
STOWARZYSZENIE

INŻYNIERII

K
LU

B

R
U

C
H

U

INFORMACJA

NR 86
GDAŃSK - GDYNIA - SŁUPSK (Sobieszewo) • listopad  2016 

KLUB INŻYNIERII RUCHU

STOWARZYSZENIE
www.klir.pl

tborowski@onet.pl

Biuro Zarządu - ul. Kamienna 7
Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo
tel 61 668 17 02; fax 61 668 17 35



…. rok 2012  



GDAŃSK - GDYNIA - SŁUPSK (Sobieszewo) • listopad  2016 

NR 86

INFORMACJA

KLUB INŻYNIERII RUCHU

STOWARZYSZENIE
www.klir.pl

tborowski@onet.pl

Biuro Zarządu - ul. Kamienna 7
Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo

tel 61 668 17 02; fax 61 668 17 35

STOWARZYSZENIE

INŻYNIERII

K
LU

B

R
U

C
H

U





1. KLIR w Trójmieście po czterech latach  
     Tomasz Wawrzonek ...................................................................................................................5

2. Gdańsk
     Małgorzata Kolesińska, Igor Szóstakowski ........................................................................11      

3. GAMBIT 2016 – Zaproszenia i program
      – Komitet Organizacyjny Konferencji GAMBIT 2016 ........................................................15

4. SEMINARIUM GAMBIT 1996 – 2014
      Prof. Ryszard Krystek ................................................................................................................19

5. Port Gdańsk - Inwestycje
     – Dział Promocji Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. ................................................23                 

6. Pomorska Kolej Metropolitalna - Największy projekt infrastrukturalny  
     Samorządu Województwa Pomorskiego
     realizowany w latach 2010 - 2015 
      – Zarząd Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. ................................................................37

7. Stanowisko S-KLIR  w sprawie projektu rozporządzenia 
     MIiB nt.  liczników czasu
      – Zarząd S-KLIR .........................................................................................................................47

8. Seminaria i spotkania S-KLIR...........................................................................................51

Spis treści:

GDAŃSK - GDYNIA – SŁUPSK (Sobieszewo) •  listopad  2016





5

Tomasz Wawrzonek

KLIR w Trójmieście po czterech latach

W listopadzie 2012 roku Stowarzyszenie KLIR spotkało się w Straszynie 
k/Gdańska na kolejnym seminarium. Oprócz tradycyjnej dla tych spotkań fan-
tastycznej atmosfery, możliwości spotkania z przyjaciółmi i szansie porozma-
wiania o merytorycznych problemach środowiska inżynierów ruchu miało ono 
coś wyjątkowego. Po raz pierwszy odbywało się niemal bezpośrednio po tak 
wielkim, ogólnokrajowym wydarzeniu jakim były Mistrzostwa Europy w Piłce 
Nożnej UEFA EURO 2012. Kilka miesięcy po historycznych chwilach w których 
Gdańsk pełnił jedną z pierwszoplanowych roli czuć jeszcze było atmosferę tych 
dni, w czasie których ponad 300 tysięczna rzesza zagranicznych i polskich kibi-
ców stanowiła o niepowtarzalności tego okresu.

Wiele osób, także biorących udział w seminarium, zastanawiało się 
czy i jakie zyski dla miasta przyniesie ta impreza. Czy Mistrzostwa EURO 2012 
to była tylko jednorazowa nie mająca dalszych konsekwencji ulotna chwila, 
czy będzie to impuls rozwoju miasta, który przyniesie dalekosiężne zmiany? 
Szczególnie stojąc nad wykopem trwających prac w tunelu pod Martwą Wisłą 
(ach to listopadowe błocko) czy spoglądając na realizowane z mozołem kolej-
ne obiekty Pomorskiej Kolei Metropolitalne można było się zastanawiać czy 
Gdańsk wykorzystał swoją szansę? Czy i w jakim stopniu rozbudowa infrastruk-
tury komunikacyjnej jaka towarzyszyła sportowemu wydarzeniu przełoży się 
na gospodarczy, społeczny i turystyczny rozwój największego miasta nad pol-
skim Bałtykiem?

Cztery lata później nie może być wątpliwości. MISTRZOSTWA EURO 2012 
ZMIENIŁY GDAŃSK!!!. Dotyczy to wielu aspektów życia miasta.
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Do Gdańska z roku na rok przybywa coraz więcej turystów. W zasadzie 
każdy rok po EURO 2012 oznacza pobicie kolejnych rekordów. Tylko w okresie 
czerwiec – sierpień 2016 Gdańsk odwiedziło ponad 770 tys. osób co oznacza aż 
15% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Aż jedna czwarta z nich to tury-
ści zagraniczni wśród których dominują Niemcy, Brytyjczycy i Skandynawowie. 
Na gdańskich plażach, w Bazylice Mariackiej, w Parku Oliwskim, na Głównym 
Mieście, w Europejskim Centrum Solidarności czy w Zoo słyszy się języki z całe-
go świata. Co ważniejsze dla gospodarki miasta sezon turystyczny nie ogranicza 
się już tylko do dwóch – trzech miesięcy w roku. Trwa w zasadzie od maja do 
października, a i w pozostałych miesiącach widoczny jest znaczący wzrost od-
wiedzających. Jedyną rzeczą, którą dziś Gdańsk nie może zagwarantować przy-
byszom jest tylko i wyłącznie pogoda.

Efekt Mistrzostw jeszcze lepiej widać z perspektywy ruchu lotniczego 
w Gdańsku. W listopadzie 2012 roku uczestnicy seminarium KLIR mieli okazję 
gościć w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy kilka miesięcy po zakończeniu okre-
su jednych z największych inwestycji w historii tego lotniska związanych z przy-
gotowaniami do imprezy piłkarskiej. Warto wspomnieć, że w 2011 roku lotnisko 
obsłużyło 2,5 mln pasażerów. Rok 2012 przyniósł rekord jakim było obsłużenie 
ponad 2,9 mln osób. Wydawało się, że rekord ten w dużej mierze wynikający 
z przylotu ponad 380 samolotów w okresie EURO długo nie zostanie pobity. 
Nic bardziej mylnego. Przetrwał tylko rok, a w 2015 roku z gdańskiego portu 
lotniczego skorzystało ok.  3,7 mln pasażerów. Z dużym prawdopodobieństwem 
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można przyjąć, że bieżący rok może oznaczać pobicie kolejnej bariery jaką by-
łoby 4,0 mln obsłużonych pasażerów. Jako ciekawostkę można podać fakt, że 
wydarzeniem w Trójmieście był pierwszy od 36 m-cy miesięczny spadek liczby 
pasażerów w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku. W lipcu 
2016 na gdańskie lotnisko przyleciało lub odleciało o …. 1,4% mniej pasażerów 
niż rok wcześniej.

Równie dobrze jak w transporcie lotniczym dzieje się także w transpor-
cie morskim. Morski Port Gdańsk zrealizował, realizuje lub będzie realizował 
kolejne inwestycje na astronomiczną łączną kwotę 1,5 miliarda EUR (nie, to nie 
pomyłka). Tym niemniej władze portu podkreślają, że jego rozwój nie miałby 
szans, jeżeli obok inwestycji wewnętrznych nie szła za tym poprawa dostępno-
ści komunikacyjnej i lep-
sze połączenie z siecią 
drogową i kolejową Pol-
ski i Europy. Jakościowy 
skok w transporcie dro-
gowym przyniosły reali-
zowana w ramach inwe-
stycja związanych z Euro 
2012 Trasa Sucharskiego 
wraz z Tunelem pod Mar-
twą Wisłą, który otrzymał 
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patrona w osobie księdza arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego. Między innymi 
dzięki tym inwestycjom gdański port notuje kolejne rekordy przeładunków. 
W 2015 roku w Gdańsku przeładowano 36 mln ton różnych towarów. Było to 
o 4 mln ton więcej niż rok wcześniej. Pierwsze miesiąc 2016 roku wskazywały, 
że  wynik ten w bieżącym roku może zostać jeszcze poprawiony, a to może 
z kolei oznaczać awans do pierwszej piątki portów basenu Morza Bałtyckiego 
o największej liczbie przeładowanych towarów. 

Wiele zmiany w codzienności komunikacyjnej dla mieszkańców Gdań-
ska i regionu przyniosła realizacja Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, która była 
największym projektem infrastrukturalnym samorządu Województwa Pomor-
skiego. W okresie od daty jej uruchomienia czyli 1 września 2015 roku do końca 
października 2016 roku pociągi kursujące liniami PKM przewiozły ponad 2 mln 
60 tysięcy osób. Trzeba zaznaczyć, że liczba ta byłaby niewątpliwie kilkanaście 
procent wyższa, gdyby nie konieczność zawieszenia funkcjonowaniu pociągów 
PKM do września 2016 roku na tzw. „gdańskim” odcinku w wyniku tragicznej 
powodzi, która nawiedziła Gdańsk 14 lipca br. Tym niemniej dziś nie ma wątpli-
wości, że budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej spowodowała istotne prze-
wartościowanie w spojrzeniu na znaczenie transportu kolejowego w miejskim 
i regionalnym systemie komunikacyjnym. Biorąc pod uwagę trendy w ilości 
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przewożonych podróżnych wydaje się oczywistym, że jej rola w kolejnych la-
tach będzie wzrastać. O tym jak rozwija się popularność tego środka transpor-
tu niech świadczy fakt, że w ostatnim okresie władze PKM zmuszone były do 
zwiększenia liczby członów w pociągach dojeżdżających z Kartuz z uwagi na 
poranne przepełnienia.

