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1909 r.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA  
W DZIEDZINIE DRÓG  
I TRANSPORTU DROGOWEGO 

+120  
krajów



NASZ ZAKRES TEMATYCZNY

FINANSOWANIE

UTRZYMANIE ZIMOWE

NOWE TRENDY W DROGOWNICTWIE

MOBILNOŚĆ W MIASTACH

EKSPLOATACJA TUNELI 

ODPORNOŚĆ  
INFRASTRUKTURY 

DZIAŁANIA NA SIECI DROGOWEJ 

DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI DS. 
TRANSPORTU  

STRATEGIE UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI 
SIECI DROGOWEJ

ZAPOBIEGANIE KATASTROFOM  
I ZARZĄDZANIE NIMI 

TRANSPORT 
TOWARÓW

INTELIGENTNY TRANSPORT 

ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM 
DROGOWYM

 BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO  
DROGOWE 

POWIĄZANE POJAZDY

 NAWIERZCHNIE

 ROBOTY ZIEMNE 

ŚRODOWISKO

DROGI ZAMIEJSKIE

MOSTY

POLITYKA TRANSPORTOWA

...

WSZYSTKIE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z DROGAMI  
I TRANSPORTEM DROGOWYM 

MULTIMODALNOŚĆ



Drogi stanowią najstarszy element  infrastruktury transportowej i nadal są 
wykorzystywane przez transport w 80% w większości krajów. Stoją one w obliczu coraz 
bardziej rygorystycznych wymogów w zakresie popytu na transport, nowych trendów, 
oczekiwań społecznych i efektywności budżetowej.

Eksperci, przedstawiciele świata naukowego i praktycy z całego świata pracują nad tymi 
zagadnieniami w celu sformułowania i wdrożenia najbardziej odpowiednich rozwiązań. 

Współpraca międzynarodowa jest istotnym narzędziem w tym procesie.  

Zamiast tworzyć najlepsze praktyki, dzielimy się nimi poprzez spotkania  
i współpracę między partnerami, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze,
Inicjatywy mogą być również dyskutowane, co ułatwia pojawianie się nowych 
koncepcji,
Taka współpraca umożliwia również uczestnikom promowanie rozwiązań 
krajowych. 

PIARC, Światowe Stowarzyszenie Drogowe, zostało założone w 1909 roku  
w celu ułatwienia współpracy we wszystkich kwestiach związanych z drogami. Nasze 
międzynarodowe stowarzyszenie jest apolityczne i nie nastawione na zysk. 
Tworzy ono sieci ekspertów drogowych z całego świata, zapewnia tym ekspertom 
wspólne metody pracy oraz publikuje ich zalecenia i raporty. Wszystko to odbywa się  
w kontekście zintegrowanego i zrównoważonego transportu. 

Nasze produkty i usługi są szeroko dostępne i koncentrują się na oczekiwaniach  
i wymaganiach wyrażanych przez naszych członków, do których należą przede 
wszystkim rządy ponad 120 krajów. 



Światowy Kongres Drogowy, który od 1908 roku odbywa się co cztery lata  
- Abu Zabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie) w 2019 roku  
- Praga (Czechy) w 2023 roku

Międzynarodowy Zimowy Kongres Drogowy  
- Gdańsk (Polska) w 2018 r. 
- Calgary (Kanada) w 2022 r. 

1.200 międzynarodowych ekspertów

Ponad 20 komitetów technicznych i grup zadaniowych

Statutowe posiedzenia Komitetu Wykonawczego i Rady PIARC 

Spotkania na szczeblu krajowym (komitety narodowe)

NASZE CELE

ZAPEWNIENIE NOWOCZESNEGO MIĘDZYNARODOWEGO FORUM ANALIZOWANIA I 
OMAWIANIA KWESTII ZWIĄZANYCH Z DROGAMI I TRANSPORTEM DROGOWYM

DZIELENIE SIĘ NAJLEPSZYMI PRAKTYKAMI I ZAPEWNIENIE OPTYMALNEGO DOSTĘPU DO 
INFORMACJI Z CAŁEGO ŚWIATA

Publikacja raportów, dostępnych nieodpłatnie - 1 raz w miesiącu

Kwartalny trójjęzyczny magazyn Routes/Roads

Konferencje międzynarodowe - Tunele, Nawierzchnie, ...

