III  OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DROGOWNICTWA

LUBIN, 17 - 19 maja 2000r.

W dniach 17 - 19 maja 2000r. w Lubinie odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Drogownictwa. 
Spotkanie zorganizował Prezydent Miasta Lubina we współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział w Legnicy, a potrzebę jej organizacji potwierdziła analiza ankiet ze spotkania w roku 1998, podczas którego aż 100% uczestników opowiedziało się za potrzebą kontynuacji spotkań.
Konferencja została zorganizowana pod honorowym patronatem Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
W spotkaniu wzięło udział około 200 osób, wśród których obecni byli przedstawiciele samorządów terytorialnych, zarządów drogowych wszystkich szczebli, Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, Komendy Głównej Policji, jak również przedstawiciele nauki oraz wykonawcy branży drogowej i instalacyjnej z całego kraju.
Po otwarciu Konferencji przez Prezydenta Miasta Lubina mgr inż. Dariusza Milkę, uczestnikom zostały odczytane pisma otrzymane od Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Transportu i Łączności, Wicewojewody Dolnośląskiego, Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji oraz Prezydenta Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa z życzeniami owocnych obrad.
Następnie głos zabrali: Z-ca Dyrektora GDDP w Warszawie Aleksander Bacciarelli, posłowie na Sejm RP Tadeusz Maćkała i Jan Chmielewski oraz Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Artur Zieliński.
W trakcie obrad wygłoszonych zostało 23 referatów obejmujących szeroki wachlarz zagadnień tematycznych od zarządzania i finansowania dróg, modernizacji drogi nr 3, nowoczesnych technologii stosowanych w budownictwie drogowym /w tym referat wygłoszony przez prof. Antoniego Szydło z Politechniki Wrocławskiej/, bezpieczeństwa 
i zarządzania ruchem drogowym /w tym referat wygłoszony przez Ryszarda Siewierskiego – Dyrektora Biura Koordynacji Służby Prewencyjnej Komendy Głównej Policji/ po ścieżki rowerowe i system płatnego parkowania.
W czasie spotkania uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w wycieczce technicznej, która obejmowała:
·	prezentację nowej technologii powierzchniowego utrwalania nawierzchni drogowych przez firmę “BUDROMOS” Tadeusz Bieńkowski z Legnicy,
·	przejazd rowerami wzdłuż lubińskich ścieżek rowerowych /ok. 4 km/,
·	pokaz funkcjonowania satelitarnego systemu kontroli komunikacji miejskiej opartego na technice GPS.
Uczestnikom zaprezentowano także jedną z najnowocześniejszych w kraju kręgielni, gdzie mogli wykazać się swoimi umiejętnościami w rzucie kulą.
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 i zarządów dróg z: 
Wrocławia, Świdnicy, Jawora, Głogowa, Legnicy, Wałbrzycha, Jeleniej Góry, Rybnika, Gorzowa Wielkopolskiego, Gdańska, Kobierzyc,  Starostwa Powiatu Kamiennogórskiego, Lubińskiego, Jaworskiego i Legnickiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i Dolnośląskiego, Burmistrz Czeskiego Trutnowa.
Wśród wystawców obecni byli m.in.: 
Małe Formy Budowlane Czesław Raczko z Gdyni, P.W. “X-Serwis” Sp. z o.o. z Warszawy, “ViaCon” Sp. z o.o. z Leszna, “Wacker” Maszyny Budowlane Sp. z o.o. z Ożarowa Mazowieckiego, “MSR Traffic” Sp. z o.o. z Przeźmierowa, “Czmuda” S.A. z Olszyna, Materiały Izolacyjne “Izolacja” S.A. ze Zduńskiej Woli, “Projekt&Parking Serwis Polska” Sp. z o.o. 
z Poznania, “Mista” Sp. z o.o. ze Zduńskiej Woli, “Krimfo d’Oro” Sp. z o.o. ze Szczecina, “Elektro-Tim” S.A. z Wrocławia, “Budromos” Tadeusz Bieńkowski z Legnicy, Firma “Barabaś” – Producent Kostki Polbrukowej z Lubina.



