IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DROGOWNICTWA

LUBIN, 15 - 17 maja 2002r.

	W dniach 15 - 17 maja 2002r. w Lubinie odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Drogownictwa. Miejscem obrad i wystawy było Centrum Kultury “MUZA”. Spotkanie zorganizował Zarząd Miasta Lubina we współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział w Legnicy, a potrzebę jej organizacji potwierdziła analiza ankiet ze spotkania w roku 2000, podczas którego aż 100% uczestników opowiedziało się za potrzebą kontynuacji spotkań. Spotkanie zostało objęte honorowym patronatem przez Emiliana Stańczyszyna - Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Głównym celem Konferencji, poza wymianą doświadczeń wśród osób odpowiedzialnych za stan polskich dróg oraz poznawaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych - była potrzeba przeprowadzenia kolejnej dyskusji i wypracowania wniosków, których ewentualna realizacja pozwoliła by usprawnić system drogownictwa miejskiego oraz tworzenia nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zarządach drogowych i przedsiębiorstwach.
Tematami wiodącymi spotkania były: 
·	polityka transportowa i zrównoważony rozwój transportu,
·	przygotowanie polskiego drogownictwa do Unii Europejskiej,
·	ochrona środowiska i ekologia w projektowaniu, budowie i zarządzaniu drogami,
·	bezpieczeństwo i zarządzanie ruchem drogowym.
	W spotkaniu wzięło udział 186 osób, wśród których obecni byli przedstawiciele samorządów terytorialnych, zarządów drogowych wszystkich szczebli, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jak również przedstawiciele nauki oraz producenci urządzeń, maszyn i materiałów niezbędnych do prawidłowego utrzymania i budowy dróg.
	Po otwarciu Konferencji przez Romana Sadowskiego - Prezydenta Miasta Lubina, życzenia owocnych obrad przekazał uczestnikom m.in. Ignacy Bochenek - Wicewojewoda Dolnośląski.
	Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.:
·	Piotr Stomma – Dyrektor Departamentu Drogownictwa Ministerstwa Infrastruktury,
·	Wojciech Malusi – Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa,
·	Włodzimierz Bilski – Z-ca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,
·	Bogdan Pelc - Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział we Wrocławiu
oraz parlamentarzyści: Tadeusz Maćkała – Poseł na Sejm RP i Marian Lewicki – Senator RP.
W trakcie obrad wygłoszonych zostało 14 referatów obejmujących szeroki wachlarz zagadnień tematycznych, tj.: 
·	dr inż. Tadeusz Kopta /Biuro Studiów Sieci Drogowej GDDP Oddział Południowy w Krakowie/ “Zrównoważony transport – zagadnienia ogólne”,
·	prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki /Dyrektor Instytutu Inżynierii Drogowej i Kolejowej Politechniki Krakowskiej/ “Rola środowiska drogowców w realizacji polityki transportowej państwa i samorządów”,
·	dr Zbigniew Komar /Z-ca Dyrektora Biura Rozwoju Wrocławia/ “Realizacja uchwały w sprawie polityki transportowej Wrocławia w aspekcie strategii rozwoju Wrocławia – Wrocław 2000 Plus,
·	dr inż. Bogdan Nowak /Politechnika Wrocławska/ “Czy samorządy są przygotowane do wykorzystania dla rozwoju polskich dróg szansy, jaka wynika z integracji Polski z Unią Europejską”,
·	prof. dr hab. Romuald Bauer, dr Grzegorz Kaczor /Katedra Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie/ “Dostosowanie polskiej infrastruktury drogowej do standardów Unii Europejskiej /koszty i efekty/”,
