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Uwagami dotyczącymi stanu polskiego 
drogownictwa oraz wagi wspólnego dzia-
łania podzielili się z uczestnikami również 
zaproszeni goście: w imieniu ministra in-
frastruktury Andrzeja Adamczyka Przemy-
sław Skruch, przedstawiciel Biura Ministra 
Infrastruktury, Tomasz Żuchowski, p.o. 
generalnego dyrektora dróg krajowych 
i autostrad, dr inż. Mariusz Urbański, dy-
rektor Instytutu Badawczego Dróg i Mo-
stów, Zbigniew Tabor, przewodniczący 
Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg 
Wojewódzkich, dyrektor Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Katowicach, Adam Czer-
wiński, przewodniczący Krajowej Rady 
Zarządów Dróg Powiatowych, dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym 
Sączu.

Podjęto wiele ważnych uchwał, m.in. 
zatwierdzono sprawozdanie z działalności 
OIGD oraz sprawozdanie finansowe za 
2021 r., udzielono absolutorium Radzie 
Izby, a także uchwalono plan finansowy 
na 2022 r. Walne zgromadzenie przyjęło 
także Kierunki działań Ogólnopolskiej 
Izby Gospodarczej Drogownictwa na lata 
2022–2024:

1. Współdziałanie z organami władzy 
państwowej i samorządowej w sprawach 
dotyczących drogownictwa.

2. Współdziałanie z GDDKiA, Konwentem 
Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, 
Krajową Radą Zarządców Dróg Powiatowych 
w sprawach dotyczących drogownictwa.

3. Informowanie władz państwowych 
i samorządowych o sytuacji branży dro-
gowo-mostowej. 

4. Kontynuacja działań zmierzających 
do uregulowania i rozwiązania najważniej-
szych problemów polskiego drogownictwa 
dotyczących:
– finansowania drogownictwa, w tym sa-
morządowego,
– zamówień publicznych,
– działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu 
drogowego,
– współpracy z instytutami naukowo-ba-
dawczymi i uczelniami,
– zwiększania bezpieczeństwa i higieny 
pracy robót drogowo-mostowych.

5. Uczestniczenie w pracach właściwych 
organów przygotowujących projekty ak-
tów prawnych, jak również wydawanie 
opinii w sprawach dotyczących branży.

6. Współpraca z organami Unii Europej-
skiej w zakresie stosowania prawa, wyko-
rzystania środków UE i funkcjonowania 
firm na terenie UE.

7. Organizowanie i uczestniczenie w szko-
leniach, seminariach, konferencjach nauko-
wo-technicznych oraz targach branżowych.

8. Współpraca z innymi branżowymi organi-
zacjami samorządowymi w kraju i za granicą.

9. Utrzymywanie dotychczasowej współ-
pracy z mediami w celu informowania 
i przybliżania szerokiej opinii publicznej 
problematyki drogownictwa i bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego.

10. Działania na rzecz dalszej integracji 
środowiska drogowego, w tym również 
przez organizowanie imprez kulturalnych 
i rekreacyjno-sportowych.

Prezydent Izby Przemysław Klonowski i pre-
zes zarządu Izby Barbara Dzieciuchowicz po-
dziękowali firmom, których pracownicy byli 
bardzo aktywni w pracach ze-
społów merytorycznych działa-
jących w Izbie, dzieli się swoim 
doświadczeniem i wiedzą. 

www.oigd.com.pl
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9 czerwca 2022 r. w Krakowie odbyło się walne zgromadzenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, 
podczas którego zostały omówione główne problemy nurtujące środowisko drogowców. W dyskusji poruszono naj-
ważniejsze dla branży tematy, m.in. potrzebę przygotowania przez rząd systemowego rozwiązania dla sektora bu-
downictwa w związku z poważną sytuacją wykonawców zamówień publicznych będącą skutkiem napaści Rosji na 
Ukrainę, waloryzacja kontraktów, odpady w drogownictwie, skutki dla branży ustawy o elektromobilności.

Czytaj więcej

Walne zgromadzenie OIGD 
o sytuacji w drogownictwie


