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Już od dziewięciu lat Kongres Infrastruktury Polskiej jest stałym punktem w kalendarzu ekspertów 
reprezentujących polską branżę transportową i budowlaną. w 2021 roku odbył się formule hybrydowej

Dla wygody uczestników program podzielony został poszczególne bloki:

• AKTUALNA SYTUACJA RYNKOWA
• FINANSOWANIE INFRASTRUKTURY W POLSCE
• INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA

wydarzeniem towarzyszącym Kongresowi było II FORUM OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY MOSTOWEJ I TUNELOWEJ

Wstęp
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Organizatorzy:

Partner złoty:

Partner srebrny:

Partner brązowy

Partner:

Patronat honorowy:

Patronat medialny:

Partner projektowy: Partner bankowy: Partner geotechniczny: Partner oświetleniowy: Partner ubezpieczeniowy: Partner merytoryczny:

Partnerzy, patroni etc.
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Szczegółowe tematy debat  
i wystąpień:

BRANŻA BUDOWLANA W POLSCE A SYTUACJA GOSPODARCZA KRAJU - UJĘCIE MAKROEKONOMICZNE

BRANŻA INFRASTRUKTURY 2021. PODSUMOWANIA, ANALIZY, PLANY

LUG. SPECJALIŚCI OD OŚWIETLENIA FUTURE – PROOF. PREMIERA OPRAWY DLA WARSZAWY

REALIZACJA INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH W DOBIE AKTUALNYCH REGULACJI

UBEZPIECZANIE INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH  
I ICH WYKONAWSTWA – MOŻLIWE ROZWIĄZANIA I DOBRE PRAKTYKI

FINANSOWANIE ROZWOJU RYNKU INFRASTRUKTURY. SZANSE I MOŻLIWOŚCI

PLANY BUDOWY LĄDOWEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE

WODOROWA KOLEJ NOWEJ GENERACJI – KIEDY MA SZANSĘ ROZWINĄĆ SIĘ W POLSCE?

ROZWÓJ BUDOWNICTWA MORSKICH FARM WIATROWYCH W POLSCE
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Statystyki oglądalności online:

130osób

30 200
Wyświetlenia łącznie

Liczba uczestników w formie 
stacjonarnej

Liczba odbiorców 
online w czasie 

rzeczywistym

457

Łączny czas
oglądania

141 000min
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W najlepszy sposób wykorzystaliśmy szanse budowy dróg
Z satysfakcją mogę powiedzieć, że Polska w najlepszy możliwy sposób wykorzystała szanse rozwoju 
pod kątem modernizacji i budowy dróg – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas 
otwarcia IX Kongresu Infrastruktury Polskiej. Dodał, że efekty podejmowanych działań,  w tym realizacji 
największego programu kolejowego oraz programu przebudowy dworców i budowy przystanków widać też 
na kolei.
-  Już teraz projektujemy kolejny program, który wkrótce ogłosimy. Zapewniam, że nie będziemy ustawali w 
wysiłku modernizacji polskich dworców kolejowych – zapowiedział minister.

Branża budowlana poradziła sobie z szokiem gospodarczym po 
wybuchu pandemii

– Branże budowlana i infrastrukturalna dobrze radzą sobie w gospodarce, która z kolei rozpędza się 
w związku z wychodzeniem z pandemii koronawirusa. Problemem jest przy tym wzrost cen surowców, 
który może się nadal utrzymywać. Ryzyko dla zamawiających stanowią też nowe przepisy środowiskowe, 
które mogą skutkować spowolnieniem realizacji inwestycji drogowych – to główne wnioski z pierwszej z 
debaty IX Kongresu Infrastruktury Polskiej, która była poświęcona ocenie kondycji gospodarki w ujęciu 
makroekonomicznym.

- Jesteśmy u progu wyjścia nie tyle z głębiokiego kryzysu, co z potwornego szoku gospodarczego – 
stwierdził podczas pierwszej z debat Kongresu Infrastruktury Polskiej Piotr Bujak, dyrektor Departamentu 
Analiz Ekonomicznych w PKO Banku Polskim. Podkreślał, że z punktu widzenia branży infrastrukturalnej i 
budowlanej bardzo ważna jest obserwowana teraz kumulacja popytu. – Ten rozlewa się po gospodarce, 
kiedy znikają restrykcje – opisywał.