Zmiany infrastrukturalne niosą ze sobą zmianę jakości przemieszczania 
się po Gdańsku. Tym bardziej, że obok wielkich, milionowych zadań inwestycyj-
nych towarzyszą im, może mniej efektowne, ale mające niebagatelne znaczenie, 
realizacje związane z rozwojem ruchu tramwajowego, rowerowego i pieszego. 
To wszystko skutkuje tym, że śmiało można powiedzieć, że w ciągu ostatnich 

czterech lat Gdańsk stał się lepszym miejscem do życia, pracy, wypoczynku 
niż był. Można pokusić się o stwierdzenie, że w dużym stopniu jest to efekt Mi-
strzostw Europy EURO 2012. Prawdopodobnie w jakiejś perspektywie czasu 
Gdańsk byłby w tym miejscu, gdzie jest obecnie, ale na pewno nie w tak krótkiej 
w jakiej to się stało.

Tomasz Wawrzonek
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Małgorzata Kolesińska, Igor Szóstakowski

Gdańsk

Ulica Długa i  Długi Targ to przestrzeń zabytkowa o  wyjątkowej wartości 
historycznej, urbanistycznej, architektonicznej i symbolicznej.

Najdawniejsze ślady zabudowy stojącej przy ulicy Długiej pochodzą 
z X wieku (potwierdzają to wykopaliska przeprowadzone w okolicach Ratusza 
Głównomiejskiego jeszcze w latach 60-tych XX wieku).

Ulica Długa (do XVII wieku traktowana razem z Długim Targiem) od 
czasów powstania była traktem wiodącym do przeprawy przez Motławę. Od 
utworzenia Głównego Miasta (w latach 20. XIVw.) stała się najważniejszą jego 
przestrzenią. Ulica Długa stanowiła drogę wjazdu do Gdańska królów polskich 
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– stąd powstało potoczne określenie Droga Królewska. Wjazd odbywał się od 
strony Bramy Wyżynnej i poprzez Bramę Złotą, ulicę Długą, Długi Targ prowadził 
do Bramy Zielonej , gdzie królowie byli goszczeni.

Ze względu na swój ekskluzywny charakter ulica Długa i Długi Targ były 
zamieszkane przez najzamożniejsze gdańskie rody. I tak przy ulicy Długiej znaj-
dują się takie kamienice jak: Dom Uphagena, Dom Ferberów, Lwi Zamek, Dom 
Czirenbergów, Dom Schumannów. Poza funkcją mieszkaniową ulica Długa za-
pewniała bogatą ofertę w zakresie usług. To przy Długiej znajdowały się: główna 
siedziba poczty, banki, kina oraz ekskluzywne sklepy różnych branż. 

Długi Targ
Centralne miejsce Głównego Miasta. Początkowo Długi Targ trakto-

wany był jako jeden ciąg razem z ulicą Długą – dopiero w 1378 roku zaczął 
funkcjonować jako wyodrębniona przestrzeń. W 1514 roku nazwany (Lange 
Markt). W XIV i XV wieku w każdą sobotę Targ był miejscem handlu mięsem 
– odcinek między ratuszem a fontanną Neptuna nazywana była Targiem 
Prosiąt. Wraz z ulicą Długą stanowił część drogi wjazdu królów polskich do 
Gdańska. W czasie pobytu władców w Gdańsku Kamienice przy Długim Tar-
gu (nr 1-6) pełniły funkcję tymczasowych siedzib. W 1882 roku, wraz z ulicą 
Długą przeszedł modernizację nawierzchni – wymianę na granitowe kost-
ki sprowadzane ze Skandynawii. Doprowadzenie gazu z miejskiej gazowni 
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oraz nowej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej w latach 1871-73 zbiegły 
się z remontami przeprowadzonymi na ulicy Długiej. Najważniejsze daty do-
tyczące zmian na ulicy Długiej i Długiego Targu: 1853-1854 doprowadzenie 
gazu z miejskiej gazowni 1873 likwidacja przedproży (dotyczy ulicy Długiej), 
bruk zastąpiono kostką granitową sprowadzaną ze Skandynawii 1834-1880 
ulice obsługiwane przez dyliżanse 1846-1885 ulice obsługiwane przez omni-
busy 1885-1895 powstaje linia tramwaju konnego 1896 -1899 powstaje linia 
tramwaju elektrycznego.

 W marcu 1945 Gdańsk ( Główne i Stare Miasto) w tym ulica Długa i Długi 
Targ zostaje doszczętnie zniszczony ( w ponad 95 %) . Wojska radzieckie do-
konują sukcesywnego unicestwienia domów, kościołów, ratusza, Dworu Artu-
sa…….Ulica Długa i Długi Targ stają się jedną wielką ruiną. Zachowały się tylko 
nieliczne mury, część piwnic i fundamenty

Po burzliwej dyskusji w środowisku architektów i konserwatorów w jaki 
sposób odbudować Gdańsk, zwyciężyła koncepcja prof. Jana Zachwatowicza, 
architekta który w latach powojennych pełnił funkcję Generalnego Konserwato-
ra Zabytków. To profesorowi Gdańsk zawdzięcza swój obecny wygląd.

Gdańsk został odbudowy na planie urbanistycznym średniowiecznym, 
z koncepcją odbudowy fasad budynków zgodnie z najstarszą zachowaną ikono-
grafią. Stąd też na ulicy Długiej i Długim Targu można zobaczyć obok gotyckich 
kamieniczek, kamieniczki barokowe, czy też klasycystyczne. Tam gdzie zostały 
zachowane jakiekolwiek elementy rzeźbiarskie , zostały ponownie wkompono-
wane w elewacje budynków. Na wiele fasad wprowadzone zostały współczesne 
malowidła i sgraffiti.

Nie pozostawiono Gdańska jako wiecznej ruiny -„memento ”- co zakła-
dała jedna z koncepcji sposobu potraktowania Gdańska. Dzięki pieczołowitej 
odbudowie, która miała miejsce od końca lat 40-tych do początku lat 60-tych 
możemy dziś oglądać i podziwiać ulicę Długą i Długi Targ w całej okazałości.

W 1963 nastąpiło pierwsze zamknięcie ulicy Długiej i Długiego Targu dla 
ruchu kołowego w okresie wakacyjnym, w 1971 usunięto tory tramwajowe, uło-
żono granitowe płyty chodnikowe. Centralnie w osi ulicy Długiej zamontowano 
duże granitowe siedziska.

W 2015 roku Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz podjął decyzję 
o przystąpieniu do generalnej rewitalizacji ulicy Długiej i Długiego Targu z de-
cyzją o terminie rozpoczęcia prac budowlanych jesienią 2018 roku. Z uwagi 
na charakter miejsca, wartość historyczną została powołana Rada Programo-
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wa składająca się z architektów, konserwatorów i historyków, której celem było 
przygotowanie wytycznych dla przyszłego projektanta wyłonionego w drodze 
przetargu.

 Rada Programowa postanowiła nie określać jednak żadnego okresu hi-
storycznego, który miałby stać się punktem odniesienia dla rozwiązań projekto-
wych. Zaleciła natomiast poszukiwanie rozwiązań, które staną się odpowiedzą 
na oczekiwania współczesności i przyszłości. Zasadą, która powinna przyświe-
cać projektantom powinna stać się dewiza „tu i teraz” oraz witruwiańska triada 
wartości - trwałość, użyteczność i piękno.

Zgodnie z rekomendacjami Rady przy opracowaniu koncepcji w szcze-
gólności pod uwagę należy wziąć wartości urbanistyczne i architektoniczne tej 
przestrzeni - jej cechy kompozycyjne, widoczne w geometrii rzutu. Ważne jest 
by projekt uwzględniał potrzeby i  oczekiwania mieszkańców. W przestrzeni po-
winno być więcej zieleni, tym samym projekt powinien brać pod uwagę specy-
ficzne nasłonecznienie obu przestrzeni, zapewnić dostępność wody dla roślin, 
uwzględniając zastosowanie nowoczesnych proekologicznych rozwiązań tech-
nologicznych. Nowa aranżacja, nowe elementy które pojawią się w przestrze-
ni nie mogą przysłaniać najcenniejszych fasad i detali architektonicznych. Co 
ważne projekt uwzględniać musi także zmiany w  funkcjonowaniu ulicy Długiej 
i Długiego Targu, które nastąpią po zakończeniu przebudowy ulicy Stągiewnej 
i Długich Ogrodów, zabudowie Wyspy Spichrzów i oddaniu do użytku centrum 
handlowego Forum Radunia, a także ułatwieniu połączenia komunikacyjnego 
z Dolnym Miastem.

