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Szanowni Państwo !
Nawiązując do tradycji przedwojennych
kongresów drogowych, Stowarzyszenie
Polski Kongres Drogowy organizuje
w dniach 4 - 6 października 2006 roku
w Sali Kongresowej Pałacu Kultury
i Nauki w i Nauki w Warszawie pierwszy powojenny
kongres pod hasłem „Lepsze drogi
- lepsze życie”.
Chcielibyśmy, aby był on spotkaniem
konsolidującym środowisko drogowe:
inwestorów, zarządców drogowych,
wykonawców, świat nauki i techniki,
wydarzeniem, podczas któregowydarzeniem, podczas którego
dokonalibyśmy oceny stanu sieci
drogowej w Polsce, jej integracji
w układzie europejskim oraz wskazali
na najistotniejsze problemy i bariery
związane z jej rozwojem i funkcjonowaniem. 
Gorąco zapraszam wszystkich z Państwa,
chcących wypowiedzieć się na najważniejszechcących wypowiedzieć się na najważniejsze
tematy z punktu widzenia środowiska
drogowego, do przygotowania referatów
na Polski Kongres Drogowy zgodnie
z przedstawionym programem.

Prezes Polskiego Kongresu Drogowego
Zbigniew Kotlarek 

Misja
Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy to inicjatywa społeczna, która wobec tempa
transformacji i rozwoju gospodarczego Polski, chce zapewnić kierowcom jednolite
standardy na całej sieci dróg publicznych.
Nawiązując do misji I Kongresu Drogowego, zwołanego 78 lat temu na Politechnice
Warszawskiej, będziemy w sprawach ważnych zabierać głos i wpływać na decyzje
poprzez aktywne działanie w czasie ich realizacji. Musimy nadać programowipoprzez aktywne działanie w czasie ich realizacji. Musimy nadać programowi
rozwoju sieci drogowej rangę konsekwentnie realizowanego Programu Narodowego,
przeciwstawiając się silnym grupom nacisku, które realizują swoje zewnętrzne interesy.
Polski Kongres Drogowy, jako reprezentacja branży zawodowej, chce być doradcą,
opiniodawcą i służyć fachową pomocą w obszarze podejmowanych decyzji i działań
zarówno przez organa samorządowe, rządowe, jak i parlament. Organizacja ta będzie
również obiektywnym recenzentem wszystkich tych działań.
Jednym z głównych celów Polskiego Kongresu Drogowego jest funkcjonowanieJednym z głównych celów Polskiego Kongresu Drogowego jest funkcjonowanie
w sposób ciągły forum dyskusyjnego dla tych wszystkich, którzy działają na rzecz
drogownictwa, którzy chcą dyskutować o sprawach ważnych, wskazywać na problemy,
proponować rozwiązania, współdziałać na rzecz normalizacji i poprawy struktur
organizacyjnych. Forum musi być dostępne dla ministra, dyrektora firmy, starosty, 
szefa zarządu dróg powiatowych czy wojewódzkich oraz innych osób nie tylko 
związanych zawodowo z drogownictwem.
WWyrażamy wolę współpracy z innymi organizacjami drogowymi, szczególnie tymi,
których działalność jest bliska naszej deklaracji programowej, w tym Ogólnopolską
Izbą Gospodarczą Drogownictwa, zrzeszającą większość firm drogowych i mostowych
w Polsce.
W większości Krajów Unii Europejskiej funkcjonują Narodowe Kongresy
współpracujące ze Światowym Kongresem Drogowym  AIPCR/PIARC, w którym,
na zasadzie przedstawiciela, bierze udział Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
ii Autostrad. Kongres będzie pełnił funkcję łącznika pomiędzy polskimi drogowcami
a ich odpowiednikami w organizacjach międzynarodowych i za granicą.

Wypowiedź inż. Z. Kossowskiego na zakończenie I Ogólnopolskiego Zjazdu
Inżynierów Drogownictwa 11 wrześnie 1926 roku, zwołanego przed I Polskim
Kongresem Drogowym w 1928 roku

„Związek stać się powinien organizacją całej Rzeczypospolitej. Zmiany proponowane
umożliwią zjednoczenie w jego ramach nas wszystkich, poznaniaków, małopolan,
kongresowiakókongresowiaków, czy jak tam wreszcie wyodrębniają nas ślady niewoli. Jest naszym
obowiązkiem ślady te jak najrychlej zatrzeć, stworzyć jeden typ polskiego inżyniera
drogowca!
Nie powinna również dzielić nas nomenklatura państwowa czy samorządowa,
wielki cel pracy naszej jest dostatecznie silnem spoiwem, a cel ten, to chwała,
potęga i bezpieczeństwo Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej!” 

( zdjęcia i cytat pochodzą z artykułu Marcelego Bochenka, 
Naczelnika Wydziału Historii Drogownictwa GDDKiA ) 



W wystąpieniach i dyskusjach podczas
sześciu sesji panelowych II Forum
Polskiego Drogownictwa, które odbyło
się w Warszawie w październiku 2005 r.,
poruszano problemy barier rozwoju
infrastruktury drogowej, omawiano
uwarunkowania prawne i zagadnieniauwarunkowania prawne i zagadnienia
związane z utrzymaniem dróg,
bezpieczeństwem ruchu drogowego,
administrowaniem drogami, a także
zagadnieniami techniki i nauki
w drogownictwie. Ostatnia sesja była
poświęcona telematyce. Poruszone
kwestie stały się podstawą dokwestie stały się podstawą do
przygotowania merytorycznego zakresu
obrad Polskiego Kongresu Drogowego
oraz do sformułowania wniosków
i postulatów kierowanych do rządu
i parlamentu.

