
Martyna Abendrot 
 
Dyrektor zarządzajacy PTV CEE, PTV GROUP.

Managing Director PTV CEE, PTV GROUP. 

                  hcynaząiwz iitsewk i hcywotropsnarT wómetsyS eiserkaz w trepskE
z mobilnością. Realizowała i prowadziła jedne z największych 
projektów w sferze systemów zarządzania ruchem dla miast, takie 
jak Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR na terenie 
Gdyni, Sopotu i Gdańska, czy System Zarządzania Ruchem w Lublinie. 
W ramach zespołu Generalnego Wykonawcy zajmowała początkowo 
stanowiska kierownicze – później także Wiceprezes i Prezes dedykowanej 
spółki w grupie kapitałowej z zakresu Mobilności. 

Po wielu latach współpracy, w 2017 roku dołączyła do PTV GROUP, 

kobietą w grupie PTV, która została dyrektorem zarządzającym 
jednostką zagraniczną. W imieniu PTV CEE jest odpowiedzialna za 
rynek polski oraz kraje nadbałtyckie. 

Management System in Lublin. As part of the General Contractor team, 
she initially held managerial positions - later also the Vice-President 

of Mobility.

After many years of cooperation, in 2017 joined the PTV GROUP, 
which accelerated the establishment of the Polish subsidiary. She is 

the  foreign  unit.  On  behalf  of  PTV

 

CEE  she  is  responsible for the 
Polish market and the Baltic countries.
of



Martin Böhm 
 
Kierownik Działu Technologii i Usług 
na rzecz Mobilności w AustriaTech.

Head of Business Unit Technologies and Services for Mobility, 
AustriaTech (Austria). 

Martin Böhm pracuje jako kierownik działu „Technologii i Usług na 
rzecz Mobilności” w AustriaTech, federalnej agencji ds. środków 
technologicznych, gdzie zapewnia austriackiemu Ministerstwu 
Transportu wsparcie z zakresu polityki w kwestiach dotyczących ITS. Jest 
mianowanym ekspertem w kilku platformach europejskich zajmujących 
się kwestiami ITS, takimi jak dostęp do danych czy integracja usług. Jako 
sekretarz generalny platformy C-Roads ma na celu zharmonizowane 
i interoperacyjne wdrażanie usług C-ITS w całej Europie. Ponadto 

                            jecąjałaizd )3.1.B CT( ataDgiB jezcobor ypurg mycązcindowezrp tsej
w ramach World Road Association PIARC.

                                     wótkejorp hciksjeporue uklik merotanydrook tsej mhöB nitraM
w dziedzinie inteligentnych systemów transportowych, w tym badań, 
rozwoju, jak również działań wdrożeniowych. Jednym z jego głównych 
zainteresowań jest ewolucja systemu mobilności oparta na ogólnych 
trendach (np. Internet of Thin gs, zautomatyzowana mobilność powiązana 
ze współpracą). Głównym zadaniem Martina jest przybliżenie badań 
w dziedzinie inteligentnych systemów transportowych i usług do 
rzeczywistych wdrożeń.

transportu

Martin Böhm works as Head of Unit “Technologies and Services for 
Mobility” at AustriaTech, a federal agency for technological measures, 
where he provides to the Austrian Transport Ministry policy support 
in ITS related issues. He is nominated expert for several European 
Platforms dealing with ITS issues like access to data or integration of 
services. As General Secretary of the C-Roads Platform he is aiming 
at harmonised and interoperable deployment of C-ITS services 

                        puorg gnikrow ataDgiB eht fo riahc si eh eromrehtruF .eporuE ssorca
(TC B.1.3) within the World Road Association PIARC.

Intelligent Transport Systems including research, development as well 
as deployment activities. Hereby the evolution of the mobility system 
based on general trends (e.g. Internet of Things, cooperative connected 
automated mobility) is one of his key interests. Martin’s main expertise 

Services to real deployments.
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Marek Chodkiewicz 
 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Undersecretary of State at the Ministry of Infrastructure.

Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie oraz 
                           jenzcilbup ijcartsinimda w ainazdązraz z wóiduts hcywomolpydop

w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona 
Koźmińskiego i podyplomowych studiów z zarządzania w Szkole Głównej 
Handlowej. Ma uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie. Ukończył aplikację kontrolerską NIK oraz 
szkolenia z prowadzenia inwestycji w systemie FIDIC i prowadzenia 
inwestycji w oparciu o metodykę PRINCE.

Pracował jako dyrektor Biura Realizacji Inwestycji Majątkowych w PKN 
Orlen (od 2016 r.), gdzie odpowiadał m.in. za budowę 2 elektrowni 
gazowo-parowych. W latach 2007-2016 pełnił funkcję Dyrektora 
Generalnego Najwyższej Izby Kontroli. W latach 2006-2007 był 
zastępcą szefa Służby Wywiadu Wojskowego. W latach 1999-2001 
był Dyrektorem Gospodarstwa Pomocniczego w KPRM. W latach 
1994-1997 zastępca dyrektora biura kontroli Telewizji Polskiej S.A. Był 

gospodarczą.

A graduate of the Higher School of Engineering in Koszalin and 
postgraduate studies in management in public administration at the 
Leon Koźmiński University and postgraduate studies in management 
at the Warsaw School of Economics. He is authorized to perform 
independent technical functions in the construction industry. He has 
completed the NIK controller pupilage and training in the FIDIC system 
and investment management based on the PRINCE methodology.

Orlen (from 2016), where he was responsible for the construction 
of 2 gas and steam power plants. In the years 2007-2016, he held 
the position of Director General of the Supreme Chamber of Control. 
In 2006-2007, he was the Deputy Head of the Military Intelligence 
Service. In 1999-2001, he was the Director of the Auxiliary Enterprise 
at the Chancellery of the Prime Minister of Poland. In 1994-1997, he 

He was also associated with construction companies and ran his own 
business.



Od 2014 roku inżynier systemów ITS w Sprint S.A., brał udział w realizacji 
projektów Inteligentnych Systemów Transportowych w Bielsku-Białej, 
Bydgoszczy, Łodzi i Olsztynie, programując sterowniki sygnalizacji 
świetlnej oraz system sterowania ruchem SCATS z uwzględnieniem 
priorytetu dla pojazdów transportu publicznego. Absolwent Wydziału 
Transportu Politechniki Warszawskiej ,  a od 2017 roku współpracownik 
zespołu Sterowania Ruchem Drogowym na tym wydziale, jako 
prowadzący zajęcia z Inżynierii Ruchu Drogowego oraz Systemów 
Transportu Miejskiego.

Twórca kanału wideo na YouTube „Niskopodłogowiec”. Entuzjasta 
transportu publicznego w tym m.in. autobusów elektrycznych, szybkich 
tramwajów, kolei miejskich, ITS oraz usług współdzielenia pojazdów.

Since 2014 ITS Engineer at Sprint S.A., participated in the 
implementation of Intelligent Transport Systems projects in Bielsko-

priority for public transport vehicles. A graduate of the Faculty of 
Transport at the Warsaw University of Technology, since 2017 an 

The creator of video channel on YouTube „Niskopodłogowiec” (eng. 

buses, fast trams, city railways, ITS and vehicle sharing services.

Mirosław Czerliński 
 
Inżynier systemów ITS, Sprint S.A.

ITS Engineer, Sprint S.A.



                                                .utropsnart ezrotkes w ukor 8002 do ,hciksjeporue wókdorś ez
W latach 2008 – 2015 jako zastępca dyrektora departamentu  odpowiadał 
w GDDKiA za pozyskiwanie środków europejskich oraz od 2013 roku 
za przygotowanie studiów wykonalności. Autor kilkudziesięciu analiz 
kosztów i korzyści dla projektów drogowych. Od 2015 roku w CUPT, 
Zastępca, następnie Dyrektor Departamentu Analiz i Programowania 
odpowiedzialny jest m.in. za ocenę projektów w zakresie ocen 
oddziaływania na środowisko oraz analiz kosztów i korzyści. Od 2017 
roku jako dyrektor Departamentu Analiz Transportowych odpowiada 
również za proces ewaluacji w sektorze transportu. Absolwent Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie i Szkoły Biznesu Politechniki 
Warszawskiej (dyplom MBA).