Obecnie wyłonione przez DRMG 3 pracownie projektowe przygotowują 
koncepcje przebudowy Długie i Długiego Targu, które będą podlegały ocenie 
w listopadzie 2016.

Opracowanie:
Arch. Małgorzata Kolesińska

Arch. Igor Szóstakowski 
(Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku)
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Komitet Organizacyjny Konferencji GAMBIT 2016

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na kolejne XI Międzynarodowe Semina-
rium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT, które odbędzie się w dniach 
17-18 listopada 2016 r. w Politechnice Gdańskiej. W tym roku mija 20 lat od 
pierwszego spotkania w ramach formuły GAMBIT i z tej okazji przygotowujemy 
specjalną edycję Seminarium, współorganizując je z Instytutem Transportu Sa-
mochodowego oraz Instytutem Badawczym Dróg i Mostów. 

Okazję do specjalnej formuły Seminarium GAMBIT daje nam program 
badawczy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad pt. „Rozwój Innowacji Drogowych”, którego jednym 
z głównych celów jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. 
Jako współrealizatorzy tego programu zaproponowaliśmy, by tematyka tego-
rocznego Seminarium GAMBIT objęła właśnie obszar innowacji drogowych. Pro-

XI Międzynarodowe Seminarium 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

ROZWÓJ INNOWACJI DROGOWYCH 
NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

 
Politechnika Gdańska 17-18 listopada 2016

GAMBIT 2016 
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ponujemy zatem prezentacje i dyskusję w dwóch głównych obszarach proble-
mowych: bezpieczna infrastruktura drogowa i zarządzanie bezpieczeństwem 
ruchu drogowego. Wnioski i rekomendacje płynące z podsumowania Semina-
rium GAMBIT 2016 zostaną następnie wykorzystane w realizacji poszczególnych 
projektów w ramach programu „Rozwój Innowacji Drogowych”.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Patronat Honorowy nad 
tegorocznym Seminarium GAMBIT objęli Minister Infrastruktury i Budownictwa, 
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Dyrektor Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, Prezydent ERF - Europejskiej Federacji Drogowej 
oraz Rektor Politechniki Gdańskiej.

Mając na względzie rozwój młodych kadr naukowych planujemy organi-
zację sesji plakatowej przeznaczonej dla doktorantów i młodych doktorów, pod-
czas której będą mogli przestawić swoje projekty i prace naukowe wpisujące się 
w jeden z trzech obszarów tematycznych: zachowania uczestników ruchu dro-
gowego, bezpieczna infrastruktura drogowa i zarządzanie bezpieczeństwem 
ruchu drogowego.

Ponadto planujemy publikację wszystkich zaakceptowanych przez 
Komitet Naukowy Seminarium artykułów w materiałach konferencyjnych pt. 
„Proceedings of GAMBIT”, które wyślemy do indeksacji w bazie Web of Science. 
Tradycyjnie polskie wersje artykułów opublikowane zostaną w punktowanych 
czasopismach branżowych.

Zapraszamy 
 

Komitet Organizacyjny 
Seminarium GAMBIT 2016
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GAMBIT 2016 
 

PROGRAM	  RAMOWY	  

	  	  	  	  DZIEŃ	  I	  -‐	  17	  listopada	  (czwartek),	  Aula,	  Gmach	  Główny	  Politechniki	  Gdańskiej	  

9:00	  –	  10:00	  	   Rejestracja	  uczestników	  Seminarium	  	   	  

10.00-‐10.15	   Otwarcie	  seminarium	   	  

10.15-‐11.30	   Sesja	  1	  –	  Uwarunkowania	  realizacji	  Wizji	  Zero	  w	  

Polsce	   	  

11.30-‐12.00	   Przerwa	  kawowa	  

12.00-‐13.15	   Sesja	  2-‐	  Niechronieni	  uczestnicy	  ruchu	  drogowego	   	  

13.15-‐13.30	   Przerwa	  kawowa	   	  

13.30-‐14.30	   Sesja	  3	  –	  Zarządzanie	  prędkością	   	  

14.30-‐15.30	   Obiad	  na	  Dziedzińcu	  im.	  Jana	  Heweliusza,	  Gmach	  Główny	  

15.30-‐17.00	   Sesja	  4	  -‐	  Bezpieczna	  infrastruktura	  drogowa	   	  

17.00-‐17.15	   Przerwa	  kawowa	  

17.15-‐18.45	  
Sesja	  5	  -‐	  Zarządzanie	  bezpieczeństwem	  ruchu	  

drogowego	  	   	  

19.00-‐19.30	   Koncert	  

19.30-‐21.00	   Uroczysta	  kolacja	  na	  Dziedzińcu	  im.	  Jana	  Heweliusza,	  Gmach	  Główny	  
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DZIEŃ	  II	  -‐	  18	  listopada	  (piątek),	  Aula,	  Gmach	  Główny	  Politechniki	  Gdańskiej	  

8.00-‐9.15	   Sesja	  6	  -‐	  Seminarium	  młodych	  naukowców	  (sesja	  plakatowa)	  

9.15-‐9.30	   Przerwa	  kawowa	  

	   WARSZTATY	  

	  
Bezpieczna	  infrastruktura	  

drogowa	  
Aula,	  Gmach	  Główny	  

Zarządzanie	  brd	  
s.	  300,	  Gmach	  Główny	  

9:30-‐11.15	  

Sesja	  7	  -‐	  Zasady	  stosowania	  

urządzeń	  bezpieczeństwa	  ruchu	  

drogowego	  	  

Sesja	  10	  -‐	  Wpływ	  reklam	  na	  

poziom	  bezpieczeństwa	  ruchu	  

drogowego	  	  

11.30-‐12.00	   Przerwa	  kawowa	  

12.00-‐14.00	  

Sesja	  8	  -‐	  Trwałość	  i	  

funkcjonalność	  urządzeń	  

bezpieczeństwa	  ruchu	  drogowego	  	  

Sesja	  11-‐	  Wpływ	  ITS	  na	  poziom	  

bezpieczeństwa	  ruchu	  drogowego	  

14.00-‐14.15	   Przerwa	  kawowa	   	  

14.15-‐15.15	  
Sesja	  9	  -‐	  Efektywność	  przekroju	  

drogowego	  typu	  „2+1”	  	  

Sesja	  12	  -‐	  Oznakowanie	  

eksperymentalne	  dróg	  

15.30-‐16.00	  
Wspólna	  dyskusja	  i	  podsumowanie	  Seminarium	  

Aula,	  Gmach	  Główny	  Politechniki	  Gdańskiej	  

16.00	   Obiad	  na	  Dziedzińcu	  im.	  Jana	  Heweliusza,	  Gmach	  Główny	  
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SEMINARIUM GAMBIT 1996 – 2014

Ćwierć wieku temu, gdy liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych 
w Polsce zbliżała się do 8 tys. rocznie, zagraniczni eksperci w swym „Raporcie 
Gerondeau”  określili przyczyny tego stanu rzeczy.  Przede wszystkim brak cen-
tralnej instytucji odpowiedzialnej za problem, kierowanej przez polityka wyso-
kiej rangi oraz brak profesjonalnego programu działań prewencyjnych.  W od-
powiedzi na raport Rada Ministrów powołała Krajową Radę BRD powierzając 
jej przewodnictwo wicepremierowi, a minister właściwy ds transportu zamówił 
w Komitecie Badań Naukowych program, którego główne założenia przedsta-
wiono na pierwszym posiedzeniu nowej Rady. 

W dwa lata później konsorcjum wykonawców; Politechnika Gdańska 
i Krakowska oraz Instytut Transportu Samochodowego opracowało projekt 
„Zintegrowanego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego”, który 
otrzymał akronim GAMBIT’96. Tytuł odzwierciedla proces polegający na two-

Prof. Ryszard Krystek
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rzeniu zespołów specjalistów z wielu dziedzin; inżynierii, edukacji, prawa oraz 
przedstawicieli administracji drogowej, Policji, Straży Pożarnej, którzy razem 
pracowali nad rozwiązaniem wybranych problemów brd.  

W marcu 1996 główni wykonawcy zorganizowali w Politechnice Gdań-
skiej Międzynarodowe Seminarium GAMBIT’96, na którym zaproszeni eksperci 
zagraniczni przedstawili swoje opinie o projekcie. Opinie te były merytorycznie 
bardzo cenne oraz znacznie pomogły nam uzyskać akceptację przedstawione-
go projektu przez zamawiającego i rozpocząć proces wdrażania. Powstało tak-
że kilka wojewódzkich programów GAMBIT, jako specyficzne wersje regional-
ne programu krajowego, opracowane przez zespoły specjalistów skupionych 
w Wojewódzkich Radach BRD. Podsumowanie tych prac składało się na program 
kolejnego seminarium – GAMBIT 1998, którego ważnym osiągnięciem był pro-
jekt ustawy „O ochronie zdrowia i życia w ruchu drogowym”. Mimo że parlament 
do dziś nie uchwalił takiej ustawy, jej projekt stanowił kamień milowy w proce-
sie tworzenia woli politycznej poprawy brd i świadomości społecznej o ryzyku 
w ruchu drogowym. Było to zachętą do kontynuowania Międzynarodowych Se-
minariów BRD.

