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ZDW w Katowicach rozpoczął działalność 1 lipca 1999 r. Jako 
jedyny w kraju został zorganizowany od podstaw. Dzięki wykwa-
lifi kowanej kadrze, jak również odpowiedniemu zarządzaniu 
katowicki ZDW może dziś pochwalić się znakomitymi wynikami 
związanymi z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną 
dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych poza granicami 
miast na prawach powiatu. Zarządza siecią 1260 km dróg 
oraz 311 mostów i wiaduktów o łącznej długości 6838 m. Dy-
rektorem placówki, nieprzerwanie od początku jej istnienia, 
jest Zbigniew Tabor, który z okazji 20-lecia swojej działalności 
w ZDW Katowice w rozmowie z redakcją „Magazynu Autostra-
dy” podsumowuje swoją dotychczasową aktywność w branży 
drogowej.

Lubi  wykonywa  
swoje obowi zki na 100%

Na ten rok przypada jubileusz 
20-lecia Pańskiej działalności 
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich 
w Katowicach. Czy możemy prosić 
o próbę podsumowania swojej do-
tychczasowej działalności? 

na 20 lat mojej pracy w ZDW. I dziś 
mogę powiedzieć z czystym sumie-
niem, że z fantastycznymi ludźmi uda-
ło nam się stworzyć instytucję, która 
czasami stanowi wzór dla podobnych 
urzędów w Polsce. 
Dodatkową satysfakcję przynosi to, 
że jesteśmy równoprawnym partnerem 
w wymianie doświadczeń z zarządca-
mi dróg w Niemczech. Niemiecka ad-
ministracja drogowa korzysta z roz-
wiązań, które opracowało i wdrożyło 
w życie ZDW w Katowicach. Dlatego 
prof. Ulf  Zander z BASt (Bundesan-
stalt fur Straßenwesen), który przyjeż-
dża regularnie na nasze specjalne za-
proszenie, jest mocno zainteresowany 
polsko-niemiecką współpracą badawczą 
w zakresie technologii budowy dróg. 
Cieszę się, że udało się nam stworzyć 
silną markę, która jest kojarzona w Eu-
ropie jako solidny, równoprawny part-
ner do rozmów i wspólnych działań.

Lubię wykonywać swoje obowiązki 
na 100%. Choć nie robię tego dla na-
gród, medali i wyróżnień, cieszy nas 
fakt, że niezależni eksperci, a nawet 
przedstawiciele rządu, dostrzegają na-
sze wysiłki. 

17 lat temu wdrożyliśmy na sieci 
dróg wojewódzkich nowy system re-
ferencyjny oparty na odcinkach mię-
dzywęzłowych i pikietażu lokalnym. 
Innowacja ta była wynikiem potrzeby 
ewidencjonowania i ułatwienia plano-
wania remontów oraz inwestycji dro-
gowych. Stosowany wcześniej system 
referencyjny okazał się niedoskonały 
i gromadzenie wiarygodnych infor-
macji przypisanych do konkretnych 
miejsc na drodze było trudne. Nasza 
praca została spostrzeżona i nagrodzo-
na nagrodą „Polskie Drogi XXI wieku”.

W administracji drogowej pracuję 
od ponad 30 lat. Większą część swo-
jej dotychczasowej kariery zawodowej 
poświęciłem Zarządowi Dróg Woje-
wódzkich w Katowicach. To prawie 
jak drugi dom. Z sentymentem patrzę 
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Kolejnym pionierskim przedsię-
wzięciem była kompleksowa diagno-
styka nawierzchni zarządzanych dróg. 
System stosowany w Niemczech i Au-
strii został wzbogacony o pomiary 
ugięć nawierzchni dróg i wyliczenia 
tzw. grubości zastępczej wzmocnienia. 
Ten obiektywny parametr pozwala 
na określenie kolejności koniecznych 
remontów, ich zakresów i w konse-
kwencji określenie wielkości koniecz-
nych środków fi nansowych przezna-
czonych na drogi. Analogiczny system 
pod nazwą Diagnostyka Stanu Na-
wierzchni został wprowadzony w Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad w 2015 r.

