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Każdego roku w Polsce wydarza się ponad 35 tys. wypadków drogowych, w których ginie 

ponad 3000 osób, a więcej niż 40 tys. zostaje rannych. Prawie 3000 osób zginęło  

w największym ataku terrorystycznym naszych czasów – w zamachu z 11 września 2001 r.  

na wieże World Trade Center w Nowym Jorku. Tragedia ta wywołała gwałtowne reakcje 

władz, mediów, społeczeństwa, pamiętamy o niej do dziś, choć było to wydarzenie sprzed 

prawie 20 lat. W Polsce więcej osób ginie w wypadkach co roku. Jednak ponieważ są one 

rozproszone w czasie i przestrzeni, mamy z nimi do czynienia codziennie, nie robią na nas  

aż takiego wrażenia. Tymczasem wypadki drogowe są bardzo dużym obciążeniem 

finansowym, kosztują państwo ponad 33 mld złotych rocznie (to więcej niż wydatki państwa 

na ochronę zdrowia, naukę i szkolnictwo wyższe razem), co stanowi prawie 3% PKB. Wypadki 

drogowe to także inne straty trudne do oszacowania, takie jak cierpienia ofiar i bliskich, 

które rujnują życie ich rodzin i znajomych, poprzez stres związany ze stratą lub opieką nad 

rannym, jak i z pogorszeniem się sytuacji materialnej. Wypadki drogowe są już dziś główną 

przyczyną śmierci młodych osób w wieku 15-29 lat na całym świecie.  

Duże trudności w walce z zagrożeniami na drogach stwarzają mity panujące  

w społeczeństwie: przekonanie, że wypadki są nieodłącznym elementem ruchu drogowego 

albo to, że za dużą liczbę wypadków odpowiada zły stan dróg, lub nawet, że ci, którzy giną, 

sami są sobie winni. Kraje Europy zachodniej pokazały, że pomimo ciągłego wzrostu 

motoryzacji można skutecznie ograniczać liczbę wypadków drogowych oraz liczbę ich ofiar. 

Jednak nie można tego osiągnąć w oparciu o własne subiektywne doświadczenia  

czy przeczucia. Specjaliści z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego już dawno uznali,  

że najlepsze efekty przynosi naukowe, holistyczne i systematyczne podejście do problemów 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, oparte na rzetelnych, najnowszych danych, informacji,  

a w konsekwencji także wiedzy.  

Kompleksowy system informacji w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego to źródło 

takich danych, a tym samym nieoceniona pomoc przy podejmowaniu wszelkich decyzji 

mających na celu inicjowanie działań poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego,  

ale też przy ich ocenie, weryfikacji i popularyzacji. Stanowi on praktyczną realizację modelu 

zarządzania informacją, który jest narzędziem definiującym zakres gromadzonych danych  

i dostęp do nich oraz ułatwiającym realizację procesów informacyjnych. System realizuje 

założenia modelu, w tym procesy informacyjne, poprzez instytucję jaką jest obserwatorium, 

obsługujące informacyjnie domenę bezpieczeństwa ruchu drogowego. 



Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej, alarmujące wskaźniki dotyczące bezpieczeństwa 

na drogach i związane z tym potrzeby informacyjne różnych grup użytkowników, głównym 

celem rozprawy było opracowanie krajowego modelu zarządzania informacją w obszarze 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, którego realizatorem ma być Polskie Obserwatorium 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.  

W ramach celu głównego wyodrębniono następujące cele szczegółowe: 

C1.: sformułowanie interdyscyplinarnych podstaw teoretycznych dla modelu,  

C2.: wskazanie dobrych praktyk w zakresie tworzenia systemów informacyjnych z obszaru 

bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Przyjęto podstawową hipotezę badawczą, iż taki system może skutecznie wspierać 

podejmowanie właściwych decyzji przy projektowaniu i realizowaniu polityki z zakresu 

bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Poniższe tezy pomocnicze uszczegóławiają główną hipotezę badawczą.  

1. Zebranie dostępnych danych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (a następnie 

stałe ich uzupełnianie i rozszerzanie) w jednym systemie pozwoli na podejmowanie 

właściwych decyzji, które przyczynią się do osiągnięcia pozytywnych rezultatów  

w podnoszeniu bezpieczeństwa na drogach. Doświadczenia krajów Europy zachodniej 

wskazują, że takie podejście, jakim jest opieranie programów poprawy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego na najnowszej i popartej badaniami wiedzy, daje najlepsze wyniki.  