·	mgr inż. Tadeusz Łącki /Z-ca Dyrektora ds. Technicznych PBK ABM Sp. z o.o. w Legnicy/ “Doświadczenia wykonawcy w realizacji kontraktów finansowanych ze środków funduszy przedakcesyjnych Unii Europejskiej”,
·	Dipl.-Ing Bauingenieurwesen Klaus-Jochen Weidner /Kierownik Miejskiego Zakładu Budowlanego przy mieście Hof w Niemczech/ “Zarządzanie drogami w Niemczech i mieście Hof”,
·	dr Jerzy Duda /Kierownik Zakładu Drogownictwa Miejskiego Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Krakowie/ “Zarządzanie drogami w mieście w doświadczeniach krajowych i wybranych krajów europejskich”,
·	dr inż. Janusz Bohatkiewicz /Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej Politechniki Krakowskiej/ “Problemy związane z ochroną środowiska w pasie drogowym”,
·	mgr Robert Borysiewicz “Technologie oczyszczania ścieków deszczowych pochodzących z dróg i parkingów w świetle PN-S-02204 >Odwodnienie dróg<”,
·	dr inż. Władysław Gardziejczyk /Politechnika Białostocka/,“Hałas komunikacyjny w miastach – metody ograniczania emisji oraz zmniejszania jego wpływu na otaczające środowisko”,
·	prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski /Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie/,“Nowoczesne i przyjazne środowisku technologie asfaltowych nawierzchni drogowych”,
·	mł. insp. Mariusz Wasiak /Zarząd Ruchu Drogowego Biura Służby Prewencyjnej Komendy Głównej Policji w Warszawie/ “Bezpieczeństwo na drogach w Polsce. Rola i zadania Policji”,
·	mgr inż. Andrzej Grzegorczyk /Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Warszawie/ “Działania Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego i program jego poprawy”,
·	mgr inż. Zygmunt Użdalewicz /V-ce Prezes Stowarzyszenia Klubu Inżynierii Ruchu Drogowego w Przeźmierowie/ “Bezpieczne i pozornie bezpieczne rozwiązania drogowe”.
W pierwszym dniu trwania Konferencji, kilku jej uczestników z rąk prof. dr hab. inż. Andrzeja Rudnickiego i dr inż. Tadeusza Kopty otrzymało dyplomy ukończenia intensywnego kursu pt. “Zrównoważony Transport”, przeprowadzonego w ramach programu Unii Europejskiej TEMPUS IB JEP-14326 w dniach 25.08-05.09.2001r.
W czasie spotkania uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w wycieczce technicznej, która obejmowała m.in. pokaz naprawy studni kanalizacyjnych wykonany przez firmę Pediz Sp. z o.o. z Zielonej Góry, pokaz układania mikrodywanu wykonany przez PDM z Oleśnicy oraz pokaz funkcjonowania satelitarnego systemu kontroli i nadzoru 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 drogowych, nowoczesnych technologii i materiałów wykorzystywanych w budowie dróg, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i systemów parkingowych /23 wystawców/.
	Wśród uczestników Konferencji obecni byli przedstawiciele:
samorządów terytorialnych z: Lubina, Pabianic, Wołowa, Warszawy, Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Białegostoku, Krakowa, Chełma, Legnicy, Polkowic, 
zarządów dróg krajowych, tj.: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału we Wrocławiu, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału we Wrocławiu Rejonu Dróg w Głogowie, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału we Wrocławiu Rejonu Dróg w Lubaniu,
zarządów dróg wojewódzkich z: Warszawy, Zielonej Góry, Wrocławia, Legnicy,
zarządów dróg powiatowych z: Środy Śląskiej, Jeleniej Góry, Zielonej Góry, Złotoryi, Lubina, 