Since the beginning of his professional career, he has been involved in 

sector. From 2008 to 2015, as Deputy Department Director, he was 
responsible for obtaining European Funds at the

  
General Directorate 

for National Roads and Motorways (GDDKiA) and, from 2013, for 

analyses for road projects. Since 2015 at CEUTP, Deputy, then Director 
of the Analysis and Programming Department, he is responsible, 

Transport Analysis Department, he has also been responsible for the 
evaluation process in the transport sector. A graduate of the Warsaw 
School of Economics and the Warsaw University of Technology 
Business School (MBA diploma).

Paweł Engel 
 
Dyrektor Departamentu Analiz Transportowych, 
Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Director of the Transport Analysis Department, 
Centre for EU Transport Projects.
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6 lat doświadczenia w zarządzaniu inwestycjami strategicznymi, 
w których odpowiadał za doskonalenie procesów i realizację celów 
inwestycyjnych, w tym w projekcie strategicznym „Pendolino” - PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A., Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Dyrekcja 
Rozbudowy Miasta Gdańska.

Dyrektor Operacyjny – 5 lat doświadczenia w zarządzaniu operacyjnym, 

zespołami operacyjnymi, przygotowaniu i realizacji projektu UEFA 
EURO 2012 w Polsce (PL.2012 Sp. z o.o.).

Dyrektor ds. Sprzedaży – 15 lat doświadczenia na stanowiskach 
kierowniczych ds. sprzedaży i marketingu, w tworzeniu kanałów 
sprzedaży oraz odpowiedzialność za realizację celów w sektorze 
produktów FMCG i ICT (British-American Tobacco, NETIA S.A.).

6 years of strategic investment management experience, being 
responsible for process improvement and investment targets’ 
realization, including strategic project of “Pendolino” - The Polish 
Railways (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.), Gdynia Municipal City 
Roads Authority (ZDiZ Gdynia),  The  City  of Gdańsk  Investment 
Agency (DRMG).

experience, building up the company’s structure and organizing 
recruitment, supervision of operational teams, preparation and 
realization of UEFA EURO 2012 project in Poland (PL.2012 Sp. z o. o.).

Sales Director – 15 years of experience in sales and marketing 
management positions, creation of sales channels and responsibility 
for targets’ realization in the sector of FMCG and ICT products (British-
American Tobacco, NETIA S.A.).

Wojciech Folejewski 
 
Ekspert ds. inwestycji i transportu / Członek Zarządu / 
Dyrektor ds. Inwestycji i Dróg Miejskich.

Investment and transportation expert / Board Member / 
Investment and City Roads Director.



Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa dla sektora 

oraz studiów wykonalności.

Pracował w IPOPEMA Securities S.A., w IPOPEMA Financial Advisory 
na stanowisku dyrektora odpowiedzialnego za projekty inwestycyjne 
sektora publicznego. Był również niezależnym konsultantem 

Posiada doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów 

planów inwestycyjnych i programów operacyjnych w ramach budżetów 
unijnych na lata 2007-2013 i 2014-2020. W latach 2002-2006 był 
zastępcą dyrektora w Ministerstwie Infrastruktury, odpowiadającym 
za środki pomocowe (fundusz Phare), środki przedakcesyjne (fundusz 
ISPA-Transport) oraz fundusze strukturalne (Sektorowy Program 
Operacyjny Transport 2004-2006).

Przemysław Gorgol jest z wykształcenia prawnikiem, ukończył 

            żeinwór kaj eiporuE w ,imynlarutkurtsarfni imajcytsewni i imatkejorp
w Stanach Zjednoczonych.

