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Kluczowym dla transportu publicznego wydarzeniem podczas Międzynarodowych 

Targów Transportu Zbiorowego TRANSEXPO 2012 w Kielcach była Konferencja 

przewozowo – techniczna „Szanse i zagrożenia dla publicznego transportu zbiorowego na 

obecnym etapie wdrażania ustawy o ptz” zorganizowana w dniu 11 października przez 

Świętokrzyski Oddział Regionalny  PIGTSiS oraz Urząd Marszałkowski Województwa 

Świętokrzyskiego. 

Patronat Wojewody Świętokrzyskiego Bożentyny Pałki – Koruby i Sekretarza Stanu w 

Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej  Tadeusza Jarmuziewicza 

podkreślił rangę a tematyka  Konferencji uzasadnia ogromne zainteresowanie licznie 

zgromadzonych uczestników przybyłych z całego kraju reprezentujących przedsiębiorstwa 

transportowe oraz samorządy gmin, powiatów i województw, które w świetle ustawy o 

Publicznym transporcie zbiorowym przygotowują się do obowiązków organizatora 

publicznego transportu zbiorowego. W Konferencji uczestniczyło ok. 200 osób. Konferencję 

prowadził Stanisław Wodyński Prezes Świętokrzyskiego Oddziału PIGTSiS. 

Przemówienie otwierające Wojewody Świętokrzyskiego Pani Bożentyny Pałki-Koruby 

poprzedziło wręczenie odznaczeń państwowych.  

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego za wybitne 

zasługi na rzecz rozwoju transportu samochodowego i osiągnięcia w pracy zawodowej  Krzyżem 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został Stanisław Wodyński Prezes Zarządu 

ostrowieckiego PKS i jednocześnie członek władz naszej Izby.  

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy 

zawodowej Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: Józef Słowikowski 

Prezes PKS Żary i Andrzej Solnica Prezes PKS w Gliwicach – członkowie Władz Izby oraz 

Urszula Baron, Stefan Chwedoruk, Adam Ryng,  Ryszard Szaban, Roman Zdrojewski. 

Odznaczenia wręczyła Pani Bożentyna Pałka-Koruba – Wojewoda Świętokrzyski. 

W części merytorycznej konferencji wicemarszałek Jan Maćkowiak oraz Dyrektor 

Departamentu Infrastruktury Cezary Błach zaprezentowali kierunki prac nad Planem 

Transportowym dla Województwa Świętokrzyskiego.  

Wystąpienia Józefa Bryka Dyrektora Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora ITD 

oraz Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach 

Tomasza Sołtysika dopełniły obraz obecnego stanu komunikacji zbiorowej w tym 

bezpieczeństwa na drogach. 



Zdzisław Szczerbaciuk Prezes  Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Transportu 

Samochodowego podsumowując część przewozową Konferencji z uznaniem wyrażał się na 

temat zaangażowania władz województwa świętokrzyskiego w dążeniu do wypracowania 

optymalnego modelu funkcjonowania komunikacji publicznej w świetle nowych rozwiązań 

prawnych i uwarunkowań rynku przewozowego na tle innych województw w Polsce. Zaznaczył 

on również, że o ile samorządy wojewódzkie posiadają odpowiednie środki, to samorządy 

lokalne szczebla gminnego czy też powiatowego, jeśli obecna sytuacja się nie zmieni, nie będą 

wstanie po 1 stycznia 2017 roku zapewnić komunikacji na swoim terenie ze względu na brak 

możliwości finansowania. Ze względu na niską rentowność i brak dofinansowania komunikacja 

publiczna zaniknie głównie na terenach wiejskich, jeżeli władze lokalnych samorządów  

nie podejmą żadnych działań zaradczych. 

Ofertę na trudne czasy transformacji publicznego transportu zbiorowego zaprezentowała 

Dyrektor na Polskę Brytyjskiego Instytutu Standaryzacji Joanna Bańkowska. Systemowe 

zarządzanie zmianą i umiejętność przewidywania i eliminowania ryzyk to warunki skutecznego 

zarządzania ciągłością działania – potrzebna jest tylko bezwzględna świadomość konieczności 

ustawicznego doskonalenia.  Dyrektor Bańkowska zaznaczyła, że firmą w której zarządzanie 

spełnia powyższe wymogi w opinii recertyfikujących system audytorów BSI jest PKS w 

Ostrowcu Św. S.A. Certyfikat ISO 9001:2008 wystawiony przez BSI Group Polska 

potwierdzający wysoką, powtarzalną jakość świadczonych przez PKS w Ostrowcu Św. S.A. 

usług został oficjalnie  przekazany na forum transportowym Zarządowi Spółki. 

Uczestnicy Konferencji mieli również okazję usłyszeć o planach tworzenia klastra 

Świętokrzyska Innowacyjna Komunikacja, a także o etykietowaniu opon, jako szansie na 

optymalizację kosztów i poprawę bezpieczeństwa  a  dzięki ekspertom firmy Goodyer i Tip-

Topol oraz Centrum Motoryzacji ostrowieckiego PKS wszyscy uczestnicy Konferencji mogli 

obejrzeć profesjonalnie zbudowany pojazd mobilnego serwisu wulkanizacyjnego, który 

umożliwia pełną obsługę i naprawę ogumienia eksploatowanego w autobusach i innych 

pojazdach użytkowych na miejscu ich garażowania lub  potencjalnej awarii. 

Wysoka ocena wartości merytorycznych oraz dobra organizacja i czytelny przekaz  

z Konferencji w połączeniu z możliwością późniejszego swobodnego zwiedzania stoisk i wystaw 

targowych oraz wieczorne spotkanie integracyjne sprawiły iż uczestnicy mogli zrealizować 

zamierzone cele jakie wyznaczyli sobie przyjeżdżając na TRANSEXPO. 

Naszych członków i sympatyków Izby już dzisiaj zapraszamy na kolejną, XI edycję 

Targów w dniach 17-19 września 2013 roku.  

 

 

 