– Budowlanka bardzo dobrze poradziła sobie z koronawirusem – ocenił natomiast dr Damian Kaźmierczak, 
główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Przypomniał, że ten sektor był 
początkowo stawiany za wzór stosunkowo gładkiego przechodzenia przez pandemię. Tłumaczył jednak, 
że budownictwo zwykle odczuwa negatywne zmiany gospodarcze z pewnym opóźnieniem, i przyznał, 
że z czasem można było zauważyć spowolnienie, acz jego skala była bardzo różna w zależności od 
poszczególnych branż. – Jak szalony rozwija się sektor magazynowy, ale w przypadku hoteli czy 
biurowców jest już inaczej – podawał przykłady. Stwierdził jednocześnie, że dobre są wyniki budownictwa 
mieszkaniowego.
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Sukces roku 2020 – kontynuacja inwestycji
Kontynuacja inwestycji na kolei i drogach to największy sukces ubiegłego roku. Pandemia COVID-19 spowodowała 
jednak opóźnienia, wydłużając procedury, wstrzymując łańcuchy dostaw, a w niektórych przypadkach 
unieruchamiając kluczowych fachowców. Wiele wprowadzonych awaryjnie rozwiązań sprawdziło się i powinno być 
stosowanych nadal – uznali uczestnicy kolejnej debaty kongresu.

Wiele spośród rozwiązań wymuszonych przez pandemię zostanie utrzymanych na stałe także po jej ustąpieniu. 
Temat ten rozwinęli przedstawiciele najważniejszych państwowych zamawiających z zakresu budownictwa 
infrastrukturalnego. – Jeden z kluczowych aspektów to pełna informatyzacja i spotkania online wszędzie, gdzie to 
możliwe – stwierdził pełniący obowiązki Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski. 
– Zrobiliśmy, co do nas należało. Nikomu nie zależało na tym, by cokolwiek wstrzymywać. Dziękuję partnerom 
biznesowym za mobilizację i koordynację. Pracujemy nad tym, by te dobre wzorce przekuć na kolejne lata – 
zadeklarował. Jak dodał, z ekonomicznego punktu widzenia sektor drogowy pokazał, że jest w stanie wykorzystywać 
rocznie znacznie więcej funduszy, niż dotychczas.

Również zarządca infrastruktury kolejowej musiał w ubiegłym roku uczyć się działania w nowych warunkach. 
Nauka ta nie poszła jednak na marne. – Bezcenną rzeczą jest współpraca z wykonawcami na nowych zasadach: 
zdalne odbiory i stanowiska miejscowe do testowania SRK na placach budowy pozwalają na większą mobilność. 
Te rozwiązania zostaną na stałe. Choć w 2021 r. jest znacznie więcej zachorowań, mamy już doświadczenia, które 
pozwalają nam działać inaczej – zapewnił prezes zarządu PKP PLK Ireneusz Merchel. Na działalność spółki duży wpływ 
miały obostrzenia w pracy instytucji: KIO i inne organy działały zdalnie, co przedłużało i tak już długie postępowania. – 
Ma to wpływ na cały cykl inwestycyjny – przyznał prezes.
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Wykonawcy: Rok 2020 mógł być o wiele gorszy
Dobre efekty podjętych działań potwierdził prezes zarządu Budimex SA Artur Popko. – Dzięki dobrej współpracy 
z zamawiającymi oraz ministerstwem mogliśmy kontynuować pracę. Również branża postępowała odważnie, a 
jednocześnie odpowiedzialnie. O ile mi wiadomo, praktycznie wszystkie firmy zarobiły w ubiegłym roku większe lub 
mniejsze pieniądze – ocenił.

– Branża SRK, w której działamy, od dawna wdrażała systemy zdalne, i to dla coraz większych fragmentów sieci. 
Można więc powiedzieć, że nasze urządzenia są COVIDoodporne – dodał dyrektor sprzedaży Alstom w Polsce Krzysztof 
Struzik. Po wybuchu pandemii firma szybko wprowadziła system wielozmianowy i rozdzieliła produkcję między różne 
lokalizację, by zmniejszyć ryzyko zarażania się nawzajem przez pracowników.

Pozytywnie ocenił ubiegły rok również prezes zarządu ZDG TOR i przewodniczący Railway Business Forum Adrian 
Furgalski. Zwrócił jednak uwagę na dużą nieprzewidywalność legislacji. – Branża zadawała dwa główne pytania: czy 
nie będzie zmniejszenia finansowania i zamknięcia budów? Obawy te na szczęście się nie spełniły. Z drugiej strony 
niektóre decyzje – jak choćby zakaz wstępu do lasów – były tak niezrozumiałe, że spodziewano się wszystkiego – 
przypomniał.
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Zapraszamy na jubileuszowy  
X Kongres Infrastruktury Polskiej  

w 2022 roku!

www.kongresinfrastruktury.pl