Od 2013 r. wdrażaliśmy technologię 
nawierzchni z asfaltem wysokomodyfi -
kowanym. Wykonano wtedy pierwszy 
w Polsce i czwarty w Europie odcinek 
jezdni z ww. lepiszczem. W 2014 r. 
na nowym wiadukcie drogowym w Ko-
biórze w ciągu DW928 zastosowano 
po raz pierwszy w Polsce nawierzchnię 
bitumiczną z użyciem asfaltu wysoko-
modyfi kowanego. Obecnie ta techno-
logia jest w Polsce stosowana na au-
tostradach, drogach ekspresowych, 
krajowych i wojewódzkich, przez 
co nawierzchnia bitumiczna jest wie-
lokrotnie trwalsza, odporna na duże 
obciążenia oraz zmiany temperatury.

Oczywiście nie brakuje proble-
mów. Jako jednostka w pełni bazująca 
na usługach podmiotów działających 
na rynku borykamy się z wszelkimi 
niedogodnościami z tego wynikający-
mi. Duże wahania cen na usługi bu-
dowlane w naszej branży wywołane 
wahaniami popytu ze strony zarząd-
ców dróg powodują ogromne trudno-
ści w planowaniu fi nansowym. Mam 
także wrażenie, że cierpią na tym tak-
że fi rmy wykonawcze.

Problemem jest także prawo zamó-
wień publicznych. Mówiąc oględnie, 
samo prawo i praktyka jego stosowania 
nie zawsze idą w parze z racjonalnością.

Przez ten czas otrzymał Pan wiele 
wyróżnień i nagród. Z której jest 
Pan szczególnie dumny? 

Największe znaczenie i honor dla 
mnie to odznaczenie we wrześniu 
tego roku przez Prezydenta Rzecz-
pospolitej Polskiej Krzyżem Orderu 
Odrodzenia Polski Polonia Restituta 
za wybitne zasługi dla rozwoju drogo-
wnictwa. Jest to drugie pod względem 
starszeństwa polskie cywilne odznacze-
nie państwowe.

Jest Pan również wiceprezesem 
Polskiego Kongresu Drogowego 
i członkiem rady naukowej Instytu-
tu Badawczego Dróg i Mostów. Jak 
te doświadczenia pomagają Panu 
w codziennej pracy?
Uczestnicząc w tych gremiach, po-
znaję aktualne zagadnienia prawne 
i techniczne w polskim drogownic-
twie. Mogę korzystać z wiedzy i do-
świadczeń osób znaczących w branży, 
dyskutować i tym samym wypracowy-
wać nowe kierunki działania.

Głosy z branży jednogłośnie stwier-
dzają, że katowicki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich stanowi dobry wzór 
dla innych jednostek administracji 
drogowej, jak wdrażać nowoczesne 
rozwiązania i podnosić jakość za-
rządzania siecią drogową. Co jest 
przepisem na sukces?
Sukces to przede wszystkim zaangażo-
wani ludzie, którzy chcą wyjść poza 
utarte schematy i nie obawiają się 
związanych z tym trudności. To rów-
nież konsekwencja działania i wiara 
w to, że można inaczej i lepiej.

Pański urząd korzysta z najlep-
szych rozwiązań technicznych 
branży drogowej, zarówno krajo-
wych, jak i zagranicznych. Ma Pan 
rady dla innych, jak zabrać się 
za ich efektywne wdrażanie?
Można powiedzieć, że do prawidło-
wego zarządzania siecią dróg potrze-
ba trzech rzeczy: ludzi, pieniędzy, 
technologii. W zasadzie technolo-
gia jest dostępna. Kiedy się rozejrzy-
my, dostrzeżemy, że liczba nowocze-
snych rozwiązań technologicznych 
ciągle rośnie. Wystarczy trochę odwa-

gi, by je stosować. Trudniej o ludzi. 
W ZDW w Katowicach udało nam się 
zebrać bardzo dobry zespół wykwali-
fi kowanych, doświadczonych i praco-
witych ludzi.

Zatem z początkowej triady zostają 
pieniądze, pieniądze i pieniądze. Nie-
stety inwestycje drogowe są kosztow-
ne, tym bardziej że przebudowy dróg, 
które w ostatnich latach prowadzimy, 
to de facto budowa od nowa. To nadra-
bianie dziesięcioleci opóźnień w roz-
woju sieci drogowej w naszym kraju.