W 1999 powstała nowa struktura organizacyjna państwa, wyznaczająca 
cztery poziomy zarządzania; centralny, wojewódzki, powiatowy i gminny. Tak 
też zmieniono strukturę sieci drogowej w Polsce, a zatem minister transpor-
tu zamówił nową wersję projektu brd, który otrzymał akronim GAMBIT 2000. 
W programie tym sformułowano dwie grupy zadań; A – o charakterze systemo-
wym, obejmujące zarządzanie brd, bazę danych i wiedzy, audyt brd i kształcenie 
kadry oraz grupę B – obejmujące najważniejsze problemy brd; nadmierna pręd-
kość, piesi i rowerzyści, kształcenie kierowców oraz infrastrukturę drogową.  Na 
podstawie tego programu wyznaczono długofalowy cel ilościowy; zmniejszenie 
liczby śmiertelnych ofiar do 4000 w roku 2010.

W roku 2004 Polska wstąpiła do Unii Europejskiej a zatem krajowy pro-
gram BRD należało dostosować do nowych warunków wynikających z unijnej 
polityki transportowej i unijnego programu brd. Wówczas Ministerstwo Infra-
struktury zamówiło następny program  o tytule „GAMBIT 2005 – Polska Wizja 
Zero” zaplanowany na perspektywę wsparcia finansowego z Unii Europejskiej 
na lata 2005 - 2013. Udział wspomnianego konsorcjum w unijnym projekcie Sa-
fetyNet oraz pracach na rzecz powstania European Road Safety Obserwatory 
znacznie przyspieszył proces tworzenia Polskiego Obserwatorium BRD w Insty-
tucie Transportu Samochodowego.
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W następnych latach powróciliśmy do idei integracji rozpoczętej w pro-
gramie GAMBIT’96 jako łączenie przedstawicieli różnych specjalności w jeden 
wielodyscyplinarny zespół. W roku 2007 Minister nauki zamówił projekt „Zin-
tegrowany system bezpieczeństwa transportu” w celu metodycznego łączenia 
systemów bezpieczeństwa w poszczególnych gałęziach transportu w jedną 
spójną całość.  Pierwowzorem tego podejścia była Krajowa Rada Bezpieczeń-
stwa Transportu NTSB, podlegająca jedynie prezydentowi i Kongresowi USA. 
Ta niezależność oznacza rangę, jaką nadano problemowi bezpieczeństwa oby-
wateli w podróży, bez względu na wybrany środek transportu. Projekt otrzymał 
akronim ZEUS, a jego końcowa postać została zaprezentowana jak część II Mię-
dzynarodowego Seminarium GAMBIT 2010. Symptomatyczny jest fakt, że Semi-
narium odbyło się w trzy tygodnie po katastrofie smoleńskiej, której znaczącą 
przyczyną były zaniedbania systemowe.

Tematyka Międzynarodowego Seminarium GAMBIT 2016 wnosi dużą 
dozę optymizmu, daje bowiem nadzieję na znaczące przyspieszenie prac na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez działania infrastruk-
turalne w drogownictwie. Jest także dowodem, że pojęcie integracji różnych 
instytucji dla osiągnięcia wspólnego celu jakim jest spełnienie oczekiwań spo-
łeczeństwa na poprawę jakości życia poprzez zapewnienie bezpieczeństwa 
w podróży, zostało właściwie zrealizowane poprzez współpracę NCBR i GDDKiA 
w formule wspólnego przedsięwzięcia RID.

Jubileuszowe XI Seminarium GAMBIT, odbywające się w 20 lat po pu-
blicznym zaprezentowaniu koncepcji pierwszego polskiego, zintegrowanego 
programu brd, jest także wyrazem naszej pamięci ofiar wypadków drogowych, 
którym papież Jan Paweł II poświęcił modlitwę Anioł Pański w trzecią niedzielę 
listopada, ustanawiając tym Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogo-
wych. Także przystąpienie Organizacji Narodów Zjednoczonych do tych obcho-
dów poprzez ustanowienie Dekady ONZ BRD jest dowodem rangi jaką światłe 
społeczeństwa przywiązują do  społecznego i ekonomicznego problemu wy-
padków drogowych.

Prof. Ryszard Krystek
12 czerwca 2016

Źródło: strona internetowa konferencji 
GAMBIT 2016
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Dział Promocji Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Port Gdańsk - Inwestycje  

Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA

Przedsięwzięcia inwestycyjne
w Porcie Gdańsk
Przedsięwzięcia inwestycyjne
w Porcie Gdańsk
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Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA

Inwestorzy

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
- Infrastruktura dostępowa od strony 

wody w akwenach wewnętrznych

- Infrastruktura drogowa i kolejowa 

na terenach ZMPG SA

- Remonty i modernizacje nabrzeży

i nieruchomości na terenach 

ZMPG SA

PKP PLK SA
Kolejowa infrastruktura dostępowa 

poza terenami ZMPG SA

Urząd Morski w Gdyni
Infrastruktura dostępowa od strony

wody w akwenach zewnętrznych

Inwestorzy prywatni i państwowi, 
polscy i zagraniczni
Inwestycje na terenach dzierżawionych 

od ZMPG SA, Gminy Miasta Gdańsk 

lub na terenach własnych

Gmina Miasta Gdańsk
Drogowa infrastruktura dostępowa 

poza terenami ZMPG SA

Inwestycje ostatnio zakończone
w Porcie Gdańsk

Wartość całkowita – ok. 470 mln EUR

Terminal ładunków mrożonych

Ośrodek ratownictwa ZMPG SA

Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego

Tunel pod Martwą Wisłą
Modernizacja linii kolejowej 226 wraz z nowym mostem kolejowym

Magazyn składowania produktów głęboko mrożonych

Terminal naftowy – etap I
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Tunel pod Martwą Wisłą

Źródło: GIK

• Dwa tunele drogowe łączące lewobrzeżną część Portu Gdańsk

z krajową siecią dróg i autostrad

• Długość całkowita – 1,4 km

• Głębokość w najniższym miejscu – 35 m

• Wartość inwestycji – ok. 210 mln euro

• Inwestor – Gmina Miasta Gdańsk
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Autostrada A1 
▼

Obwodnica 
Południowa

Źródło: Google Maps

▲
Gdynia

Infrastruktura drogowa
prowadząca do

i z Portu Gdańsk

Warszawa ►

Trasa 
Sucharskiego

• Bezpośredni dojazd do portu z autostrady A1

• Dojazd z każdego terminalu portowego do krajowej 

sieci dróg trwający jedynie 15-20 minut 

• Brak sygnalizacji świetlnej i korków

• Skrócenie czasu i obniżenie kosztów transportu 

towarów do i z Portu Gdańsk
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Modernizacja linii 
kolejowej 226 wraz
z nowym mostem 
kolejowym

Pruszcz GdańskiPruszcz Gdański

Stacja Gdańsk Port PółnocnyStacja Gdańsk Port Północny

• Budowa ponad 30 km nowych torów i montaż 42 nowych rozjazdów

• Budowa 5 wiaduktów i mostów, w tym dwutorowego mostu przez 

Martwą Wisłę
• Budowa lokalnego centrum sterowania ruchem kolejowym Gdańsk 

Port Północny

• Docelowa prędkość pociągów towarowych – 100 km/h

• Docelowa przepustowość – 180 par pociągów na dobę
• Wartość inwestycji – ok. 123 mln EUR

• Inwestor – PKP PLK SA

Źr
ó

d
ło

: P
K

P
 P

L
K

 S
A

• 6 zbiorników na ropę naftową o łącznej pojemności 375 tys. m3

• Pompownia p.poż. z 4 zbiornikami na wodę                                                                                

o pojemności 100 tys. m3

• Oczyszczalnia ścieków

• System rurociągów połączonych                                                                                                

z Bazą Paliw Płynnych 

• Teren terminalu objęty statusem Wolnego                               

Obszaru Celnego

• Wartość inwestycji – 98 mln EUR

• Inwestor – PERN SA

Źródło: PERN

Terminal naftowy – pierwszy etap

Fot. Kacper Kowalski / PGA SA
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Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA

Rozbudowa intermodalnego terminalu 
kontenerowego w rejonie
Nabrzeża Szczecińskiego

• Zwiększenie możliwości składowych

i przeładunkowych

• Modernizacja placów składowo-manewrowych 

• Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych

• Wartość inwestycji – ok. 6,4 mln EUR, 

przyznane dofinansowanie – 2,6 mln EUR

• Inwestor – ZMPG SA

Fot. PAGO

Magazyn składowania produktów
głęboko mrożonych

• Powierzchnia terenu 4 ha

• Powierzchnia magazynowa 15 500 m2

• 3 komory składowe

• Pojemność ok. 36 tys. palet

• Pro-środowiskowe systemy chłodzenia magazynu

• Specjalistyczny system sterowania chłodnią w oparciu o mobilne terminale radiowe, 