W Konferencji uczestniczyli również przedstawiciele: 
Zakładu Produkcji Znaków Drogowych “Wimed” z Tuchowa, Zakładów Mechanicznych “Legmet” z Legnicy, “Stabilator” Sp. z o.o. z Gdyni, “G i K” s.c. z Rybnika, PPRD S.A. Kierownictwa Robót Drogowych z Lubina, “NH” Polska Sp. z o.o. z Przeźmierowa, Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z Torunia, Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego S.A. z Kalisza, Zakładów Przemysłu Lekkiego “Wigolen” S.A. z Częstochowy, Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Drogowych “Kamadex” Sp. z o.o. z Lubina, Firmy Drogowo-Inżynieryjnej “Stop” z Legnicy, Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych “Mera-Błonie” z Błoni, firmy “Budrim” z Kunic, Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Technicznego “Projekt” Sp. 
z o.o. z Lęborka, Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego “Drobud” z Polkowic, “APM” s.c. z Bielska-Białej, “Interat” Sp. z o.o. z Lubina, Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego “Alsa” z Kunic, “Cuprum Banku” S.A. z Lubina, “Telefonii Lokalnej” S.A. z Lubina, MPEC “Termal” S.A. 
z Lubina, Zakładu Drogownictwa Miejskiego Instytutu Gospodarki Przestrzennej 
i Komunalnej z Krakowa, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Wrocławskiej, Stowarzyszenia “Klub Inżynierii Ruchu”, Komendy Powiatowej Policji z Lubina, Komendy Wojewódzkiej Policji z Wrocławia, Biura Strefy Płatnego Parkowania ze Świdnicy, Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego “ABM” Sp. z o.o. z Legnicy,Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa z Krakowa, Sejmowej Komisji Transportu i Łączności 
z Warszawy, SITK z Warszawy i Legnicy, Zakładu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego “Zaberd” z Wrocławia, Prywatnego Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego “Budex” s.c. 
z Lubina, “BP Bitumen” ze Ścinawy, Pracowni Inżynierii Komunikacyjnej z Poznania, 
a także:parlamentarzyści /posłowie Tadeusz Maćkała i Jan Chmielewski/, radni Rady Miejskiej w Lubinie, radni powiatowi i wojewódzcy, prasa: “Bezpieczne Drogi’, “Wspólnota”, “Polskie Drogi”, “Transport Miejski”.
Dzięki uprzejmości Rejonu Telekomunikacji Polskiej S.A. z Lubina, uczestnicy spotkania mieli możliwość przez 3 dni obrad bezpłatnych połączeń telefonicznych /w tym również międzynarodowych/. 
W czasie trwania Konferencji dzięki uprzejmości Pana Wojciecha Wiśniewskiego z Lubina zorganizowano wystawę kart telefonicznych z całego świata /ok. 200 szt./ przedstawiających branżę transportową – przede wszystkim najsłynniejsze mosty świata, 
a także wystawę plakatów dziesięciu zorganizowanych dotychczas konferencji komunalnych. Wydany został również okolicznościowy numer “Biuletynu Lubińskiego”.
Podczas trwania Konferencji zorganizowany został konkurs “Wyróżniony wśród wystawców”, w wyniku którego przyznano 3 nagrody:
·	I miejsce otrzymała firma “CZMUDA” S.A. z Olszyna za pionowe znaki drogowe 
i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
·	II miejsce otrzymała firma “BUDROMOS” Tadeusz Bieńkowski z Legnicy za prezentacje nowej technologii powierzchniowego utrwalania nawierzchni drogowych;
·	III miejsce otrzymało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “X-Serwis” Sp., z o.o. z Warszawy za system opłat “e-bilet”,
oraz konkurs “Inżynierii Ruchu”, w wyniku którego przyznano 2 nagrody:
·	I miejsce otrzymał Pan Tomasz Borowski z firmy MSR Traffic Sp. z o.o. Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym z Przeźmierowa,
·	Wyróżnienie otrzymała Pani Barbara Błaszczykowska z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Na zakończenie obrad uczestnicy Konferencji podjęli uchwałę końcową, która skierowana została m.in. do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, merytorycznych komisji sejmowych, parlamentarzystów oraz samorządów lokalnych.
Dla najbardziej wytrwałych - tj. osób, które obecne były na sali obrad podczas zakończenia Konferencji, organizatorzy ufundowali atrakcyjne nagrody, m.in. rower górski /wylosowany przez Pana Czesława Wandzla- Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów z Jeleniej Góry/, zegarki, atlasy samochodowe i liczne upominki.
Zdaniem uczestników imprezę można uznać za bardzo udaną, o czym przekonały organizatorów wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród osób biorących udział 
w Konferencji - ocena 9,2 w skali 10-cio punktowej. 
Ponadto uczestnicy wysoko ocenili imprezy towarzyszące, m.in. recital Adrianny Biedrzyńskiej i karczmę piwną zorganizowaną w klimacie staropolskiej tradycji górniczej.