Krótkie analizy (projekty specjalne)



 Wymagania zawarte w tematyce grup roboczych

 Seminaria międzynarodowe – odbywają się średnio co 6 tygodni

 Regionalne grupy robocze

 Mechanizmy wsparcia finansowego

OPRACOWYWANIE I PROMOWANIE SKUTECZNYCH NARZĘDZI POMOCNYCH  
W PODEJMOWANIU DECYZJI DOTYCZĄCYCH DRÓG I TRANSPORTU DROGOWEGO

PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ I W OKRESIE 
TRANSFORMACJI

Nasz flagowy wielojęzyczny Słownik Drogowy online

HDM-4: oprogramowanie do analizy polityki utrzymania dróg  
i inwestycji
   
DG-QRAM: narzędzie do zarządzania transportem towarów 
niebezpiecznych w tunelach

Podręczniki online: bezpieczeństwo na drogach, eksploatacja tuneli, 
zarządzanie zasobami drogowymi, obsługa sieci/inteligentny transport



JAK PRACUJEMY?

Skupiają one ponad 1200 ekspertów z całego 
świata, dzięki czemu PIARC jest największą na 
świecie siecią specjalistów ds. transportu 
drogowego. Ich praca skupia się wokół dwóch 
corocznych spotkań i seminariów w krajach 
o niskich lub średnich dochodach, których 
punktem kulminacyjnym jest publikacja 
raportów na kluczowe tematy techniczne.

Główna część naszych produktów jest dostępna 
w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim 
- które są trzema językami roboczymi PIARC -  
a czasami w innych językach.

Komitety 
techniczne

Komitety 
Narodowe

Współpraca 
z innymi 

podmiotami

Projekty 
specjalne

Grupy 
zadaniowe

PIARC aktywnie współpracuje z innymi podmiotami mając na celu pozycjonowanie dróg jako kluczowego elementu 
systemu transportowego, zapewniając szeroką dystrybucję naszych produktów, przyczyniając się do dzielenia się 
najlepszymi praktykami, zapewniając nam większy dostęp do społeczności drogowych, koordynując plany działania  
i opracowując wspólne projekty.. 

Komitety Narodowe PIARC: krajowe stowarzyszenia drogowe, założone na poziomie krajowym w ponad 40 krajach, 
m. in. w Polsce.

Regionalne stowarzyszenia drogowe: CEDR w Europie, AGEPAR w Afryce francuskojęzycznej, REAAA w Azji  
i DIRCAIBEA w Ameryce Łacińskiej.

Organizacje rozwojowe, w tym Bank Światowy, Azjatycki Bank Rozwoju, Bank Rozwoju Ameryki Łacińskiej itd.

Międzynarodowe organizacje techniczne: TRB (Stany Zjednoczone), International Tunnelling & Underground 
Space Association (ITA-AITES), FISITA, itd.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI

Seminaria 
między- 

narodowe 

Komitety techniczne i grupy zadaniowe 
są najbardziej zauważalnym elementem 
aktywności PIARC.



ZESPÓŁ PIARC

DLACZEGO WARTO DOŁĄCZYĆ DO PIARC?

Oferujemy kilka kategorii członkostwa: rządy krajowe; władze regionalne; firmy lub 
uczelnie wyższe; indywidualni członkowie.

Sekretariat 
Generalny 

PIARC
Przewodniczący

Wybierany 
przez Radę   

 
 

Na okres 4 lat

Rada

Odpowiedzialność 
za zarządzanie 

Stowarzyszeniem

W jej skład wchodzą 
delegacje z państw 

członkowskich, 
której przewodniczy 

pierwszy delegat

Komitet 
Wykonawczy

Zarządza 
Stowarzyszeniem

Wspierany przez 
kilka komisji

Koordynuje 
wszystkie 
działania

Z siedzibą w Paryżu, 
Francja

Eksperci 
dedykowani przez 
niektóre państwa 

członkowskie

Pracownicy

Naszych wydarzeniach

Współpracy w zakresie tematów związanych  
z drogami na szczeblu międzynarodowym

Komitetach technicznych i grupach zadaniowych

Identyfikacji kluczowych kwestii związanych  
z drogami

Nasz magazyn Routes/Roads

Nasza internetowa biblioteka raportów

Nasz internetowy słownik drogowy

Nasze oprogramowanie

WEŹ UDZIAŁ W DOSTĘP DO MATERIAŁÓW



www.piarc.org

Pobierz nasze publikacje

Śledź nas na portalach społecznościowych 

Zapisz się do naszego Newslettera

Tłumaczenie – Polski Komitet Narodowy PIARC


