodàcym oÊrodkiem w tym zakresie. G∏ównym zadaniem stowarzyszenia jest organizacja wielkich Êwiatowych konferencji, odbywajàcych si´ cyklicznie co 3 lata w ró˝nych
miejscach na Êwiecie. Ponadto stowarzyszenie wydaje w∏asne czasopismo
transportowe: Transport
Policy. WCTRS przyznaje
te˝ kilka nagród, w tym
g∏ównà WCTRS, nagrody
dla m∏odych naukowców
(do 35 roku ˝ycia) i inne.

zowaniem kolejnych konferencji Êwiatowych (wraz
z komitetem organizacyjnym / lokalnym). Na czele
Komitetu stoi Prezydent
WCTRS. Obecnie (kadencja
2007-2009) rol´ t´ pe∏ni
profesor Tony May z Instytutu Badaƒ Transportowych
(ITS) Uniwersytetu Leeds
w Wielkiej Brytanii. Poza
organizacjà
konferencji
WCTRS wydaje transportowe czasopismo „Transport
Policy”.

Odr´bnym
obszarem
dzia∏alnoÊci WCTRS jest organizacja prac specjalnych
grup tematycznych (ang.
Special Interest Groups –
SIG). Zosta∏y one stworzone w odpowiedzi na zapotrzebowanie
cz∏onków
WCTRS, a celem ich dzia∏aƒ
jest pomoc w wymianie pomys∏ów i wyników badaƒ
miedzy badaczami w tym
Pierwsza, tak zwana presamym obszarze. Grupy te
Rys. 4. Czasopismo „Transport Policy” wydawane przez WCTRS.
èród∏o: http://www.wctrs.org/indextp.htm
-WCTR konferencja, odby∏a
powstawa∏y w ró˝nych lasi´ w 1973 r. w Brugii w Beltach wraz ze zg∏aszanymi
gii. Nast´pne konferencje odbywa∏y si´ nych, które wp∏ywajà na przysz∏e kie- postulatami. Obecnie dzia∏a 11 spew kolejnoÊci chronologicznej w nast´- runki badaƒ transportowych oraz edu- cjalnych grup SIG. Ostatnia powsta∏a
kacji w zakresie transportu w przy- w 2001 r. i zatwierdzona zosta∏a na
pujàcych miastach:
sz∏oÊci. Uda∏o si´, w pewnym sensie, WCTR w Seulu:
I WCTR Rotterdam, Holandia 1977; II poprzez bezpoÊrednie relacje konfe- SIG-1 Transport i rozwój przestrzenny
WCTR Londyn, Wielka Brytania 1980; rencyjne uczestników z ca∏ego Êwiata SIG-2 Transport morski i porty
III WCTR Hamburg, Niemcy 1983; IV wype∏niç luk´ mi´dzy badaniami SIG-3 Bezpieczeƒstwo w transporcie –
WCTR Vancouver, Kanada 1986; a praktykà.
badania i polityka
V WCTR Jokohama, Japonia 1989; VI
SIG-4 Transport niezmotoryzowany
Stowarzyszenie i konferencje majà
WCTR Lyon, Francja 1992; VII WCTR
w krajach rozwijajàcych si´
Sydney, Australia, 1995; VIII WCTR An- charakter multimodalny oraz multi-dys- SIG-5 Systemy infrastruktury transportwerpia, Belgia 1998; IX WCTR Seul, cyplinarny. Obejmujà ró˝ne aspekty batowej
Korea 2001; X WCTR Stambu∏, Turcja daƒ transportowych, planowania, poli- SIG-6 Transport i telekomunikacja
2004; XI WCTR Berkeley, USA 2007. tyki i zarzàdzania. Na pewno atutem SIG-7 Transport miejski w krajach rozKonferencje te przyciàga∏y liczne gro- WCTRS jest klasyfikacja obszarów tewijajàcych si´
no uczestników, w tym zwykle kilkuset matycznych i ich klarowne usystematy- SIG-8 Badania Transportu Lotniczego
prelegentów. Dyskusje i prelekcje ple- zowanie.
SIG-9 Transport ∏adunków w miastach
narne oraz równoleg∏e sesje naukowe
SIG-10 Instrumenty polityki transportoOd strony formalnej, WCTRS jest
trwajà zwykle 4 dni. Obszary badawwej w miastach
cze zmienia∏y si´ w ciàgu minionych stowarzyszeniem ustanowionym w ra- SIG-11 Transport i Êrodowisko
lat, dostosowujàc si´ do bie˝àcych po- mach prawa szwajcarskiego. G∏ówny
trzeb i aktualnych kierunków badaƒ organ w∏adzy to Zgromadzenie OgólGrupy tematyczne prowadzà w∏asne
ne,
w
którego
sk∏ad
wchodzà
wszyscy
transportowych. Niewàtpliwie rolà
sesje tematyczne na cyklicznych konfeWCTR jest te˝ wskazywanie na nowe cz∏onkowie. Natomiast organem wy- rencjach Êwiatowych WCTR, ale te˝ orpojawiajàce si´ problemy, dotyczàce konawczym jest Komitet Sterujàcy, ganizujà spotkania, konferencje, sesje
polityki transportowej, zarzàdzania zajmujàcy si´ bie˝àcà dzia∏alnoÊcià miedzy poszczególnymi konferencjami
transportem czy kwestii technologicz- oraz wyborem miejsca i wspó∏organi- „g∏ównymi”.

12

http://www.wctrs.org/
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