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Pandemia koronawirusa zamknęła ludzi w domach i biurach, a spotkania 
biznesowe przeniosła do rzeczywistości wirtualnej. W 2020 roku wiele flagowych 
konferencji i szkoleń organizowanych przez Zespół Doradców Gospodarczych 
TOR odbyło się w formule online.
Ósmy Kongres Infrastruktury Polskiej, jedno z najważniejszych cyklicznych 
wydarzeń dla przedstawicieli branży budowlanej i transportowej, w 2020 roku 
odbył się w 100% w sieci.

Dla wygody uczestników program podzielony został na 3 dni:

• 17 CZERWCA: PLANOWANIE INWESTYCJI
• 18 CZERWCA: REALIZACJA INWESTYCJI
•	 19	CZERWCA:	INFRASTRUKTURA	PRZYSZŁOŚCI	 
	 –	PRZYSZŁOŚĆ	INFRASTRUKTURY

Organizatorzy:

Wstęp



Partnerzy 
i patroni 
honorowi 
/medialni

Partner ZłotyPatronat Honorowy

Patronat Medialny:

Patronat honorowy

Partner Srebrny

Partner Brązowy

Partner

Partner Prawny Partner Geotechniczny



Szczegółowe  
tematy debat i wystąpień:
• Jaka będzie najbliższa dekada dla polskiej infrastruktury?
• Skutki pandemii i wyzwania branży na najbliższe lata
• Bezpieczeństwo finansowe sektora budownictwa – co zrobić jeżeli kryzys potrwa dłużej?
• Czy branża budowlana będzie kołem zamachowym gospodarki?
• Środki europejskie, państwowe, ppp – źródła finansowania kluczowych projektów
• Nowa perspektywa unijna - szanse na rozwój infrastruktury na przykładzie transportu kolejowego
• Minimalizacja ryzyk realizacji projektu poprzez zaawansowane planowanie i zarządzanie
• Czas zmian – rynek infrastruktury a zamówienia publiczne
• PZP w dobie pandemii – zamówienia publiczne w Tarczy Antykryzysowej
• Co zmieni nowa ustawa o zamówieniach publicznych?
• Wpływ pandemii na czas i koszty realizacji inwestycji infrastrukturalnych – aspekty prawne
• Rozwiązywanie sporów przy inwestycjach budowlanych
• Spadek produktywności, spowolnienie prac – infrastruktura a Covid-19
• Środki bezpieczeństwa a realizacja inwestycji
• Polubowne rozwiązywanie sporów i zarządzanie konfliktem
• Niewykonywanie umów o roboty budowlane z powodu pandemii koronawirusa
• Jakość i efektywność inwestycji – czy projekty osiągają założone parametry?
• Plany i oczekiwania względem inwestycji a rzeczywistość
• Czy w obecnej sytuacji niezbędna jest weryfikacja planów inwestycyjnych?
• Magrail jako alternatywa dla klasycznego high-speedu na linii Y: analiza IDOM i Hyper Poland
• Historia Crossrail: tworzenie cyfrowej kolei
• Wykorzystanie innowacji w wymagających projektach infrastrukturalnych
• Cyfryzacja branży budowlanej
• Czy pandemia wymusi rozwój branży w obszarze nowych technologii?
• Wprowadzenie rozwiązań BIM do zamówień publicznych



Utrzymanie skali inwestycji to za mało

Polska branża budowlana stosunkowo niewiele ucierpiała na skutek pandemii 
koronawirusa. Stało się tak, między innymi, dzięki szybko wprowadzonym zmianom 

organizacyjnym, a także kolejnym przetargom na zadania drogowe i kolejowe ze 
środków krajowych i unijnych. Konieczne jest jednak dalsze zwiększenie skali 

inwestycji – uznali uczestnicy debaty podczas VIII Kongresu Infrastruktury Polskiej.

Podstawowe pytanie dotyczyło wpływu pandemii na rynek inwestycji 
infrastrukturalnych. Według sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

Andrzeja Bittela niespodziewane okoliczności wpłynęły na zacieśnienie 
współpracy między zamawiającymi publicznymi (głównie PKP PLK i GDDKiA) a 

wykonawcami. – Solidarne podejście do realizacji zadań powinno pozostać nam na 
dłużej. Konsekwentna polityka zrównoważonego rozwoju infrastruktury drogowej 

i kolejowej (oba sektory są równoważne) będzie służyła nam wszystkim. Zadanie 
rządu to zapewnienie stabilnego dostępu do finansowania – zadeklarował Bittel.