Lepsze drogi
-lepsze życie

Zgłoszenie tytułu oraz skrótu referatu 
(nie więcej, niż 1 strona tekstu)...........................................................30 marca 2006
Potwierdzenie przyjęcia skrótu referatu przez Radę Programową.......31 maja 2006
Zgłoszenie pełnej wersji ...................................................................15 sierpnia 2006
Potwierdzenie przyjęcia referatu do druku lub/i prezentacji..............8 września 2006

Terminy

Przewodniczący Rady Programowej

prof.dr hab. inż. Dariusz Sybilski
Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Lektorzy oraz dyskutanci będą mieli do wyboru język polski lub język angielski
tłumaczone symultanicznie. Dla licznych uczestników posługujących się
językiem rosyjskim będzie zapewnione tłumaczenie na ten język.

Oficjalne języki Kongresu

Rozwój infrastruktury drogowej
 Problemy planowania rozwoju sieci drogowej
 Bariery przygotowania i realizacji inwestycji drogowych
Bezpieczeństwo ruchu drogowego
 Systemy informacji drogowej
 Systemy zarządzania ruchem
  Priorytety BRD
Zarządzanie siecią drogową
 Współpraca zarządców dróg
 Organizacja zarządzania drogami
 Problemy zarządzania drogami samorządowymi
Regulacje prawne i finansowe
 Bariery prawne
  Bariery finansowe
 Zamówienia publiczne: prawo i praktyka
Budowa i utrzymanie dróg i mostów
 Systemy zarządzania drogami i mostami
 Projektowanie nawierzchni drogowych
 Budowa nawierzchni drogowych: materiały i technologie
 Techniki utrzymania dróg
  Projektowanie i budowa mostów
 Techniki utrzymania mostów

Program Polskiego Kongresu Drogowego



POLSKI KONGRES DROGOWY
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 
tel/fax. (0-22) 675-08-15, 811-32-31 w. 263
e-mail: office@pkd.org.pl
internet: www.pkd.org.pl
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Instrukcja dla autorów

Prosimy autorów o zastosowanie się do wymagań, co ułatwi 
organizatorom publikację materiałów. Referaty zostaną wydrukowane 
w formacie A4. Nadesłane teksty będą powielone w takiej formie,
w jakiej przygotowali je autorzy. Niewłaściwy sposób przygotowania
może spowodować konieczność rezygnacji z publikacji referatu.
Referat powinien być napisany w jednym z oficjalnych języków Referat powinien być napisany w jednym z oficjalnych języków 
Konferencji - polskim lub angielskim. 
Pierwsza strona referatu powinna zawierać następujace dane 
(prosimy o skorzystanie z załączonego wzoru):
imię i nazwisko autora (autorów) wraz z tytułami i stopniami
naukowymi, nazwa instytucji lub firmy i stanowisko autora (autorów),
kraj,
tytuł referatu,tytuł referatu,
tłumaczenie tytułu na język angielski,
streszczenie o objętości nie większej niż 300 słów,
tłumaczenie streszczenia na język angielski.

Tekst artykułu (wraz z ilustracjami, załącznikami i bibliografią) 
nie powinien przekraczać 8 stron formatu A4. Powinien być 
pisany czcionką o wielkości 11 lub12 pt Arial lub Times New Roman.
Marginesy powinny wynosić co najmniej 2 cm. Równania powinny Marginesy powinny wynosić co najmniej 2 cm. Równania powinny 
być wydzielone i oznaczone numerem umieszczonym w nawiasach 
po prawej stronie równania. Strony powinny być "złamane", tzn. tekst,
rysunki i fotografie mają być rozmieszczone na stronach; fotografie 
i załączniki formatu mniejszego od A4 powinny być wklejone 
w odpowiednie miejsca w przynajmniej jednym egzemplarzu referatu.
Ilustracje (wykresy, diagramy, rysunki, fotografie, tabele) muszą
spełniać warunki czytelności. Strony referatu powinny być spełniać warunki czytelności. Strony referatu powinny być 
ponumerowane ołówkiem (delikatnie) w prawym górnym rogu kartki.
Tekst referatu należy przesłać do biura Polskiego Kongresu 
Drogowego w trzech egzemplarzach formatu A4 na papierze białym 
bez znaków firmowych oraz zapisać na płycie CD w edytorze tekstu 
Microsoft Word.

Zapewnienie czystości praw wydawniczych tekstu zgłoszonego 
referatu jest obowiązkiem i odpowiedzialnością autoróreferatu jest obowiązkiem i odpowiedzialnością autorów. Referaty 
nie powinny być dotychczas publikowane.
Tekst referatu nie może zawierać treści o charakterze reklamowym 
lub politycznym.

Referaty do publikacji zostaną wybrane w trybie dwustopniowym: 
pierwsza kwalifikacja na podstawie skrótów, druga - na podstawie 
pełnego tekstu. Autorzy proszeni są o nadesłanie skrótu referatu, 
a po jego przyjęciu, o czym będą odrębnie powiadomieni, pełnego a po jego przyjęciu, o czym będą odrębnie powiadomieni, pełnego 
tekstu referatu.
Referaty do ustnej prezentacji podczas Konferencji zostaną wybrane 
spośród referatów publikowanych. Autorzy tych referatów zostaną 
odrębnie powiadomieni przez organizatorów. Na prezentację każdego
referatu przewidujemy 15 min.  
Urządzenia audiowizualne - rzutnik multimedialny, rzutnik przeźroczy 
będą udostępnione.będą udostępnione.Wzór pierwszej strony referatu

Autor

Tytuł

Tłumaczenie tytułu 
na język angielski

Streszczenie

Tłumaczenie streszczenia
na język angielski
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