2. Podstawowym zadaniem takiego systemu jest gromadzenie, przechowywanie, 

przetwarzanie, analizowanie i udostępnianie danych z zakresu bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. Obserwatorium BRD powinno mieć na celu doskonalenie polskiego systemu 

zbierania danych o bezpieczeństwie ruchu drogowego, które pozwolą na dokonywanie 

wyczerpujących analiz stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Obserwatorium 

powinno określać kierunki badań naukowych, ale również prowadzić swoje badania 

naukowe, propagować najlepsze rozwiązania, wskazywać kierunki dalszych działań, 

rozpowszechniać wiedzę na tematy bezpieczeństwa ruchu drogowego, współpracować  

z podobnymi jednostkami w kraju i zagranicą, szkolić specjalistów.  

3. Opracowanie modelu zarządzania informacją (systemu informacyjnego) w obszarze 

bezpieczeństwa ruchu drogowego daje podwaliny do stworzenia rozległej bazy wiedzy, 

która będzie mogła stanowić podstawę do rozwiązywania już rozpoznanych  

lub spodziewanych w przyszłości problemów. Pozwoli to na osiągnięcie długofalowych 

korzyści ekonomicznych i społecznych, a wyniki opracowania zastosowane zostaną  

do rozwiązywania problemów praktycznych, z jakimi spotykamy się w obszarze 

bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Praca została zrealizowana metodą analizy źródeł, obejmującą literaturę naukową, źródła 

statystyczne (w tym bazy danych o wypadkach drogowych itp.) oraz raporty, wizyty 

techniczne, inne materiały źródłowe dotyczące istniejących systemów i obserwatoriów 

bezpieczeństwa ruchu drogowego lub innych podobnych podmiotów. W ramach pracy 



przeprowadzono rozliczne analizy pomocnicze, w tym analizę głównych problemów 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i na świecie. Objęła ona m. in. zagadnienia 

dotyczące potrzeb: prac naukowo-badawczych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

gromadzenia i uporządkowania danych bezpieczeństwa ruchu drogowego, koordynacji  

i monitoringu działań w bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz popularyzacji wiedzy  

i najlepszych praktyk z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

W rozdziale 1 omówiono główne problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego (dalej także 

jako brd) oraz działania strategiczne podejmowane w tym obszarze w skali 

międzynarodowej, ponadnarodowej i krajowej. Działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu 

drogowego przedstawiono z punktu widzenia polityki i działań systemowych w ujęciu 

globalnym (Organizacja Narodów Zjednoczonych), regionalnym (Unia Europejska) i lokalnym 

(Polska). Przeanalizowano m. in. dokumenty ONZ – Dekada działań na rzecz bezpieczeństwa 

ruchu drogowego oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju, Unii Europejskiej – europejskie 

programy działań w bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz dokumenty krajowe – 

Narodowy program bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Przedstawienie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na świecie, w Europie i Polsce wraz  

z przeglądem odpowiednich dokumentów strategicznych wyraźnie pokazało, jak złożona jest 

to problematyka. Wykazano, że bezpieczeństwo ruchu drogowego to poważny problem 

społeczny, pociągający za sobą olbrzymie koszty materialne i niematerialne, które mają 

szczególny wpływ na jakość życia każdego człowieka. Wszelkie działania, które mogłyby  

ten problem ograniczyć i poprawiać sytuację, wymagają wieloaspektowych badań. 

Systematyczne prace naukowe są niezbędne dla identyfikacji problemów bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, analiz zagrożeń w ruchu drogowym, badań możliwości przeciwdziałania 

zagrożeniom i ich skutkom, jak i dla wdrażania działań zaradczych i monitorowania  

ich efektywności. Wnioski płynące z takich badań pozwalają na formułowanie celów  

do osiągnięcia, aby sytuację poprawić i są podstawą przy tworzeniu dokumentów 

strategicznych. Z przedstawionych rozważań wynika, że bezpieczeństwo ruchu drogowego 

zostało zauważone przez najważniejsze instytucje międzynarodowe i krajowe oraz znalazło 

swoje miejsce w najistotniejszych dokumentach kreujących politykę globalną, regionalną  

czy krajową.  

Tematyka zagadnień, a tym samym badań w bezpieczeństwie ruchu drogowego jest 

wyjątkowo obszerna – od aspektów psychologicznych czy medycznych związanych  

z czynnikiem ludzkim w ruchu drogowym, przez zagadnienia inżynierskie powiązane  

z infrastrukturą drogową, po wykorzystanie najnowszych technologii np. w związku  

z nowoczesnymi pojazdami, jak i całym systemem transportu. Badania naukowe  

w tej dziedzinie charakteryzuje multidyscyplinarność i interdyscyplinarność. Rozwój badań  

i technologii jest kluczowy dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Z pracami naukowymi nieodłącznie wiąże się potrzeba gromadzenia, uporządkowania  

i udostępniania danych, informacji i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 



Łatwy do nich dostęp to przede wszystkim lepsza wymiana wiedzy i doświadczeń, 

warunkująca realizację przyjętych celów. 