He worked in IPOPEMA Securities S.A., in IPOPEMA Financial 
Advisory as director responsible for public sector investment 
projects. He was also an independent consultant and worked for the 
top consulting companies. He got experience in implementation of 
international projects supported by European Commission, preparing 
plan investments and the Operational Programs in the frame of EU 
budget for 2007-2013 and 2014-2020. From 2002 to 2006 he held 
position of the deputy director in the Ministry of Infrastructure where 

pre-accesion instrument ISPA and structural funds from “Transport” 
Operational Programme 2004-2006.

Przemysław Gorgol hold a university degree in law. He graduated many 

Przemysław Gorgol 
 
Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych, 
członek Rady Ekspertów ds. kolejowych przy Ministrze 
Infrastruktury.

CEO of The Centre for EU Transport Projects (CEUTP), 
member of Expert Railway Board at the Ministry 
of Infrastructure. 



Absolwent studiów MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 
Członek zespołu roboczego ds. transformacji przemysłowej – Przemysł 
4.0, przy Ministerstwie Rozwoju. Członek Polskiego Stowarzyszenia 
Telematyki Transportu i Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników 
Spalinowych. Członek-Założyciel stowarzyszenia EKOMOBILNOŚĆ 
oraz członek Stowarzyszenia ITS Polska. Od 2013 roku członek 
Rady Konsultacyjnej Nauka-Gospodarka działającej przy Dziekanie 
Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Członek krajowych 
i międzynarodowych komitetów konferencji naukowych. Członek 
komitetów programowych konferencji związanych z transportem, 
mobilnością i pojazdami autonomicznymi. Kierownik Centrum Telematyki 
Transportu Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie. 
Kierownik i uczestnik krajowych i międzynarodowych projektów 
badawczych. Uczestnik Komitetu Technicznego nr 17, ds. Pojazdów 
i Transportu Drogowego, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. 
Autor ponad 200 publikacji naukowych i publikacji o charakterze 

z dziedziny transportu. Pasjonat modelarstwa lotniczego.

Graduate of MBA studies at Leon Kozminski Academy in Warsaw. 
Member of the Industrial Transformation Working Group - Industry 4.0, 
at the Ministry of Development. A member of the Polish Association of 

Engines. Member of the EKOMOBILITY Association and a member of 
the ITS Polska Association. Head of the Transport Telematics Center 
of the Institute of Automotive Transport in Warsaw. Leader and 
participant in national and international research projects. Participant 
of the Technical Committee No. 17 of the Polish Committee for 

popular publications as well as co-author of monographs and manuals 

Tomasz Kamiński 
 
Doktor nauk technicznych.

Doctor of Technical Sciences. 



projektami w branży, m.in.: ITS w Łodzi, Olsztynie, Bydgoszczy, wagi 
preselekcyjne dla GDDKiA, odcinkowy  pomiar prędkości dla GITD itp.

In ITS since 2000. Worked for Tyco, Peek Traffic/Imtech, Sprint S.A. 
During this time involved in biggest projects in sector: ITS in Łódź, 
Olsztyn, Bydgoszcz, WIM for GDDKiA, Section Speed Control for 
GITD etc.

Mariusz Kołkowski 
 
Dyrektor ds. rozwoju biznesu ITS.

ITS Business Development Director, Sprint S.A.



Ukończył z wyróżnieniem Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Warszawskiego  (1999 r.) Całe życie zawodowe związany 
z pracą w administracji publicznej szczebla centralnego. Od 2000 r. brał 
udział w pracach nad przygotowaniem dokumentów programowych 
polityki regionalnej i polityki spójności, a także ich wdrażaniem dla 

funkcję Zastępcy Dyrektora w Instytucji Zarządzającej Programem 
Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, gdzie był odpowiedzialny za 
programowanie i wykorzystanie funduszy UE w obszarach energetyki, 
kultury, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego. Od 2016 roku 
pełni funkcję dyrektora Departamentu pełniącego funkcję Instytucji 
Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 

                         einawomargorp az ynlaizdeiwopdo tsej eizdg ,0202-4102 atal an
i wdrażanie całego programu operacyjnego oraz Instrumentu „Łącząc 
Europę”. Autor artykułów i publikacji dotyczących problematyki 
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w zakresie infrastruktury 
transportu, energetyki oraz rewitalizacji.