UCHWAŁA “III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI DROGOWNICTWA”
LUBIN 17 – 19 MAJA 2000 ROKU

Uczestnicy III Ogólnopolskiej Konferencji Drogownictwa, reprezentujący zarówno przedstawicieli samorządów różnych szczebli, w tym zarządców dróg jak 
i wykonawców i firmy produkujące na rzecz drogownictwa, w oparciu o dyskusję przeprowadzoną po wysłuchanych referatach, jak również analizie zmian 
w funkcjonowaniu drogownictwa, które nastąpiły w okresie pomiędzy II Ogólnopolską Konferencją Drogownictwa, a obecną III, stwierdzają z zadowoleniem, że kierunki zmian są zgodne z oczekiwaniami środowiska drogowców, choć część zaproponowanych rozwiązań wymaga pewnych korekt.
	Uczestnicy uznają za słuszne kontynuowanie prac nad nowelizacją ustawy 
o finansowaniu dróg, a także znowelizowanie ustawy o dochodach samorządów, uwzględniającej podział środków finansowych na poszczególne kategorie dróg, celem zwiększenia ogólnych nakładów na drogownictwo.
	Uczestnicy konferencji uznają za niezbędne dalsze działania kompleksowe na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
	Uczestnicy Konferencji zwracają uwagę na potrzebę rozpowszechniania środków komunikacji niekonwencjonalnej, w tym również rowerów.
	Po zapoznaniu się z wnioskami zgłoszonymi w trakcie dyskusji, uczestnicy III Ogólnopolskiej Konferencji Drogownictwa podjęli m.in. następujące wnioski:

 I. Zarządzanie i finansowanie dróg publicznych:
1.	Postulujemy zwiększenie wysokości procentu akcyzy przeznaczonej na drogi – co najmniej do 50 % - jak również dalsze uszczegółowienie wskaźników, od których zależy podział środków finansowych na poszczególne kategorie dróg (ze szczególnym uwzględnieniem dróg samorządowych).
Celowym wydaje się zmiana subwencji drogowej na dotację, która w całości przeznaczona zostałaby na drogi.
2.	Postulujemy spowodowanie sytuacji, aby wraz ze wzrostem akcyzy od paliw wzrastały realne nakłady na drogi.
3.	Postulujemy, aby produkcyjną branżę samochodową powiązać z elementami obowiązku nakładów finansowych na drogi.
4.	Postulujemy, aby przed perspektywą wejścia Polski do struktur Unii Europejskiej podjąć starania w celu znalezienia perspektyw na finansowanie modernizacji i budowy polskich dróg ze źródeł Unii Europejskiej.
5.	Postulujemy, aby w oparciu o dotychczasowe doświadczenia różnych ośrodków badawczych, a także doświadczeń zarządców dróg w pracach nad systemem utrzymania dróg, przygotować możliwie jednolite zasady realizowania i wdrażania systemowego utrzymania dróg, pozwalające także na prowadzenie stosownych analiz ekonomicznych oraz dokonywanie ocen efektywności działań zarządów dróg.
6.	Postulujemy, aby opracować główne kierunki szkolenia i dokształcania kadry drogowej 
i inżynierii ruchu oraz zasady przyznawania uprawnień branżowych takich, aby zapewnić fachowość, a równocześnie ograniczyć możliwość projektowania rozwiązań komunikacyjnych przez osoby z nieprzygotowanych zawodowo branż.

II. Modernizacja drogi nr 3.
1.	W związku z decyzją o nie realizowaniu budowy autostrady A-3 do roku 2015, wstrzymującą od lat modernizację drogi krajowej nr 3, zachodzi bardzo pilna potrzeba modernizacji tej trasy, polegającej na dostosowaniu parametrów drogi do ruchu, jaki się na niej przewiduje, wraz z koniecznością budowy na niej obejść i obwodnic.
2.	Uczestnicy Konferencji widzą potrzebę przełożenia obecnego przebiegu drogi krajowej nr 3 z Jakuszyc do Lubawki, co w znacznym stopniu poprawi komunikację międzynarodową biegnącą do przejęcia granicznego.