W rozdziale 2 dokonano przeglądu definicji podstawowych pojęć związanych ogólnie z teorią 

systemów informacji, które miały wpływ na opracowanie modelu systemu informacyjnego  

w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego. W tym celu przedstawiono definicje pojęć: 

dane, informacja, wiedza, oraz system i system informacyjny, na podstawie literatury 

przedmiotu. Przywoływane teksty reprezentowały przede wszystkim dyscyplinę bibliologii  

i informatologii, jednak ze względu na interdyscyplinarność poruszanej tematyki 

wykorzystano również prace autorów z zakresu: filozofii, informatyki, statystyki, ekonomii 

czy zarządzania. Przypomnienie znaczenia kluczowych dla informatologii pojęć było 

niezbędne w procesie projektowania modelu systemu informacyjnego dla przedmiotowego 

obszaru, choćby dla wzmocnienia poziomów szczegółowości treści gromadzonych, 

przetwarzanych i/lub udostępnianych przez poszczególne elementy układu. Charakterystyka 

ewolucji podstawowych cech i form systemów informacyjnych wyznacza natomiast granice, 

ogólne cele i funkcje systemu opisywanego w rozdziale 4.  

Te podstawy teoretyczne stanowią punkt odniesienia dla przykładów dobrych praktyk  

i doświadczeń wybranych krajów i organizacji, w zakresie obsługi informacyjnej domeny 

bezpieczeństwa ruchu drogowego omówionych szczegółowo w rozdziale 3.  

W rozdziale 3 dokonano przeglądu dobrych praktyk w zakresie tworzenia systemów 

informacyjnych z obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego. Systemy te zaprezentowano  

w ujęciu teoretycznym. Następnie omówiono struktury i funkcje wybranych obserwatoriów 

brd krajowych i międzynarodowych oraz wskazano, które z nich stanowić będą punkt 

odniesienia dla projektowanego modelu.  

Przykłady dobrych praktyk pozwoliły też zilustrować, jak w praktyce wybranych krajów 

wygląda gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych i informacji o wypadkach, 

infrastrukturze, polityce brd. 

Analiza istniejących systemów informacyjnych jak i obserwatoriów wykorzystana została jako 

materiał porównawczy w procesie opracowania modelu zarządzania informacją  

dla krajowego obserwatorium bezpieczeństwa ruchu drogowego. W związku z tym przegląd 

obserwatoriów uwzględnia przede wszystkim źródła informacji i danych w obserwatoriach, 

narzędzia ich przetwarzania i uwarunkowania organizacyjne.   

Efektem tych analiz i rozważań jest propozycja modelu zarządzania informacją dla krajowego 

obserwatorium bezpieczeństwa ruchu drogowego, wraz z określeniem jego celu i zakresu 

działania oraz struktury organizacyjnej.  

Omówione w pracy definicje, jak i przedstawiona analiza systemów informacyjnych, miały 

zapewnić podstawy i założenia do stworzenia modelu zarządzania informacją i jego 

implementacji, tj. systemu informacji w domenie bezpieczeństwa ruchu drogowego – czyli 

dla Polskiego Obserwatorium BRD – jako faktycznej realizacji tej struktury. Podsumowując 

rozważania teoretyczne z pierwszych rozdziałów uznano, że dla tego systemu najlepsza 



będzie definicja przyjmowana w informacji naukowej, gdzie mowa jest o systemie 

informacyjnym realizującym zadania, których celem nadrzędnym jest organizacja informacji  

z danej dziedziny, jej rozpowszechnianie, odpowiadanie na potrzeby informacyjne określonej 

grupy użytkowników. Co za tym idzie, dla systemu informacji w domenie bezpieczeństwa 

ruchu drogowego najlepszym rozwiązaniem są systemy informacyjne III generacji typu 

Business Intelligence (BI), które zapewniają najwięcej i najbardziej różnorodnych aplikacji 

oraz technologii służących do zbierania, analizowania i udostępniania danych (połączenie 

narzędzi zapytań, analizy danych, jak i raportowania), np. typu OLAP, wspierających analizy 

statystyczne, prognozowanie i eksplorację danych. BI pozwalają na integrację danych 

pochodzących z dowolnych źródeł, zarządzanie nimi i dostarczanie ich użytkownikowi  

w odpowiedniej formie i czasie, gdyż jak wspomniano wcześniej istotą systemów BI jest 

przekształcanie treści pochodzących z danych (z różnorodnych źródeł) w użyteczne 

informację i wiedzę. Właśnie takie rozwiązania najlepiej sprawdzą się w obserwatorium 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, którego założenia zostały szczegółowo opisane  

w rozdziale 4.  

