
Sprawozdanie z Konferencji Naukowo Technicznej nt. 
„Infrastruktura drogowa i kolejowa – przeszłość, teraźniejszość  i przyszłość ” 

 
        W dniach 08 maja -10 maja 2018. w  Targach Kielce odbyły się XXIV Międzynarodowe 
Targi  Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA POLSKA , które równolegle                                     
XIX Międzynarodowymi Targami Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych 
MASZBUD, X Międzynarodowymi Targami Transportu Drogowego  - Pojazdu Użytkowe  ROTRA  
zakończyły się sukcesem.  
    Targom Autostrada - Polska towarzyszyły liczne konferencje i konkursy.  

W drugim dniu  Targów AUTOSTRADA POLSKA – 9 maja 2018 r. odbyła się  
  Konferencja Naukowo – Techniczna „Infrastruktura drogowa i kolejowa- przeszłość, 
teraźniejszość i przyszłość”.  

  
Organizatorami  KNT byli: 

 Świętokrzyski Klub Drogowca Stowarzyszenia Inżynierów i  Techników Komunikacji 
RP Oddział w Kielcach 

  GDDKiA Oddział w Kielcach 
 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 
  Targi Kielce  

Partner: 
 Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Kielcach. 

Patronat honorowy nad konferencją objęli: 
 Adam Jarubas -Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 
 Wojciech Lubawski - Prezydent Miasta Kielce 
 Janusz Dyduch - Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i  Techników Komunikacji RP 

     Obrady  KNT pt. „Infrastruktura drogowa i kolejowa – przeszłość, teraźniejszość                                                 
i przyszłość”    odbyła się   w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce, w dniu 9 maja 2018 r. w 
sali konferencyjnej LAMBDA,  a jej celem była wymiana  poglądów  i doświadczeń  zarządców 
dróg, projektantów branży drogowej, kolejowej i architektonicznej , wykonawców w zakresie  
infrastruktury drogowej i kolejowej. 

Przebiegiem obrad KNT kierowało Prezydium konferencji w składzie: 
 Ewa Sayor – Przewodnicząca 
 Małgorzata Pawelec-  Członek 
 Monika Czekaj - Członek 
 Józefa Sobczyńska-Stefańska – Sekretarz  

W konferencji uczestniczyło 110 osób.  Była to już  XIII cykliczna  KNT organizowana  
na Targach AUTOSTRADA POLSKA. 

Z zaproszonych gości w konferencji udział wzięli: 
 dr hab. inż. Marek Iwański prof. PŚk-  Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury 

Politechniki Świętokrzyskiej, 
 Jacek Gryga Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad  GDDKiA.  



 Andrzej Bętkowski- Wicewojewoda Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
 Jan Maćkowiak – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, 
 Tadeusz Sayor – Wiceprezydent Miasta Kielce 
 Wojciech Płaza – Przewodniczący Okręgowej  Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budowlanych 
 
Otwarcia konferencji dokonała  kol. Małgorzata Pawelec – witając zaproszonych gości                  
 i uczestników obrad, przedstawiła program konferencji  i prezydium  konferencji.   

           Następnie udzieliła głosu organizatorom konferencji i zaproszonym gościom. 
           Kolejno głos zabrali: 

 Jacek Gryga  –  Generalny Dyrektor  GDDKiA  zabierając głos powiedział: Cennym jest 
to, że tematyka konferencji została poszerzona o tematy kolejowe i obejmuje cały transport. 
Drogowcy we współpracy z koleją spotykają się przy   przejazdach drogowo-kolejowych.  
Miło mi państwa przywitać i cieszę się z tak licznej frekwencji, życzę ciekawych prezentacji                           
i owocnych  dyskusji.  

 dr hab. inż. Marek Iwański prof. PŚk-  Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury 
Politechniki Świętokrzyskiej w swoim wystąpieniu przywitał uczestników konferencji                 
w imieniu własnym i Rektora Politechniki Świętokrzyskiej Prof. dr hab. inż. Wiesława 
Trąmczyńskiego życzył owocnych obrad, ciekawych prezentacji i konstruktywnych dyskusji.                                    
Zaznaczył, że   sam jest członkiem ŚKD  ŚITK RP Oddział w Kielcach  i pracuje dla jego 
dobra , nowemu przewodniczącemu ŚKD SITK RP  życzył dużo sukcesów i wiele 
ciekawych konferencji a Dyrektorowi Generalnemu GDDKIA życzył aby jeździł koleją z 
Warszawy do Krakowa przez Kielce. Konferencja na temat  infrastruktury drogowej i 
kolejowej jest bardzo ważna bo dotyczy całego transportu                                          