• Obiekt przystosowany do obsługi wszystkich towarów wymagających ujemnych 

temperatur (owoce, warzywa, produkty mleczarskie, świeże mięso, mrożone mięso)

• Lokalizacja na zapleczu głębokowodnego terminalu kontenerowego DCT Gdańsk

• Wartość inwestycji – ok. 14,3 mln EUR

• Inwestor: PAGO – specjalista w kompleksowej obsłudze logistycznej produktów 

mrożonych, właściciel sieci chłodni na terenie Polski
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Terminal ładunków mrożonych

• Pojemność ok. 30 tys. palet

• Lokalizacja na terenie Wolnego Obszaru Celnego z bezpośrednim dostępem do 

nabrzeża portowego umożliwiająca obsługę statków transportowych i rybackich

• W pełni skomputeryzowany magazyn

• Pełna identyfikowalność składowanego towaru i optymalizacja wykorzystania 

przestrzeni magazynowej 

• Wysoka jakość usług potwierdzona certyfikatami jakości

ISO 9001, MSC/ASC CoC oraz IFS Logistics

• Wartość inwestycji – ok. 15 mln EUR, inwestor – PAOP

• Powierzchnia chłodzona magazynu – 7 921 m2

• Pojemność chłodzona magazynu – 23 940 t

• Przeznaczenie – magazynowanie głęboko mrożonych produktów rybołówstwa

• 4 niezależne komory chłodnicze

• 5 poziomów regałów wysokiego składowania

Fot. Kacper Kowalski / PGA SA

Organizacja ośrodka ratownictwa ZMPG SA
i modernizacja statku pożarniczo-ratowniczego

• Wartość inwestycji – ok. 1,17 mln EUR,

przyznane dofinansowanie – 0,97 mln EUR

• Inwestor – ZMPG SA
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Zakup łodzi ekologiczno-ratowniczej szybkiego 
reagowania i motorówki hydrograficzno-inspekcyjnej

• Wartość inwestycji – ok. 1,86 mln EUR,

przyznane dofinansowanie – 1,58 mln EUR

• Inwestor – ZMPG SA

Fot. Kacper Kowalski / PGA SA

Inwestycje realizowane i planowane
w Porcie Gdańsk

Wartość całkowita – 1,5 mld EUR
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1

2
2

3

3

3
4

4
Aktualny dostęp

Planowany rozwój

1. Poszerzenie dotychczasowego toru podejściowego

2. Nowe falochrony

3. Nowy tor wodny do Portu Zewnętrznego

4. Nowe obrotnice

Wartość inwestycji – 181 mln EUR

Inwestor – Urząd Morski w Gdyni

Planowany rozwój 
dostępu od strony wody 
do Portu Zewnętrznego

Modernizacja wejścia
do Portu Wewnętrznego,

Etap III
Wartość inwestycji – 36 mln EUR

Inwestor – Urząd Morski w Gdyni
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2

3

4 1. Nabrzeże Przemysłowe

2. Nabrzeże Obrońców Westerplatte

Wartość inwestycji ok. 5,4 mln EUR

Dokumentacja projektowa finansowana z TEN-T dla inwestycji:

Tor wodny

3. Nabrzeże Oliwskie

4. Nabrzeża Zbożowe i Wisłoujście

5. Dworzec Drzewny

6. Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej i Mew

Wartość inwestycji ok. 110 mln EUR

Planowana realizacja rzeczowa na lata 2016-2020

Inwestor – ZMPG SA

Rozbudowa nabrzeży wraz
z pogłębieniem toru wodnego

w Porcie Wewnętrznym

1

6

Parametry maks. statku:
• Długość = 250 m

• Szerokość = 35 m

• Zanurzenie = 10,6 m 

Parametry maks. statku:
• Długość = 250 m

• Szerokość = 35 m

• Zanurzenie = 10,6 m 

4

5

Parametry maks. statku:
• Długość = 190 m

• Szerokość = 25 m

• Zanurzenie = 9,5 m 

Parametry maks. statku:
• Długość = 190 m

• Szerokość = 25 m

• Zanurzenie = 9,5 m 

Budowa nowych stanowisk statkowych
przy Falochronie Półwyspowym Północnym

Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA

• Wartość inwestycji ok. 48 mln EUR

• Inwestor – ZMPG SA

• Planowana realizacja rzeczowa na lata 2016-2020 
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Poprawa infrastruktury kolejowego 
dostępu do Portu Gdańsk

Modernizacja i przebudowa stacji kolejowych 

obsługujących Port Gdańsk, celem optymalizacji 

układu kolejowego w porcie i dostosowania jego 

parametrów do aktualnego zapotrzebowania portu

i jego kontrahentów.

Inwestycja obejmie modernizację następujących stacji:

• Port Północny wraz z rejonem Przeróbka,

• Kanał Kaszubski,

• Zaspa Towarowa wraz z rejonem

Gdańsk Wiślany.

Wartość inwestycji – ok. 141,5 mln EUR

Inwestor – PKP PLK SA

Gdańsk Zaspa TowarowaGdańsk Zaspa Towarowa

Gdańsk Kanał KaszubskiGdańsk Kanał Kaszubski

Most kolejowy na Martwej WiśleMost kolejowy na Martwej Wiśle

Gdańsk Port PółnocnyGdańsk Port Północny

Gdańsk WiślanyGdańsk Wiślany

Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA

Teren objęty inwestycjami realizowanymi przez 

ZMPG SA – ok. 70 ha

Koszt całkowity – ok. 29 mln EUR

drogi

tory kolejowe

Teren objęty inwestycjami realizowanymi przez  

Gminę Miasta Gdańsk – ok. 28 ha

Koszt całkowity – ok. 42,4 mln EUR

drogi

Rozbudowa i modernizacja
sieci drogowej i kolejowej

w Porcie Zewnętrznym
w Gdańsku

Źródło: GARG
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• Opracowanie dokumentacji projektowej

i środowiskowej dla rozbudowy i modernizacji 

węzłów sieci bazowej w zakresie infrastruktury 

drogowo-kolejowej w rejonie Basenu Górniczego 

oraz Nabrzeża Przemysłowego

• Wzajemna korelacja przestrzenna publicznego

i portowego układu drogowego i kolejowego

• Teren objęty projektem: ok. 140 ha

Szacowana wartość dokumentacji: ok. 1 mln euro

Projekt planowany do realizacji w partnerstwie

z Gminą Miasta Gdańska

Dokumentacja dla rozbudowy systemu sieci 
komunikacyjnej rejonu Basenu Górniczego

i Nabrzeża Przemysłowego

• Kolejne zbiorniki na produkty naftowe

i chemikalia o pojemności 325 tys. m3,

bocznica kolejowa, stacja autocystern

• Wartość całkowita inwestycji – 197 mln EUR

• Inwestor – PERN SA

• Zakończenie inwestycji – 2018 rok

Źródło: PERN

Terminal naftowy – drugi etap

Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA
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Uniwersalny terminal głębokowodny

Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA

• Nowy głębokowodny terminal do obsługi suchych ładunków masowych

• Inwestycja 2-etapowa:

I ETAP: budowa stanowiska do obsługi produktów rolnych o docelowej zdolności

przeładunkowej 4 mln ton / rok

II ETAP: budowa stanowiska uniwersalnego

• Wartość inwestycji – ok. 71,4 mln EUR

• Inwestor – OT Logistics SA

Źródło: DCT Gdańsk SA

Budowa drugiego głębokowodnego nabrzeża 
terminalu kontenerowego DCT

• Wzrost zdolności przeładunkowej DCT do 3-4 mln TEU

• Długość nabrzeża 650 m

• 5 suwnic STS i 16 suwnic RTG

• Wartość inwestycji – 195 mln EUR

• Inwestor – DCT Gdańsk SA

• Planowany termin uruchomienia – do końca 2016 r.
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Pomorskie Centrum Logistyczne
• Lokalizacja w bezpośrednim zapleczu terminalu DCT

• Działka o powierzchni 110 ha

• Docelowa powierzchnia 500 000 m2 nowoczesnych magazynów 

• Wielofunkcyjność: magazyny logistyczne, produkcja i biura

• Budowane na zamówienie magazyny o powierzchni od 3 500 m²

• Wartość inwestycji – 298 mln EUR

• Inwestor – Goodman

Źródło: Goodman Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA

Wizualizacja idei nowego głębokowodnego 
portu zewnętrznego

• Zalądowienie i budowa pirsów

• Green port – budowa nowego 

głębokowodnego portu przy 

minimalizacji ingerencji w środowisko 

naturalne

• Zaangażowanie kapitału prywatnego 

(”Build-Operate-Transfer”)

• Etapowa realizacja projektu

• Faza koncepcyjna – lata 2015-2018

• Faza realizacyjna – po roku 2018
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Dziękujemy za uwagę

Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA

Przygotował: 

Dział Promocji
Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA

Więcej informacji na:
www.portgdansk.pl
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Zarząd Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.

POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA 

- Największy projekt infrastrukturalny 

Samorządu Województwa Pomorskiego

     realizowany w latach 2010 - 2015 

POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA
NAJWIĘKSZY PROJEKT INFRASTRUKTURALNY
SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

REALIZOWANY W LATACH 2010-2015

GDAŃSK, 2016 R.
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1. Studium wykonalności PKM 2008 - 2009 r.
2. Zespół Projektu czerwiec 2009 r.
3. Koncepcja Programowo-Przestrzenna luty 2010 - grudzień 2010 r.
4. Ocena wpływu na środowisko luty 2010 - luty 2011 r.
5. Powołanie spółki PKM SA czerwiec 2010 r.
6. Prace archeologiczne i saperskie jesień 2010 r. - zima 2011 r.
7. Konsultacje społeczne wrzesień 2010 - luty 2011 r.
8. Decyzja środowiskowa czerwiec 2011 r.
9. Konkurs architektoniczny lipiec 2011 r.
10. Decyzja lokalizacyjna styczeń 2012 r.
11. Umowa o dofinansowanie z UE maj 2012 r.
12. Przejmowanie nieruchomości październik – grudzień 2012 r.
13. Prawomocne pozwolenie na budowę grudzień 2012 r.
14. Prace przygotowawcze (wycinka, wyburzenia) styczeń - kwiecień2013 r.
15. Wyłonienie głównego wykonawcy marzec 2013 r.
16. Rozruch placu budowy maj 2013 r.
17. Zakończenie robót budowlanych 30 kwietnia 2015 r.
18. Oddanie linii PKM do użytku 1 września 2015 r.

KALENDARIUM PROJEKTU PKM

STAN WYJŚCIOWY

SKOMUNIKOWANIE REGIONU Z METROPOLIĄ TRÓJMIEJSKĄ
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STAN PLANOWANY

SKOMUNIKOWANIE REGIONU Z METROPOLIĄ TRÓJMIEJSKĄ

 20 KM LINII KOLEJOWEJ
 8  NOWYCH PRZYSTANKÓW
 41 OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH:

- 17 WIADUKTÓW KOLEJOWYCH
- 5 WIADUKTÓW DROGOWYCH
- 4 KŁADKI DLA PIESZYCH
- 4 PRZEJŚCIA POD TORAMI
- 11 PRZEPUSTÓW (W TYM 7 Z PRZEJŚCIEM DLA ZWIERZĄT)

KLUCZOWY ELEMENT – POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA
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INTEGRACJA KOMUNIKACJI
PKM + autobus + tramwaj

PO IŚ

KORYTARZ
HELSKI

RPO WP

KORYTARZ
KOŚCIERSKI

RPO WP

POMORSKA
KOLEJ

METROPOLITALNA

PROJEKTY
TOWARZYSZĄCE
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REALIZACJA PROJEKTU PKM

Projekt Pomorska Kolej Metropolitalna

PKM SA
+ PO IŚ

PARKING

PARKING

Partner 
(Samorząd)

HAPPENINGI PROMUJĄCE IDEĘ BUDOWY PKM

 4 przemarsze trasą PKM

 2 przejazdy pociągami

 udział w festynach osiedlowych i innych 
imprezach społeczności lokalnych wzdłuż 
planowanej trasy PKM
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TRANSPARENTNY PROJEKT = SPRAWNA REALIZACJA

 Tylko 2 mało istotne uwagi zgłoszone do raportu 
środowiskowego

 Tylko 6 odwołań od decyzji lokalizacyjnej
 Realizacja trudnych społecznie prac 

(wyburzenia, wycinki) praktycznie bez protestów, 
a wręcz przy poparciu społecznym.

INWESTYCJA W ZGODZIE Z NATURĄ

 Odłowienie ok. 3 tys. osobników płazów (gatunków 
objętych ochroną prawną) z likwidowanego oczka 
wodnego na trasie PKM i przeniesienie ich do nowego 
zbiornika wodnego

 Nasadzenia zastępcze ponad 70 tys. drzew i krzewów 
na terenie Gdańska i okolic (jako rekompensata za 20 
tys. drzew i krzewów wyciętych w związku z budową).
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 Na całej linii PKM położonych zostało 28 970 
podkładów kolejowych. Gdyby je wszystkie 
ustawić jeden na drugim, to miałyby wysokość 
8,5 tys. m - tyle co najwyższy szczyt świata 
Mount Everest.

 Łącznie wykorzystano ponad 55 tys. m sześc. 
betonu przywiezionych ponad 6200 
betonowozami. Gdyby je ustawić w kolejce jeden 
za drugim, otrzymalibyśmy dystans ok. 43 km. 
Rząd betoniarek zaczynający się w Gdańsku 
Głównym kończyłby się w Redzie. 

 Przy budowie wiaduktów PKM wykorzystano 
ponad 7,3 tys. ton zbrojenia - czyli mniej więcej 
tyle, ile waży cała wieża Eiffla. Łączna długość 
prętów zbrojeniowych to ok. 3000 km - czyli tyle, 
ile wynosi odległość z Gdańska do Madrytu.

BUDOWA PKM W LICZBACH

Zmiany w krajobrazie Gdańska i Pomorza
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Zmiany w krajobrazie Gdańska i Pomorza

SZACOWANA LICZBA PASAŻERÓW PKM

ANALIZA MARKETINGOWA 2015-2042
(INICJATYWA JASPERS)

Niepełna integracja
6,5 mln – 12,5 mln

(rocznie)
Pełna integracja

10,3 mln – 24,2 mln
(rocznie)
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Wkład pieniężny
85,0

Aport niepieniężny
85,5

Środki PO IiŚ
624,3

Obligacje
84,3

Finansowanie fazy realizacyjnej projektu PKM 
(w mln zł netto)

Dodatkowe przystanki PKM na linii 201

PKM GDAŃSK OSOWA
 Oddany do użytku

w grudniu 2015 r.

 Wybór wykonawcy: 
– IX 2016 r.

 Rozpoczęcie budowy:
– jesień 2016 r.

 Zakończenie budowy:
– 31.07.2017 r.

PKM GDYNIA STADION

PKM GDYNIA KARWINY
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DZIĘKUJĘ
ZA UWAGĘ
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STANOWISKO STOWARZYSZENIA KLUB INŻYNIERII RUCHU (S-KLIR)
W SPRAWIE PROJEKTU z dnia 27 września 2016r.: 

• „Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia ……2016 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach.

Problem wyświetlaczy (odliczników, liczników czasu) czasu pozostałego 
do zakończenia sygnału zielonego i czerwonego budzi wieloletnie emocje. Wy-
daje się, że obecnie możemy już mówić o pewnej polaryzacji stanowisk. 

Z jednej strony są przedstawiciele branży drogowej i środowiska zwią-
zanego z szeroko rozumianym bezpieczeństwem ruchu drogowego głośno 
wyrażający swoje negatywne stanowisko dla tego rozwiązania przedstawiając 
zagrożenia jakie ono może ze sobą nieść. 

Z drugiej strony są kierowcy, którzy wskazują na poprawę komfortu jaz-
dy i rzekomą poprawę przepustowości jaką tego typu urządzenia dają. 

W tej sytuacji Stowarzyszenie KLIR stoi na stanowisku, że jakakolwiek 
ostateczna decyzja Ministerstwa powinna zostać poprzedzona badaniami rze-
czywistego wpływu wyświetlaczy czasu na takie aspekty ruchu drogowego jak 
jego: bezpieczeństwo, przepustowość, komfort. Czynniki te wymieniono nie-
przypadkowo w takiej kolejności. Biorąc pod uwagę, że nie widać przesłanek, 
które wymuszałyby na Ministerstwie konieczności szybkiego procedowania 
tych zmian, a jednocześnie mając na względzie potencjał intelektualny i mery-
toryczny wielu jednostek naukowo – badawczych w Polsce, które z powodze-
niem mogłyby przygotować rzeczową ekspertyzę wpływu wyświetlaczy na 
ruch drogowy z niepokojem dostrzegamy swoistą „drogę na skróty”, które Mi-
nisterstwo przyjęło w procesie dopuszczenia do stosowania przedmiotowych 

Poznań, dnia 26-10-2016 r.