III. Nowoczesne technologie stosowane w budownictwie drogowym.
1.	Administratorzy dróg winni zwrócić większą uwagę na diagnozę stanu istniejącego dróg 
i planować zabiegi utrzymaniowe, wynikające z tego stanu. W innym przypadku realizowanie jakichkolwiek technologii bez dokonania aktualnej diagnozy może spowodować marnotrawienie nakładów na drogi oraz wypatrzy właściwą ocenę 
o zastosowaniu danej technologii. 

IV. Bezpieczeństwo i zarządzanie ruchem drogowym.
1.	Widzimy potrzebę wprowadzenia do instrukcji o znakach drogowych poziomych sposobu wyznaczania i oznakowywania pól kolizji na skrzyżowaniach z ruchem okrężnym oraz na wszystkich torowiskach tramwajowych.
2.	Widzimy potrzebę wdrażania programów opartych na bazie ,,GAMBITU”, jak również uruchomienia lokalnych inicjatyw zmierzających do propagowania i podejmowania działań na rzecz wychowania komunikacyjnego społeczeństwa oraz działań zmierzających do poprawy czytelności oznakowania miejsc szczególnie niebezpiecznych.
3.	Uważamy, że z jednym z elementów poprawy warunków ruchu drogowego jest zapewnienie właściwego poziomu kadry drogowej, szczególnie inżynierów ruchu. 
W aktualnej sytuacji prawnej specjaliści z zakresu inżynierii ruchu nie posiadają uprawnień, chociaż od nich przede wszystkim zależy bezpieczeństwo ruchu. Ponadto brak jest dopływu kadry, która nie ma gdzie się uczyć.
4.	Pozytywnie oceniamy doświadczenia zarządzania drogami i zarządzania ruchem 
w miastach na prawach powiatu. Sugerujemy, aby takie rozwiązania zastosować we wszystkich miastach prezydenckich w kraju (usuwając sztuczną barierę 100 tysięcy mieszkańców).
5.	Niezbędnymi warunkami kształtowania racjonalnej polityki transportowej jest:
-	złagodzenie w warunkach technicznych dla dróg publicznych wymagań dotyczących parametrów geometrycznych skrzyżowań i szerokości ulic o klasę nie wyższą niż główną,
-	popularyzacja i szerokie wprowadzanie rozwiązań uspokojenia ruchu kołowego, które dopuszczają obowiązujące przepisy i warunki techniczne.

V. Rowery i drogi rowerowe.
1.	Spowodowanie zarezerwowania w budżecie centralnym Ministerstwa Transportu 
i Gospodarki Morskiej oraz Ministerstwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej specjalnej puli środków przeznaczonych na budowę dróg i szlaków rowerowych.
2.	Uważamy, że dążyć należy do opracowania warunków technicznych dla ciągów 
i urządzeń służących ruchowi rowerowemu wykorzystując dotychczasowe doświadczenia polskich miast, w tym  np. Lubina, Gdańska i Warszawy.
3.	Uważamy, że spowodować należy uzupełnienie instrukcji o znakach drogowych pionowych o zasady stosowania dodatkowych znaków szlaków rowerowych.

VI. Płatne parkowanie.
1.	Należy doprowadzić do zmiany przepisów Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, dającej możliwość wprowadzania w obrębie strefy płatnego parkowania zróżnicowanych opłat za czas i miejsce parkowania. 
2.	Należy wprowadzić zapisy w ustawie Prawo o ruchu drogowym: ,,zabrania się parkowania bez wniesienia opłat” i ,,lub, ponad opłacony czas w strefie płatnego parkowania”.
3.	Uważamy, że aby zachęcić do korzystania z komunikacji publicznej ceny biletów powinny być niższe od opłat za parkowanie w strefie centralnej.
4.	Spowodować należy egzekwowanie zapisów ustawy Prawo o ruchu drogowym uniemożliwiającą samochodom jazdę i parkowanie na chodnikach i w miejscach do tego celu nie wyznaczonych, z uwzględnieniem działań Policji i Straży Gminnych. 

Lubin 19 maja 2000 roku 