zarządów dróg miejskich z: Kielc, Bydgoszczy, Jeleniej Góry, Legnicy, Chełma.
Wśród producentów urządzeń, maszyn i materiałów drogowych obecni byli: “Pediz” Sp. z o.o. z Zielonej Góry, “Czmuda” S.A. z Olsztyna, “EHL” Polska z Legnicy, Przedsiębiorstwo Realizacji “Inora” z Gliwic, “Projekt & Parking Serwis” Polska Sp. z o.o. z Poznania, “APM” z Bielska Białej, “Janex-Elektro” z Lubina, “Penetron” Polska z Puław, “MSR Traffic” Sp. z o.o. z Przeźmierowa, “Krimfo d’Oro” Sp. z o.o. ze Szczecina, “Separator Serwis” z Piaseczna, “Eletrotim” S.A. z Wrocławia, “Grausch & Grausch” Maszyny Budowlane Sp. z o.o. z Poznania, “Viacon” Polska Sp. z o.o. Leszna, Zakład Wyrobów Gumowych z Iwin, “Predom” z Lubina.
Wśród firm wykonawczych obecni byli: “Budromos” z Legnicy, “Interat” Sp. z o.o. z Lubina, PRID “Kamadex” z Miroszowic, PBK “ABM” Sp. z o.o. z Legnicy, Zakłady Mechaniczne “Legmet” Sp. z o.o. z Legnicy, “Pediz” Sp. z o.o. z Zielonej Góry, “Budrim” z Kunic, Agencja Reklamowa “FUX” z Zabrza.
W Konferencji uczestniczyli również przedstawiciele prasy, radia i telewizji: “Wspólnota”, “Bezpieczne Drogi”, “Transport Miejski”, “Polskie Drogi”, Telewizja Regionalna Zagłębia Miedziowego TVL, Twoja Telewizja Miejska TTM Lubin, “Gazeta Wrocławska”, “Słowo Polskie”, “Konkrety”, Polskie Radio Wrocław, Biuletyn Lubiński.
W konferencji uczestniczył także Klaus-Jochen Weidner – Kierownik Miejskiego Zakładu Budowlanego przy mieście Hof w Niemczech, który wygłosił referat dotyczący zarządzania drogami w Niemczech i mieście Hof”.
Z okazji Konferencji wydana została karta telefoniczna o limitowanym nakładzie 501 sztuk, którą otrzymali wszyscy uczestnicy oraz okolicznościowy numer Biuletynu Lubińskiego.
	W drugim dniu trwania Konferencji z rewią kabaretową dla jej uczestników wystąpił Kabaret “Czarny Kot Rudy” w wykonaniu aktorów Teatru Polskiego w Szczecinie.
	Podczas trwania Konferencji zorganizowany został konkurs “Wyróżniony wśród wystawców”, w wyniku którego przyznano 3 nagrody:
·	I miejsce otrzymały Zakłady Systemów Sterowania Ruchem Drogowym “MSR TRAFFIC” Sp. z o.o. z Przeźmierowa za sterownik sygnalizacji świetlnej MSR 2002, 
·	II miejsce otrzymała Firma “CZMUDA” S.A. z Olsztyna za urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego,
·	III miejsce otrzymała Firma Projekt & Parking Serwis Polska Sp. z o.o. z Poznania za automat parkingowy CALE MP 102,
oraz konkurs “Inżynierii ruchu drogowego” dotyczący opracowania nowej organizacji ruchu na niebezpiecznym skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, Wyszyńskiego i Zwierzynieckiego w Lubinie, w wyniku którego przyznano 2 nagrody:
·	I miejsca otrzymał Pan Tomasz Borowski z Firmy “MSR Traffic” Sp. z o.o. z Przeźmierowa,
·	wyróżnienie otrzymał Pan Grzegorz Staszewski z MZD w Kielcach.
	Na zakończenie obrad uczestnicy Konferencji podjęli uchwałę, która skierowana została m.in. do Ministra Infrastruktury, merytorycznych komisji sejmowych, parlamentarzystów oraz samorządów lokalnych.
Dla najbardziej wytrwałych - tj. osób, które obecne były na sali obrad podczas zakończenia Konferencji, organizatorzy i sponsorzy ufundowali atrakcyjne nagrody, m.in. 2 rowery, radio samochodowe, okolicznościowe kufle, modele maszyn drogowych i inne 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 9,81 w skali 10-cio punktowej. 
	Ponadto uczestnicy wysoko ocenili imprezy towarzyszące, m.in. karczmę piwną zorganizowaną w klimacie staropolskiej tradycji górniczej.