 Dariusz Michalak – Dyrektor Grupy Projektów  z Targów Kielce, w swoim wystąpieniu  
przywitał wszystkich uczestników konferencji w imieniu własnym i Zarządu Targów Kielce, 
podkreślił że  konferencje są bardzo ważne,  bo same wystawy targowe  bez konferencji 
byłyby nie pełne.  Targi Kielce łączą ludzi, można razem mówić o infrastrukturze                                
i przyszłości. Zaznaczył, że 23 lat temu kiedy tworzyły się  Targi Kielce  drogi były gorsze, 
teraz jest dużo lepiej i skrócił się znacznie  czas jazdy z Kielc do Warszawy. Życzył aby PKP 
się rozwijało i realizowało nowe połączenia kolejowe bo transport to nie tylko dobre drogi 
ale i kolej.  Na koniec życzył owocnych obrad a po zakończeniu konferencji zapraszał do 
zwiedzania wystaw. 
 

W punkcie wystąpienia zaproszonych gości głos zabrał: 
Andrzej Bętkowski – w swoim wystąpieniu przywitał uczestników konferencji, podkreślił, że  
infrastruktura zarówno drogowa jak i kolejowa w województwie świętokrzyskim jest istotna,                
w ostatnim okresie na jej rozwój są przeznaczane znaczne  środki finansowe, budowane są                           
i remontowane  ważne drogi wojewódzkie. Życzył owocnych obrad i ciekawych dyskusji.  
Jan Maćkowiak – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego w swoim wystąpieniu 
przywitał uczestników KNT, zaznaczył, że tematyka konferencji jest bardzo ważna, życzył 
owocnych obrad, wypracowania cennych uwag  i wniosków z obrad konferencji.  
Tadeusz Sayor -  powiedział, że Targi Kielce są własnością Urzędu Miasta Kielce jako ośrodek 
ciągle rozwijający się jest dumą Miasta Kielce, przywitał wszystkich  uczestników i życzył 
owocnych obrad.  

 
 
 



   W czasie obrad konferencji  wygłoszono 5 referatów o następującej tematyce: 

1.  „Międzynarodowy Zimowy kongres Drogowy – Gdańsk 2018- podsumowanie i wnioski”                              
– Pan Norbert Wyrwich - Dyrektor Departamentu Zarządzania Siecia Dróg Krajowych 
GDDKiA i Pani Aleksandra Cybulska- Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej 
GDDKiA. 
 

2. „Strategiczny kierunek rozwoju infrastruktury kolejowej na terenie Województwa 
Świętokrzyskiego” – Pan Jan Maćkowiak Wicemarszałek Województwa świętokrzyskiego 
 

3. „Drogi wojewódzkie w regionie świętokrzyskim  - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość ”                             
– Pan Damian Urbanowski Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Kielcach, Pan Dariusz Wróbel i  Pan Karol Rożek Z-cy Dyrektora 
 

4. „Program Inwestycji dworcowych PKP SA- nowe podejście w inwestycjach w transporcie 
publicznym” -  Pan Paweł Wróblewski Ekspert ds. Inwestycji  PKP SA  
 

5. „Budowa historycznej linii kolejowej Iwangrodzko – Dąbrowskiej przez Kielce” –                           
Pan Bolesław  Balcerek. 

6.     Dyskusja i  wnioski.      

       W konferencji i targach uczestniczyli przedstawiciele SITK  Oddziału SITK RP w Kielcach, 
Warszawie, przedstawiciele i pracownicy GDDKiA , ŚZDW w Kielcach, Powiatowych  Zarządów 
Dróg, FABET ,  DROGMAS Skarżysko Kamienna,  MZD w Kielcach, Mostostal Warszawa, 
Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach,  ŚOIIB w Kielcach,   Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,  inżynierowie i 
konsultanci z   SAFEGE,  dyrektorzy z wojewódzkich zarządów dróg.   
          Po zakończeniu obrad uczestnicy zwiedzili ekspozycje Targów Kielce.                                           

 
Kielce 09.05.2018 r.                                                                                                                            

                                                                                                                                  Opracowała 

                                                                                                Józefa   Sobczyńska-Stefańska –Sekretarz KNT 