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY  
I BUDOWNICTWA
Departament Transportu Drogowego

L.dz. KLIR /02/10/2016
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urządzeń. W naszej ocenie jest to tym bardziej błędne podejście, że dotychczas 
opublikowane eksperymenty badawcze w tym temacie przygotowane przez 
Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu czy Politechnikę Śląską wykazują nega-
tywny wpływ wyświetlaczy na zachowania kierowców. Trzeba jednocześnie 
podkreślić, że tego typu urządzeń w proponowanym zakresie funkcjonowa-
nia nie używa się w żadnym z przodujących w kwestii bezpieczeństwa ruchu 
drogowego krajów Europy. Z drugiej strony ich liczba na polskich drogach jest 
na tyle duża, że stanowiłaby niewątpliwie wystarczającą próbę badawczą do 
rzetelnej ekspertyzy mogącej ocenić ich rzeczywisty wpływ na warunki i bez-
pieczeństwo ruchu drogowego. Zważywszy, że nie jest nam znane tego typu 
opracowanie w krajach Unii Europejskiej tracimy przy okazji możliwość eks-
portowania tego typu wiedzy, także na inne kraje. W kontekście wszystkich 
wymienionych wyżej argumentów uzasadnienie Ministerstwa do przygoto-
wywanego aktu prawnego podkreślające zalety wyświetlaczy w naszej ocenie 
jest co najmniej kontrowersyjne.

Mając powyższe na uwadze Stowarzyszenie Klub Inżynierii Ruchu ne-
gatywnie opiniuje przygotowywane zmiany legislacyjne, nawet uwzględ-
niając fakt, że w dotychczasowych naszych stanowiskach podkreślaliśmy, że 
widzimy możliwość ograniczonego stosowania wyświetlaczy czasu pozostałego 
np. w sygnalizacjach dedykowanych komunikacji zbiorowej (tramwaj, autobus), 
w sygnalizacjach wahadłowych sterujących ruchem w miejscach zawężeń jezd-
ni np. spowodowanych pracami drogowymi czy na niektórych przejściach dla 
pieszych.

Niezależnie od negatywnej opinii, jeżeli Ministerstwo nie uzna powyż-
szych argumentów za wystarczające do zmiany formuły rozstrzygnięcia tematu 
wyświetlaczy i będzie kontynuowało prace legislacyjne w dotychczasowej for-
mie Stowarzyszenie KLIR wnosi następujące uwagi techniczne do procedowa-
nego Rozporządzenia:

- w części 2 pkt 2.2 uważamy, że wyświetlacze prędkości czy wyświetla-
cze czasu powinny zostać dopisane do urządzeń pomocniczych, a nie informa-
cyjnych;

- w części 3 pkt 3.1 w akapicie ósmym zapis, że w symbol czasu musi być 
wyświetlany tylko w kolorze czerwonym lub zielonym eliminuje możliwość sto-
sowania wyświetlaczy w połączeniu z sygnalizatorami dla tramwajów i autobu-
sów (sygnalizatory ST, STK, SB);
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- w części 3 pkt 3.1 w akapicie dziesiątym należy wykreślić zapis, że 
„urządzenie to może być stosowane z sygnalizacją świetlną stałoczasową”, gdyż 
w przypadku pełnego zakresu wyświetleń jest to oczywiste natomiast eliminuje 
możliwość wyświetlania sygnału pozostałego w stałoczasowych przedziałach 
wynikających np. z przejść międzyfazowych w sygnalizacjach zmiennoczaso-
wych czy acyklicznych. Jest to istotne z punktu widzenia sygnału w sygnalizato-
rach dedykowanych komunikacji zbiorowej;

- należy w sposób analogiczny jak dla pozostałych elementów infra-
strukturalnych sygnalizacji świetlnej określić warunki techniczne dla tego typu 
urządzeń. Bardzo wartościowy artykuł określający zagrożenia z dowolności 
technicznej stosowania wyświetlaczy ukazał się w tegorocznym wrześniowym 
numerze miesięcznika Transportu Miejskiego i Regionalnego „Problemy stoso-
wania liczników czasu w drogowej sygnalizacji świetlnej”. Na szereg postawio-
nych w nim pytań bardzo istotnych z punktu widzenia bezpiecznego funkcjono-
wania sygnalizacji świetlnych procedowane przepisy nie odpowiadają. Stoimy 
na stanowisku, że warunki techniczne do stosowania wyświetlaczy powinny 
zostać bezwzględnie doprecyzowane;

- przepisy nie regulują kwestii końcowego momentu odliczania czasu. 
Musimy zauważyć, że problem „trzech ostatnich sekund” jest obecnie różno-
rodnie realizowany. Tego typu zagadnienia muszą być rozwiązywane na etapie 
przepisów wykonawczych.

Z poważaniem,
Prezes Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu

Tomasz Borowski
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Seminaria i spotkania 
Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu

Lp. Data Miejsce Nr 
Biulet. Rodzaj spotkania

1 12-15.09.1989 Łódź Założenie Klubu – Zjazd 
Drogowców Miejskich

2 27.11.1989 Warszawa 1
3 08.01.1990 Warszawa 2
4 06.04.1990 Lublin 3
5 16.05.1990 Warszawa 4
6 20-21.06.1990 Bielsko – Biała 5
7 11-12.10.1990 Szczecin 6
8 15-16.11.1990 Toruń - Kurzętnik 7
9 14.03.1991 Warszawa

10 25-26.04.1991 Gdańsk 8
11 13-14.06.1991 Płock 9 Zjazd Drogowców Miejskich

12 03-05.09.1991 Łomża 10 Seminarium KLIR

13 21.11.1991 Warszawa 11 Puszcza Kampinoska

14 20-21.02.1992 Jelenia Góra – Szklarska 
Poręba 12 Seminarium KLIR

15 25-27.06.1992 Bełchatów 13 Seminarium KLIR

16 10-12.09.1992 Olsztyn 14 Seminarium KLIR

17 10-12.12.1992 Warszawa 15 Seminarium KLIR

18 15-17.04.1993 Poznań - Kiekrz 16 Seminarium KLIR 
– Walne Zebranie  Statutowe

19 26.06.1993 Warszawa 17 Seminarium KLIR

20 09-11.09.1993 Rzeszów Zjazd Drogowców Miejskich

21 14-16.10.1993 Gdańsk - Sobieszewo 18 Seminarium KLIR

22 27-29.04.1994 Gorzów Wlkp. - Rogi 19 Seminarium KLIR

23 26-28.05.1994 Warszawa - Rynia 20 Seminarium KLIR – Walne 
Zebranie

24 07-09.09.1994 Tarnów - Janowice 21 Seminarium KLIR

25 12-15.10.1994 Opole - Pokrzywna 22 Seminarium KLIR

26 22-25.02.1995 Białystok - Supraśl 23 Seminarium KLIR

27 11-13.05.1995 Leszno - Rokosowo 24 Seminarium KLIR

28 24.06-2.07.1995 Szwecja – Norwegia Wyjazd Statoil

29 06-08.09.1995 Wrocław Zjazd Drogowców Miejskich
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30 08-10.09.1995 Karpacz Samotnia  I – Spotkanie 
koleżeńskie

31 16-24.09.1995 Dania EPOKE

32 09-11.11.1995 Warszawa – Zalesie 25 Seminarium KLIR - Walne 
Zebranie

33 20-23.03.1996 Bielsko-Biała - Jaworze 26 Seminarium KLIR

34 29.05-1.06.1996 Olsztyn – St. Jabłonki 27 Seminarium KLIR

35 06-08.09.1996 Karpacz Samotnia  II – Spotkanie 
koleżeńskie

36 11-14.09.1996 Gdańsk - Sobieszewo 28 Seminarium KLIR

37 06-09.11.1996 Lublin – Kazimierz Dln. 29 Seminarium KLIR

38 14-17.05.1997 Kielce – Św. Krzyż 30 Seminarium KLIR 

39 10-13.09.1997 Suwałki - Augustów 31 Seminarium KLIR

40 24-26.09.1997 Lublin Zjazd Drogowców Miejskich

41 19-22.11.1997 Sieradz - Burzenin 32 Seminarium KLIR 

42 09-14.03.1998 Holandia – Amsterdam Intertraffic ‘ 1998

43 18-22.03.98 Gdańsk - Sobieszewo 33 Seminarium KLIR

44 03-06.06.1998 Inowrocław 
- Przyjezierze 34 Seminarium KLIR - Walne 

Zebranie - Wyborcze

45 04-06.09.1998 Karpacz Samotnia  III – Spotkanie 
koleżeńskie

46 10-12.12.1998 Lublin 35 Kazimierz Dolny

47 10-13.03.1999 Bielsko-Biała 36 Bystra

48 19-22.05.1999 Poznań - Zaniemyśl 37 Seminarium KLIR - Walne 
Zebranie

49 09-11.09.1999 Rybnik 38 Seminarium KLIR Rudy

50 05-07.11.1999 Karpacz Samotnia  IV – Spotkanie 
koleżeńskie

51 23-26.02.2000 Janowice 39 Seminarium WIMED

52 09-16.04.2000 Niemcy, Holandia, 
Belgia,Luksemburg Intertraffic ‘ 2000

53 10.05.2000 Kielce I Spotkanie targowe - 
Autostrada

54 14-17.06.2000 Bydgoszcz 40 Seminarium KLIR Klonowo k/
Koronowa

55 06-09.10.2000 Raciechowice 41 Seminarium KLIR Dobczyce

56 03-05.11.2000 Karpacz Samotnia V – Spotkanie 
koleżeńskie

57 28.02-3.03.2001 Tatry 42 Seminarium KLIR Polana 
Zgorzelisko

58 09.05.2001 Kielce – Borków II Spotkanie targowe - 
Autostrada

59 06-09.06.2001 Wrocław – Oborniki Śl. 43 Seminarium KLIR - Walne 
Zebranie
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60 10.10.2001 Warszawa Spec Seminarium KLIR na R & T 2001