UCHWAŁA IV OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI DROGOWNICTWA
LUBIN, 15-17 MAJA 2002 ROKU

Konferencja odbyła się w trudnym okresie dostosowania aktów prawnych do warunków zjednoczonej Europy, a także w okresie zarówno transformacji drogownictwa, która przynosi kolejną reorganizację, jak również złożonych problemów wynikających z braku funduszy na planowany rozwój i utrzymanie dróg publicznych.
W tej sytuacji zebrani na IV Ogólnopolskiej Konferencji Drogownictwa w Lubinie przedstawiciele samorządów, zarządów, przedsiębiorstw wykonawczych, jak i środowiska naukowego postanowili zwrócić się do Pana Wicepremiera, Ministra Infrastruktury z apelem o:
a)	podjęcie działań w kierunku systematycznego wzrostu procentu akcyzy od paliw silnikowych w takim tempie, aby w 2005 roku 50 % akcyzy przeznaczone zostało na budowę i utrzymanie dróg, zakładając przy tym systematyczny wzrost nakładów na drogi samorządowe,
b)	podjęcie starań zmierzających do zachowania 7 % VAT-u od robót i materiałów drogowych, a także uporządkowania aktów prawnych dotyczących podatku VAT w całym zakresie działalności drogownictwa,
c)	zainicjowanie działań zmierzających do uwzględnienia kosztów zewnętrznych transportu,
d)	ukierunkowanie medialnego obrazu polityki transportowej kraju, z uwypukleniem konieczności zrównoważonego rozwoju, tzn. także na rozwój transportu zbiorowego, rowerowego, kombinowanego, zarówno w obszarach miejskich jak i zamiejskich, a nie tylko na rozwój autostrad,
e)	zakończenie, zgodnie z wolą środowiska, prac nad przywróceniem rangi zawodu drogowca, utraconej przez likwidację branżowych uprawnień drogowo mostowych,
f)	dokonanie przeglądu aktów prawnych związanych z działalnością na drogach, z zamiarem usunięcia lub modyfikacji zapisów, utrudniających prawidłowe działanie zarządów dróg oraz ograniczających ich funkcję. Dotyczy to także przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska, które odnoszą się bezpośrednio do drogownictwa i wywołują określone skutki finansowe,
g)	wystąpienie z kolejną inicjatywą na rzecz ograniczenia prędkości w obszarach zurbanizowanych do 50 km/h.

Szczegółowe wnioski zawiera załącznik nr 1 do Uchwały IV Ogólnopolskiej Konferencji Drogownictwa.



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY IV OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI DROGOWNICTWA
LUBIN 15-17 MAJA 2002 r.


1.	Przyspieszyć prace nad aktami wykonawczymi do ustawy “Prawo o ruchu drogowym” dot. Usuwanie niektórych rodzajów pojazdów z drogi.
2.	Wprowadzić zmiany w ustawie “Prawo ruchu drogowym” dot. usuwania pojazdów przez gminę poprzez przeniesienie tego obowiązku na organy państwa.
3.	W ustawie “O drogach publicznych” wprowadzić zapis rozszerzający dochody środka specjalnego o dochody z dzierżaw.
4.	Urealnić zapisy rozporządzenia Rady Ministrów z 24.01.1986 roku “O wykonywaniu wybranych przepisów ustawy o drogach publicznych” dotyczące:
a)	stawek opłat za 1 m2 zajęcia drogi,
b)	całkowicie zmienić zapisy dotyczące umieszczania w drodze, urządzeń nie związanych z funkcją drogi:
·	opłaty winny być wieloletnie 
·	zarządca drogi winien mieć możliwość usunięcia urządzenia w szczególnych przypadkach
·	właściciel urządzenia powinien odpowiadać za stan urządzenia oraz terenu, jezdni wokół tego urządzenia (np.: obszar prowadzonych robót) i przez cały okres jego umieszczenia w drodze 
·	zwiększyć okres gwarancji na roboty odtworzeniowe z jednego roku do lat pięciu
5.	W ustawie “Prawo energetyczne” wprowadzić zmiany dotyczące finansowania, budowy i eksploatacji oświetlenia ulicznego poprzez dodanie możliwości finansowania przez budżet państwa modernizacji takich sieci.
6.	Zmienić zasady finansowania przez budżet państwa oświetlenia ulic, poprzez wymuszenie bieżącego zasilania w środki finansowa, tak jak ciągłym zadaniem jest oświetlanie dróg.
7.	W ustawie “O utrzymaniu czystości w gminach” zlikwidować obowiązek wobec zarządcy drogi wywiezienia śmieci z posprzątanego przez właściciela posesji przyległej, chodnika.
8.	Wprowadzić okres przejściowy (min. 5 lat) stosowania w drogownictwie przepisów ustawy “Prawo o ochronie środowiska”.
9.	Przyspieszyć wydanie “Instrukcji o znakach drogowych” i “Instrukcji o sygnalizacji świetlnej (o sygnałach świetlnych)”.
10.	Wprowadzić uprawnienia do opracowywania projektów organizacji ruchu.
11.	Zmienić i dostosować przepisy “Prawa ochrony środowiska” do specyfiki drogownictwa oraz wskazać źródła finansowania kosztownych zabezpieczeń.
12.	Ustanowić jedną, nową kategorię dróg zlokalizowanych w granicach administracyjnych miast, z wyłączeniem dróg ekspresowych i autostrad.