Zamawiający: Jesteśmy w kontakcie z branżą

– Na początku pandemii martwiliśmy się o jej wpływ na inwestycje liniowe. 
Teraz widać, ze pojawiły się trudności (głównie z dostępnością pracowników i 

przerwaniem łańcuchów dostaw), ale firmy je pokonały. Żadna z 97 realizowanych 
w Programie Budowy Dróg Krajowych inwestycji nie została przerwana ani 

zahamowana. Mamy stały, codzienny kontakt z PKP PLK i GDDKiA. Zamawiający 
szybko regulują płatności za wykonane prace – uzupełnił sekretarz stanu w MI Rafał 

Weber. Kolejne inwestycje mają być sukcesywnie rozpoczynane niezależnie od 
tego, jak długo potrwa pandemia. – Pracujemy nad aktualizacją i poszerzeniem 

#KIP2020



PBDK w związku z nową unijną perspektywą budżetową. Nie wiemy, ile będzie 
środków, ale typujemy kolejne zadania na okres po 2025 r. Większość z nich jest 
dopiero w fazie przygotowywania, jak pozostałe odcinki dróg S10, S11 czy S74 – 

wyliczył.

Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel podkreślił, że zarządca infrastruktury 
realizuje 90-95% zaplanowanego zakresu inwestycji. – Na wielu budowach 

mamy do czynienia z większą mobilizacją. Najważniejsze było dla nas szybkie 
nawiązanie stałego kontaktu z wykonawcami. Wprowadziliśmy regularne 
wideokonferencje, które pozwalają przedyskutować problem w zaledwie 

kilkadziesiąt minut – o wiele szybciej, niż w trakcie bezpośredniego spotkania – 
zaznaczył. PKP PLK wprowadziły też odbiory częściowe, co umożliwia częstsze 

płatności. Spółka poprawiła organizację pracy: przed odbiorami w terenie 
tematy budzące wątpliwości są sprawdzane w mniejszym gronie. Dzięki 

zdalnym odbiorom urządzeń SRK pracownicy mniej odrywają się od innych 
obowiązków.

Pełniący obowiązki Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
Tomasz Żuchowski zaznaczył, że zarówno zamawiający, jak i wykonawcy – mimo 

rozbieżności interesów – byli nastawieni na dialog. – W ostatnich miesiącach 
sprzężenie między nami stało się jeszcze mocniejsze. Branża wie, że rynek 

wykonawczy jest i będzie oczkiem w głowie. Liczę, że nie będzie lewarowania 
cen, ale wykorzystamy czas, by budować potencjał i doświadczenie firm 

wykonawczych – wyraził nadzieję. – Budowa drogi czy kolei nie jest celem 
samym w sobie, ale inwestycją w gospodarkę i rozwój społeczny. Szukamy 

optymalnych rozwiązań. Musimy być ukierunkowani na gospodarność – dodał. 
GDDKiA skierowała do organizacji branżowych pytanie o salę pieniędzy, które 

jest w stanie „przerobić” rynek budowlany. W związku ze zbliżaniem się do 
końca okresów gwarancyjnych dla inwestycji z ostatnich lat Dyrekcja zamierza 

opracować własny wieloletni program utrzymaniowy, wzorowany na tym 
przyjętym przez PKP PLK.
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Wykonawcy: Udało się przejść suchą noga. Jak dotąd

Z optymistyczną diagnozą zgodził się wiceprezes zarządu i dyrektor 
operacyjny Budimex SA Artur Popko. – Branża budowlana poradziła sobie 

bardzo dobrze. Jest w tym duża zasługa strony publicznej. Bardzo pomogło 
nam np. wprowadzenie cotygodniowych narad – przyznał. Odnosząc się do 
obaw przed powrotem pandemii na jesieni, stwierdził, że w takim wypadku 

reakcja powinna być podobna, jak wiosną. – Nie należy wstrzymywać prac na 
budowach. Powinniśmy kontynuować współpracę, która jest obecnie wzorowa 

– stwierdził wiceprezes Budimeksu.

Prezes zarządu Grupy KZN Bieżanów Rafał Leszczyński stwierdził, że 
polska branża budowlana wykazała dużą zdolność do adaptacji. – Zarówno 

producenci, jak i wykonawcy zmienili procedury działania i bezpieczeństwa. 
Udało się dzięki temu zachować płynność procesu inwestycyjnego. Dzięki 

dobrej woli wszystkich stron branża kolejowa pokazała, że zwiększając nacisk 
na efektywność, możemy mniejszym zasobem ludzkim zrobić to samo – 

uzupełnił, odnosząc się do problemów z odpływem siły roboczej. Jak stwierdził, 
branża praktycznie nie odczuła wpływu pandemii, nie wymaga więc ratowania.

– Zrobimy wszystko, by udoskonalić procedury związane z telepracą, home 
office czy przeprowadzaniem odbiorów według nowych zasad. Musimy zrobić 
to szybko. Kryzysy mają to do siebie, że procesy zachodzą szybko – trzeba więc 

szybko się przystosowywać, by nie doszło do zniszczenia struktur ekonomicznych. 
To, co się stało, było paradoksalnie pozytywne pod względem organizacyjnym: 

wprowadziliśmy wiele rozwiązań, które wcześniej odkładaliśmy na przyszłość 
– kontynuował Leszczyński. Jak ocenił, przyszłość rynku infrastruktury jest dziś 

wyłącznie w rękach producentów, wykonawców i zamawiających.
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Zapraszamy na Kongres Infrastruktury Polskiej  
w 2021 roku!