Kilka lat temu Pański zespół wdro-
żył system Wytycznych Technicz-
nych ZDW w Katowicach – swego 
rodzaju instrukcję obsługi no-
woczesnych technologii dla pro-
jektantów i wykonawców, opartą 
na wytycznych Unii Europejskiej. 
Jak system ten sprawuje się dzisiaj?
Jako jedyni opracowaliśmy i zasto-
sowaliśmy nowoczesny system prze-
pisów technicznych. System został 
wdrożony po kilku latach intensyw-
nych prac analitycznych. Zobowią-
zuje on projektantów i wykonawców 
do stosowania najwyższych standar-
dów przy realizacji zleconych zadań. 
Przedsięwzięcie to pozwoliło mi upo-
rządkować wszystkie przepisy i zale-
cenia, co w skali naszego kraju nie 
było nigdy wykonane. Jako szef ze-
społu podjąłem decyzję, że na dro-
gach wojewódzkich administrowa-
nych przez ZDW w Katowicach 
będą stosowane wytyczne technicz-
ne zgodnie z najnowszymi normami 
Unii Europejskiej.

To unikatowe w skali kraju, pozo-
stające w stałej ewaluacji zalecenia dla 
wykonawców i projektantów. Dziś, 
po kilku latach ich obowiązywania, 
możemy być dumni z tego systemu. 
Obserwujemy, że po początkowym 
oporze wykonawcy i projektanci tak-
że zaakceptowali fakt istnienia Wytycz-
nych Technicznych ZDW w Katowi-
cach. Dowodem na to, że rozwiązanie 
jest pomocne, są liczne zapytania 
od innych zarządów dróg i prośby 
o podzielenie się doświadczeniami. 
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Chętnie odpowiadamy na wszystkie 
pytania. W przyszłości chcielibyśmy 
także korzystać z doświadczeń innych 
zarządców dróg.

ZDW w Katowicach w 2020 roku 
będzie dysponował kwotą nieco 
ponad 500 mln zł. Na co zostaną 
przeznaczone w pierwszej kolejno-
ści te środki?
Poza bieżącymi wydatkami na utrzy-
manie dróg i remonty największą po-
zycją w budżecie są wydatki na przebu-
dowy dróg. Warto zauważyć, że bieżąca 
perspektywa unijnego budżetu na lata 
2014-2020 jest dla nas szczególna. 
Od 2015 r. zrealizowaliśmy i rozpo-
częliśmy łącznie 10 inwestycji na łącz-
ną kwotę ponad 1,225 mld zł, w tym 
ponad 763 mln zł to dofi nansowanie 
z Unii Europejskiej.

Dzięki temu mogliśmy wybu-
dować nowe obwodnice: Pawło-
wic, Woźnik, Myszkowa i Bucz-
kowic. Z kolei długo oczekiwana 
obwodnica Raciborza zaczęła po-
wstawać w tym roku. Wybudowa-
liśmy także drugą jezdnię DW 913 
łączącą drogę S1 z lotniskiem w Py-
rzowicach, przebudowaliśmy DW 793 
między Żarkami a Myszkowem. Obec-
nie przebudowujemy także znaczne 
odcinki DW 913, DW 935, DW 791 
i DW 933. Oprócz tego prowadzi-
my przebudowy dróg wojewódzkich 
nr 941 w Wiśle oraz nr 935 od Racibo-
rza do DW 933 za ponad 200 mln zł 
fi nansowane w całości z budżetu wo-
jewództwa śląskiego. Przygotowujemy 
również na 2020 r. następne inwesty-
cje, tj. przebudowy dróg nr 929 i 948 
za kwotę około 200 mln zł.

Bez przesady można powiedzieć, 
że to przełom w fi nansowaniu naszych 
dróg. Chociaż nie wszystkie potrzeby 
remontowe zostały zaspokojone, ciągle 
są odcinki dróg wojewódzkich wyma-
gające całkowitej przebudowy, to jed-
nak tak duże inwestycje fi nansowane 
z budżetu samorządu województwa 
i wsparte funduszami UE sprawiły, 
że drogi wojewódzkie w naszym woje-
wództwie są na coraz wyższym pozio-
mie jakości i trwałości.

Na następne lata mamy już przy-
gotowane 11 projektów z zezwolenia-
mi na realizację inwestycji drogowych 
na łączną kwotę ponad 1,6 mld zł. Czas 
pokaże, czy w przyszłej perspektywie fi -
nansowej Unii Europejskiej będą pienią-
dze na wsparcie tych projektów, co bę-
dzie warunkiem ich realizacji. 

 Dziękuję za rozmowę.
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