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Będzin, dnia 12 lutego 2020 r. 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

już za tydzień rozpoczną się VII KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

DROGOWEGO 2020, w ramach których odbędą się XXXV i XXXVI wydarzenia z cyklu 

KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes:  

 I Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „Oświetlenie ulic i dróg - 

OŚWIETLENIE 2020” (19 lutego)  

oraz 

 VIII Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne BARIERY I ORGANIZACJA RUCHU 

2020 (20-21 lutego).  

 

Tegoroczne KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2020 

i jednocześnie Seminarium OŚWIETLENIE 2020 otworzy Andrzej Adamczyk, Minister 

Infrastruktury. 

 

Wiodącym tematem Seminarium będzie przybliżenie zagadnień związanych 

z wdrażaniem wytycznych organizacji bezpiecznego ruchu pieszych w zakresie 

prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. Wytyczne, które zostały opracowane 

w 2017 r. na zlecenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa, reprezentowanego przez 

Sekretariat Krajowej Rady BRD, uporządkowały proces przygotowania inwestycji 

drogowych. Nadal jednak istnieje potrzeba przybliżenia oraz wyjaśnienia zagadnień 

teoretycznych i praktycznych, związanych z oświetleniem przejść dla pieszych.  

 

Siódma edycja wydarzenia odbywa się w szczególnym dla BRD w Polsce okresie. 

Jednymi z priorytetów rządu stały się nadanie większej ochrony pieszym przekraczającym 

przejście dla pieszych oraz walka z piratami drogowymi. Wprowadzenie w życie tych 

zapowiedzi z exposé premiera daje nadzieję na zmniejszenie liczby zabitych na polskich 

drogach oraz na rozpoczęcie szerokiej dyskusji nad zagadnieniami zmierzającymi do 

dalszych zmian służących poprawie BRD. 

 

 

 



 

20 lutego podczas VII KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

DROGOWEGO 2020 odbędzie się debata „Najważniejsze problemy BRD w Polsce”, w której 

udział potwierdzili: dr inż. Marek Bauer, prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, 

Politechniki Krakowskiej; Adam Czerwiński, przewodniczący Krajowej Rady Zarządców 

Dróg Powiatowych; Marek Dworak, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, kierownik Katedry 

Budowy Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska; dr inż. Alvin Gajadhur, 

Główny Inspektor Transportu Drogowego; Łukasz Smółka, przewodniczący Małopolskiej 

Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; wicemarszałek Województwa 

Małopolskiego; dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prof. ITS, dyrektor Instytutu Transportu 

Samochodowego; dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW, Wydział Transportu Politechniki 

Warszawskiej; Tomasz Tosza, z-ca dyrektora, Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie 

oraz Tomasz Żuchowski, p.o. dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

 

Z terminem konferencji zbiega się procedowanie projektu zmiany ustawy Prawo 

o ruchu drogowym. Opracowujemy propozycję wniosków dotyczących przedmiotowej 

ustawy, które zostaną omówione w trakcie konferencji i przesłane do Ministerstwa 

Infrastruktury w ramach konsultacji publicznych, bezpośrednio po zakończeniu obrad, 

ponieważ termin upływa 21 lutego, w ostatni dzień konferencji. 

 

KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO to jedna 

z największych konferencji dedykowana tej dziedzinie w Polsce. Każdego roku gromadzi 

specjalistów reprezentujących wszystkie etapy procesu inwestycyjnego. Formuła zakłada 

sesje tematyczne z referatami (15-20 min.), gwarantowany czas na dyskusję po każdym 

referacie i wystawę tematyczną ze stoiskami firm i instytucji w hotelowym lobby. 

 

Serdecznie zapraszam do udziału w wydarzeniu i aktywności w dyskusjach podczas 

całych VII KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2020. 

 

Z wyrazami szacunku  
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