W rozdziale 4 przedstawiono krajowy model zarządzania informacją w obszarze 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, który opiera się na podstawach teoretycznych oraz 

doświadczeniach innych krajów, zaprezentowanych we wcześniejszych rozdziałach. Opisano 

jego uwarunkowania systemowe, cele i zakres działalności, strukturę organizacyjną, zasoby  

i źródła informacji, narzędzia i formy działalności, jak i uczestników systemu. 

Zaprezentowano też wszystkie elementy systemu informacji bezpieczeństwa ruchu 

drogowego wynikające ze schematu zarządzania brd, takie jak: koszty społeczno-

ekonomiczne wypadków drogowych, statystyki wypadków – dane o wypadkach, wskaźniki 

bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz programy poprawy brd.  

Model zarządzania informacją w obszarze brd przedstawiony w tej pracy jest adaptacją 

modelu rozległego systemu informacyjnego opracowanego przez M. Kisilowską. Jak autorka 

zaznacza, zaproponowany przez nią model jest na tyle uniwersalny, że można go stosować  

w różnych domenach. We wspomnianym modelu schemat systemu informacyjnego jest 

strukturą trójelementową obejmującą: informację, jej źródła i użytkowników. Wszystkie trzy 

elementy systemu dopełniają się wzajemnie, a co za tym idzie brak któregokolwiek z nich 

wyklucza prawidłowe działanie systemu.  

Na potrzeby tej rozprawy, bazując na literaturze przedmiotu przyjęto, że model zarządzania 

informacją w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego będzie prezentowany przez 

założenia teoretyczne, terminologiczne i organizacyjne, jak i pozostałe elementy 

wykorzystywane już na poziomie realizacji systemowej, tj. relacje (poziome i pionowe) 

między elementami tworzącymi ten system: źródła informacji, użytkowników, narzędzia. 

Obserwatorium natomiast wykonuje w praktyce teoretyczne założenia modelu, realizując 

procesy informacyjne, poprzez stworzony dla niego system informacyjny.  

Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (POBR) powstało w 2014 r.  

w Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego. 



Jednak prace nad nim sięgają końca lat 80-tych XX w. Konieczność stworzenia krajowej 

jednostki gromadzącej, analizującej i udostępniającej dane o bezpieczeństwie ruchu 

drogowego dostrzeżono w Polsce już na początku lat 90-tych. Pierwszy projekt 

kompleksowej bazy danych o wypadkach drogowych i bezpieczeństwie ruchu drogowego 

powstał w Instytucie Transportu Samochodowego (ITS) pod koniec lat 80-tych. W 1991 r. w 

Instytucie utworzono pierwszą bazę danych o wypadkach drogowych funkcjonującą poza 

jednostkami Policji, która działa nieprzerwanie od ponad 25 lat. Już pod koniec lat 90-tych 

ITS został wyznaczony przez ministra właściwego ds. transportu jako reprezentant Polski w 

międzynarodowych bazach dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. Programy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce od wielu lat wskazywały, jako warunek konieczny 

skutecznych działań prewencyjnych, powołanie krajowego obserwatorium. Program 

poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego GAMBIT 2005-2007-2013, który został 

zatwierdzony przez polski rząd w kwietniu 2005 r., w strategii działań do roku 2013 planował 

powstanie obserwatorium bezpieczeństwa ruchu drogowego, jako jednostki monitorującej  

i oceniającej oraz stanowiącej źródło danych, informacji i wiedzy. W ITS w 2006 r. została 

opracowana koncepcja Polskiego Obserwatorium BRD. Dzięki funduszom Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projekt ten został zrealizowany. Wówczas powstał 

system informatyczny POBR: hurtownia danych i portal internetowy. W maju 2014 roku 

Dyrektor ITS uroczyście otworzył Obserwatorium. Opracowany w ramach tej rozprawy 

krajowy model zarządzania informacją w obszarze brd jest wsparciem teoretycznym POBR  

w jego dalszym rozwoju.  

Biorąc pod uwagę wartość i znaczenie informacji we współczesnym świecie, model 

zarządzania informacją dla krajowego obserwatorium bezpieczeństwa ruchu drogowego 

wydaje się być narzędziem koniecznym dla zapewnienia efektywnego zarządzania informacją 

w domenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

W pracy wykazano, że wypadki drogowe to wydarzenia z życia codziennego, które nie muszą 

być naturalną konsekwencją rozwoju, w szczególności rozwoju transportu i motoryzacji.  

