II  OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DROGOWNICTWA

LUBIN, 13 – 15 maja 1998r.

W dniach 13 – 15 maja 1998r. w Lubinie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Drogownictwa.
Organizatorami Konferencji byli Prezydent Miasta Lubina, Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników Komunikacji oddział Legnica oraz Fundacja Dróg Dolnośląskich.
W spotkaniu wzięło udział około 210 osób będących przedstawicielami samorządów, urzędów wojewódzkich, zarządów dróg miejskich, zarządów dróg, WDDM-ów, DODP-ów, Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, Urzędu Zamówień Publicznych, Komendy Głównej Policji, wykonawców branży drogowej i instalacyjnej z całej Polski. 
Konferencję otworzył Prezydent Miasta Lubina mgr Tadeusz Maćkała.
W trakcie obrad wygłoszonych zostało 14 referatów o m.in. stanie i kierunkach zmian 
w organizacji i zarządzaniu drogami w ramach przewidzianej reformy ustroju państwa, doświadczeniom w zarządzaniu drogami, bezpieczeństwu ruchu drogowego, nowych technologiach stosowanych w drogownictwie /w tym referat wygłoszony przez 
prof. Antoniego Szydło z Politechniki Wrocławskiej/, doświadczeniom w realizacji ustawy 
o zamówieniach publicznych.
Rozważania i dyskusje prowadzone na sali obrad oraz w kuluarach zostały uzupełnione przez organizatorów wystawą maszyn, urządzeń i materiałów wykorzystywanych w pracach drogowych.
Wśród uczestników Konferencji obecni byli przedstawiciele samorządów terytorialnych 
i zarządów dróg m.in. z: 
Katowic, Świdnicy, Gorzowa Wielkopolskiego, Skierniewic, Wałbrzycha, Jawora, Łodzi, Bielsko-Białej, Częstochowy, Legnicy, Polic, Torunia, Gliwic, Głogowa, Zielonej Góry, Gdańska, Myszkowa, Wołowa, Jeleniej Góry.
Wśród wystawców obecni byli m.in.: 
Fabryka Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych “Sygnały” S.A. z Rybnika, Firma “Dinspar” Sp. z o.o. z Wałbrzycha, Firma “Nynas” Sp. z o.o. ze Szczecina, TIM S.A. 
z Wrocławia, “MSR Traffic” Sp. z o.o. z “Czmuda” s.c. z Olszyna, “Schmidt Polska” Sp. z o.o. 
z Kielc, Firma “Anmann” z Warszawy, Firma “Tarcopol” Sp. z o.o. z Wrocławia, “Apju” s.c. 
z Zielonej Góry kopalnie Surowców Skalnych ze Złotoryi,Firma “Novita” S.A. z Zielonej Góry.
W Konferencji uczestniczyli również przedstawiciele: 
Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych z Bełchatowa i Poznania, Przedsiębiorstwa Robót Drogowych “Regionalne Drogi Podlaskie” z Siedlec, Firmy “Embit” Sp. z o.o. 
z Wrocławia, Firmy “Budrim” z Kunic, PBP “Budokomplex” z Lubina, Przedsiębiorstwa Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji z Legnicy, Biura Usług Projektowo-Inwestycyjnych z Legnicy, Biura Inżynierii Ruchu z Krakowa, Pracowni Projektowej “Inspro” z Legnicy, Firmy “Berger Bau Polska” Sp. z o.o. z Wrocławia, Firmy “Promost” z Zielonej Góry, “Remdro” z Polkowic, “Arot Via Polska” Sp. z o.o. z Leszna, Zakładu Produkcji Znaków Drogowych “Wimed” z Tuchowa.
Dla uczestników Konferencji zorganizowane zostały dwa konkursy:
”Wyróżniony wśród wystawców”, w którym:
·	I miejsce zajęła spółka MSR “TRAFFIC” Sp. z o.o. za sterownik sygnalizacji świetlnej,
·	II miejsce zajęła spółka “CZMUDA” S.A. za pionowe znaki drogowe,
·	III miejsce zajął Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” za pionowe znaki drogowe.
oraz ”Organizacja Ruchu Drogowego”, w którym:
·	I miejsce zajął Władysław Foremniak z Zarządu Dróg w Legnicy,
·	II miejsce zajął Jan Liber z Komendy Rejonowej Policji w Legnicy,
·	III miejsce zajął Tomasz Borowski z MSR “TRAFFIC” Sp. z o.o. z Przeźmierowa.
Wszyscy wyróżnieni otrzymali puchary i specjalne dyplomy.
W drugim dniu obrad zorganizowana została wycieczka techniczna, która obejmowała:
·	pokaz regulacji studni kanalizacyjnej przy pomocy urządzenia firmy “APJU” z Zielonej Góry,
·	pokaz funkcjonowania satelitarnego systemu kontroli komunikacji miejskiej opartego na technice GPS,
·	prezentację wybudowanego w ostatnim czasie wiaduktu nad linia kolejową w ciągu drogi krajowej nr 335.
Wycieczkę zakończono godzinnym pobytem uczestników w nowoczesnej kręgielni, następnie odbył się występ kabaretu “KOŃ POLSKI” z Koszalina. Imprezą towarzyszącą Konferencji była karczma piwna.
Na zakończenie obrad, uczestnicy Konferencji podjęli uchwałę końcową, składającą się ze zgłaszanych wniosków.
Spotkanie zakończyło się bardzo miłym akcentem, poprzez rozlosowanie kilkunastu upominków pośród obecnych uczestników. 
Zdaniem uczestników imprezę można uznać za bardzo udaną, o czym przekonały organizatorów wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród osób biorących udział 
w Konferencji - ocena 9,5 w skali 10-cio punktowej. 
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Konferencja odbyła się w czasie intensywnych prac Rządu i Parlamentu Rzeczypospolitej nad reformą administracji publicznej, traktowanej jako jeden z elementów reformy ustrojowej Państwa.
Uczestnicy Konferencji, członkowie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji oraz przedstawiciele Samorządu Terytorialnego zwracają się do:
·	Środowiska Drogowców pracujących w strukturach samorządowych oraz administracji państwowej o czynny udział w tworzeniu nowych organizacji zarządzania drogami publicznymi,
·	Do Rządu i Sejmu, pracujących nad projektem nowej ustawy o drogach publicznych, aby służyła ona przede wszystkim ,,użytkownikom drogi”.

Uczestnicy Konferencji wypracowali następujące wnioski:
1.	Należy przyspieszyć prace nad właściwymi uregulowaniami prawnymi określającymi jasne zasady finansowania dróg publicznych poprzez czytelny podział nakładów między poszczególne kategorie dróg /krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne/.
2.	Istnieje potrzeba koordynacji wszystkich działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, przede wszystkim przez stabilne źródło ich finansowania.
3.	Kryteria, ilości etatów w zarządach drogowych powinny być określane wyłącznie pod potrzeby ,,użytkownika drogi”.
4.	Należy ustawowo utrzymać Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych wraz z jej terenowymi oddziałami w nowo tworzonych województwach. 
5.	Aby nie stracić kadry specjalistycznej i zarazem w sposób ciągły realizować zadania drogowe konieczne jest określenie czasu i sposobu przejścia zarządzania drogami w nowe struktury poprzez Ustawy przejściowe lub rozporządzenia wykonawcze.
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