61 05-07.10.2001 Karpacz Samotnia VI – Spotkanie 
koleżeńskie

62 20-23.02.2002 Pokrzywna 44 Seminarium KLIR Pokrzywna

63 03-06.04.2002 Gdańsk-Gdynia-Słupsk 45 Seminarium KLIR Jurata

64 13-21.04.2002 Amsterdam - Paryż Intertraffic 2002

65 08.05.2002 Kielce – Borków III Spotkanie targowe - 
Autostrada

66 04-06.07.2002 Dychów k/Ziel. Góry 46 Seminarium KLIR

67 27-29.09.2002 Karpacz Samotnia VII – Spotkanie 
koleżeńskie

68 09.10.2002 Warszawa Spec Seminarium KLIR na R & T 2002

69 13-16.11.2002 Koronowo 
– Nowy Jasiniec 47 Seminarium KLIR Walne 

Zebranie - Wyborcze

70 26.02-01.03.2003 Bielsko – Biała 48 Seminarium KLIR 

71 07.05.2003 Kielce – Borków IV Spotkanie targowe - 
Autostrada

72 04-07.06.2003 Kielce 49 Seminarium KLIR Św. Krzyż

73 18-21.09.2003 Karpacz Samotnia VIII – Spotkanie 
koleżeńskie

74 08.10.2003 Warszawa spec Seminarium KLIR i IBDiM – R&T 
2003

75 26-29.11.2003 Częstochowa 50 Seminarium KLIR Złoty Potok

76 04-05.03.2004 Tatry 51 Seminarium - Polana Zgorzelisko

77 12.05.2004 Kielce – Ciekoty V Spotkanie targowe - 
Autostrada

78 16-17.06.2004 Szczecin 52 Seminarium KLIR

79 09-12.09.2004 Karpacz Jacek Samotnia IX – Spotkanie 
koleżeńskie

80 24-27.11.2004 Dymaczewo k/P-nia 53 Seminarium – Walne Zebranie

81 16-18.03.2005 Tatry 54 Seminarium - Polana Zgorzelisko

82 11.05.2005 Kielce – Tokarnia VI Spotkanie targowe - 
Autostrada

83 9-11.06.2005 Toruń 55 Seminarium KLIR

84 08-11.09.2005 Karpacz Samotnia X – Spotkanie 
koleżeńskie

85 24-25.11.2005 Aleksandrów Łódzki 56 Seminarium - Walne Zebranie

86 23-25.03.2006 Tatry 57 Seminarium – Polana 
Zgorzelisko

87 17.05.2006 Kielce – Tokarnia VII Spotkanie targowe - 
Autostrada

88 22-24.06.2006 Dychów k/Ziel. Góry 58 Seminarium KLIR

89 14-17.09.2006 Karpacz Samotnia XI – Spotkanie 
koleżeńskie
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90 19-21.10.2006 Sząbruk k/Olsztyna 59 Seminarium – 
Walne Zebranie – Wyborcze

91 14-17.03.2007 Bielsko - Biała 60 Seminarium KLIR

92 16.05.2007 Kielce – Borków VIII Spotkanie targowe - 
Autostrada

93 20-23.06.2007 Przyjezierze 61 Seminarium KLIR

94 13-16.09.2007 Karpacz Samotnia XII – Spotkanie 
koleżeńskie

95 03-06.10.2007 Kielce – Św. Krzyż 62 Seminarium – Walne Zebranie

96 27.02-01.03.2008 Sząbruk k/Olsztyna 63 Seminarium KLIR

97 31.03-06.04.2008 Amsterdam – Rzym Intertraffic’2008

98 14.05.2008 Kielce - Borków IX Spotkanie targowe - 
Autostrada

99 11-14.06.2008 Kaszuby - Ostrzyca 64 Seminarium KLIR

100 11-14.09.2008 Karpacz Samotnia XIII – Spotkanie 
koleżeńskie

101 05–08.11.2008 Bochnia – Tuchów 
-Raciechowice 65 Seminarium KLIR 

Walne Zebranie

102 04–07.03.2009 Tatry 66 Seminarium KLIR – Polana 
Zgorzelisko

103 12.05.2009 Kielce X Spotkanie targowe - 
Autostrada

104 17–20.06.2009 Poznań - Kiekrz 67
+spec.

Seminarium KLIR 
Walne Zebranie

105 5-8.09.2009 Karpacz Samotnia XIV – Spotkanie 
koleżeńskie

106 4-7.11.2009 Rzeszów – Lwów 68 Seminarium KLIR

107 23-26.03.2010 Amsterdam - Madryt Intertraffic ’ 2010

108 14-17.04.2010 Puławy 69 Seminarium KLIR

109 11.05.2010 Kielce XI Spotkanie targowe - 
Autostrada

110 23-26.06.2010 Rybnik 70 Seminarium KLIR

111 18-21.09.2010 Karpacz Samotnia XV – Spotkanie 
koleżeńskie

112 20-23.10.2010 Częstochowa 71 Seminarium KLIR
Walne Zebranie – Wyborcze

113 12-15.01.2011 Tatry 72 Seminarium KLIR – Polana 
Zgorzelisko

114 10.05.2011 Kielce XII Spotkanie Targowe

115 06.2011 Białystok 73 Seminarium KLIR

116 01-04.10.2011 Karpacz Samotnia XVI – Spotkanie 
koleżeńskie

117 07-10-03.2012 Olsztyn 74 Seminarium KLIR
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118 08.05.2012 Kielce XIII Spotkanie Targowe

119 13-16.06.2012 Kielce 75 Seminarium KLIR Walne 
Zebranie

120 6-9.10.2012 Karpacz Samotnia XVII– Spotkanie 
koleżeńskie

121 7-10.11.2012 Trójmiasto (Straszyn) 76 Seminarium KLIR Walne 
Zebranie

122 03-06.04.2013 Rybnik 77 Seminarium KLIR

123 21.05.2013 Kielce

XIV Spotkanie Targowe oraz 
Seminarium: 
S-KLIR wspólne z CT-Kielce i ITS 
Polska

124 12-15.06.2013 Dymaczewo k/Poznania 78 Seminarium KLIR 

125 28.09-1.10.2013 Karpacz Samotnia XVIII–Spotkanie 
koleżeńskie

126 16-19.10.2013 Bielsko Biała 79 Seminarium KLIR i Walne 
Zebranie

127 26.02-01.03.2014 Rzeszów 80 Seminarium KLIR

128 25-28.03.2014 Amsterdam - Lizbona Intertraffic  ‘2014

129 07-10.05.2014 Tuchów 81 Seminarium KLIR 

130 14-15.05.2014 Kielce

XV Spotkanie Targowe oraz 
Seminarium 
S-KLIR wspólne z CT-Kielce i ITS 
Polska

131 04-07.10.2014 Karpacz Samotnia XIX- Spotkanie 
koleżeńskie

132 26-29.112014 Grudziądz 82 Seminarium KLIR 
Walne Zebranie – Wyborcze

133 25-28.032015 Puszczykowo 83 „e” Seminarium – Warsztaty KLIR

134 14.05.2015 Kielce

XVI Spotkanie Targowe oraz 
Seminarium 
S-KLIR wspólne z CT-Kielce i ITS 
Polska

135 10-13.06.2015 Częstochowa --- -------------------------

136 4-7.10.2015 Karpacz Spec. Samotnia XX- Spotkanie 
Jubileuszowe

137 18-21.11.2015 Wrocław 84 Seminarium KLIR i Walne 
Zebranie

138 04-11.04.2016 Amsterdam - Francja Intertraffic ‘ 2016

139 31.05-01.06.2016 Kielce

XVII Spotkanie Targowe oraz 
Seminarium 
S-KLIR wspólne z CT-Kielce i ITS 
Polska

140 9-10.06.2016 Bydgoszcz - Tryszczyn 85 Seminarium KLIR
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141 2-5.10.2016 Karpacz Samotnia XXI–Spotkanie 
koleżeńskie

142 17-18.11.2016 Trójmiasto - 
Sobieszewo 86 Seminarium KLIR ; GAMBIT’2016,

Walne Zebranie – Wyborcze

143 2017 ???? 87 Seminarium KLIR 
Walne Zebranie – Wyborcze

144 1-4.10.2017 Karpacz Samotnia XXII– Spotkanie 
koleżeńskie

 

Imprezy zakończone
Seminaria zakończone
Aktualne Seminarium
Spotkania planowane 

Oprac.   16.11.2016 r.  TB 



57

Seminarium Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu
w Trójmieście - Sobieszewie
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ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERII RUCHU, Krystyna Hinca
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NIP 586-016-40-34   
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