Ich częstotliwość i skutki, w tym finansowe, można znacząco ograniczać. Jednak nie można 

tego robić kierując się wyłącznie intuicją czy też własnymi subiektywnymi doświadczeniami. 

Niezbędne są tu działania systemowe, których podstawą muszą być dane, informacja  

i wiedza, pochodzące z wiarygodnych źródeł i będące wynikiem multidyscyplinarnych oraz 

interdyscyplinarnych badań naukowych. Biorąc pod uwagę wartość życia ludzkiego oraz 

koszty, jakie pociągają za sobą wypadki drogowe, w interesie każdego kraju leży,  

aby gromadzić i w sposób systemowy porządkować dane, informacje i wiedzę z zakresu 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ich pozyskiwanie, gromadzenie i wykorzystanie w celu 

poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego wymaga prowadzenia systematycznych 

prac naukowych i analiz stanu brd. Na ich podstawie projektuje się plany działań, które  

po wdrożeniu muszą być przedmiotem ewaluacji, w celu zweryfikowania ich efektywności. 

Wiedza wynikająca z tych dokonań, jak i katalogi najlepszych praktyk mają kluczowe 



znaczenie dla osiągania wyznaczanych celów, tym samym zwiększania bezpieczeństwa  

na drogach, a co za tym idzie podnoszenia jakości życia obywateli.  

Zebranie dostępnych danych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (a następnie stałe 

ich uzupełnianie i rozszerzanie) w jednym systemie pozwoli na podejmowanie właściwych 

decyzji, które przyczynią się do osiągnięcia pozytywnych rezultatów w podnoszeniu 

bezpieczeństwa na drogach. Doświadczenia krajów Europy zachodniej wskazują, że takie 

podejście, jakim jest opieranie programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego  

na najnowszej i popartej badaniami wiedzy, daje najlepsze wyniki. 

Podstawowym zadaniem takiego systemu jest gromadzenie, przechowywanie, 

przetwarzanie, analizowanie i udostępnianie danych z zakresu bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. Obserwatorium BRD powinno mieć na celu doskonalenie polskiego systemu 

zbierania danych o brd, które pozwolą na dokonywanie wyczerpujących analiz stanu 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Obserwatorium powinno określać kierunki 

badań naukowych, ale również prowadzić własne badania naukowe, propagować najlepsze 

rozwiązania, wskazywać kierunki dalszych działań, rozpowszechniać wiedzę na temat 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, współpracować z podobnymi jednostkami w kraju  

i zagranicą, szkolić specjalistów.  

Opracowanie krajowego modelu zarządzania informacją w obszarze bezpieczeństwa ruchu 

drogowego daje podwaliny do stworzenia rozległej bazy wiedzy, która będzie mogła 

stanowić podstawę do rozwiązywania już rozpoznanych lub spodziewanych w przyszłości 

problemów. Pozwoli to na osiągnięcie długofalowych korzyści ekonomicznych i społecznych, 

a wyniki opracowania zastosowane zostaną do rozwiązywania problemów praktycznych,  

z jakimi spotykamy się w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Dziś tworzenie systemu informacji jest możliwe i nieskomplikowane pod względem 

informatycznym. Uporządkowanie informacji z danej domeny zwiększa skuteczność 

zarządzania wiedzą, choćby ze względu na szybkość dotarcia do informacji i ze względu na to, 

że odpowiada ona potrzebom użytkownika.  

Zatem można stwierdzić, że krajowy model zarządzania informacją dla bezpieczeństwa ruchu 

drogowego jest strukturą, która pozwala na uporządkowanie danych i informacji, ale także 

procesów informacyjnych. Dzięki temu stanowi mechanizm wspierający proces przyrastania 

wiedzy. Jest też instrumentem, który pomoże w uspójnieniu pojęć używanych w obszarze 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tym samym, poprzez stworzony na bazie modelu system 

informacyjny, stanowi podstawę teoretyczną i systemową dla funkcjonowania Polskiego 

Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: gromadzenia, przechowywania, 

przetwarzania, analizowania i udostępniania danych, informacji i wiedzy z zakresu 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z tego wynika, że obserwatorium będzie solidnym, 

rzetelnym i wiarygodnym źródłem informacji dla decydentów przy tworzeniu polityki  

i strategii bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzięki opracowanemu modelowi może ono być 

stale doskonalone, a przede wszystkim jego zbiory mogą być systematycznie poszerzane.  