He graduated with honors from the Faculty of Journalism and 
Political Sciences of the University of Warsaw (1999). For his entire 
professional life he has been working in public administration at the 
central level. Since 2000, he has been involved in the preparation 
and implementation of regional and cohesion policy programming 

2006 he has served as a Deputy Director in the Managing Institution 
of the Operational Programme Infrastructure and Environment, where 
he was responsible for programming and utilization of EU funds in the 
areas of power engineering, culture, health care and higher education. 
Since 2016, he has been the Director of the Department acting as the 
Managing Authority for the Operational Programme Infrastructure and 
Environment 2014-2020, where he is responsible for programming and 
implementing the entire operational programme and the “Connecting 
Europe” Facility. Author of articles and publications on the issues 

infrastructure, power engineering and revitalization.

Jarosław Orliński 
 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, 
Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych.

Ministry of Investment and Development, 
Director of the Department of Infrastructure Programmes.



Jest ekspertem w dziedzinie planowania transportu i analizy ekonomicznej 
   ycarp tal 51 ugąic W .mynzcytkarp meinezcdaiwśod mintel-02 danop z

w Czechach i Wielkiej Brytanii jako konsultant międzynarodowy pomagał 
w opracowywaniu licznych badań i modeli transportowych, a także 
wyspecjalizował się w planowaniu, modelowaniu i ocenie systemów ITS. 

      wótkejorp ąneco ęis ejumjaz eizdg ,SREPSAJ ald ejucarp ukor 1102 dO
        hcywotropsnart wónalp i wótkejorp ujowzor eiserkaz w mewtzdarod i

w krajach JASPERS.

He is an expert in transport planning and economic analysis with over 
20 years practical experience. During 15 years based in the Czech 
Republic and the UK as an international consultant, he helped develop 
numerous transport studies and models and also specialised in the 
planning, modelling, and appraisal of ITS systems. Since 2011 he has 
worked for JASPERS providing project appraisal and advice for the 
development of transport projects and plans in JASPERS countries,

Paul Riley 
 
Starszy specjalista ds. sektora transportu w Europejskim Banku 
Inwestycyjnym, JASPERS / Advisory, Wiedeń

Senior Transport Sector Specialist at the European Investment 
Bank, JASPERS Advisory based in Vienna.



Pełni funkcję Prodziekana ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką 
Wydziału Transportu Politechnika Warszawska i Kierownika Zakładu 
Telekomunikacji w Transporcie. Działalność naukowo-badawcza dotyczy 
problematyki rozwoju i integracji systemów telekomunikacyjnych, 
teleinformatycznych dla potrzeb wspomagania realizacji procesów 
transportowych, analizy możliwości wdrażania rozwiązań telematyki 
transportu i inteligentnych systemów transportowych. Rezultaty 

czasopismach krajowych i zagranicznych oraz prezentuje na 
konferencjach krajowych i zagranicznych.

He is the Deputy Dean in charge of Development and Cooperation with 
the Economy of the Faculty of Transport of the Warsaw University of 
Technology and the Head of the Department of Telecommunications in 

and integration of telecommunications and ICT systems for the needs 
of supporting the implementation of transport processes, analysis of 
the possibilities of implementing transport telematics solutions and 
intelligent transport systems. He publishes the results of his research 
activity in monographs, national and international magazines and 
presents them at national and international conferences.

dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk 
 
Profesor Politechniki Warszawskiej, 
Wydział Transportu Politechnika Warszawska.

Prof. at the Warsaw University of Technology, 
Faculty of Transport.  



Od 2004 roku zatrudniony na Wydziale Transportu Politechniki 
Warszawskiej, w pierwszych latach na stanowisku adiunkta, zaś 
od 2013 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Prowadzi 
działalność dydaktyczną w zakresie organizacji i technologii 
transportu samochodowego, gospodarki zapasami oraz modelowania 

samochodowych. Jest współwykonawcą wielu projektów naukowo-

w zakresie budowy modeli ruchu, prognoz przewozowych oraz analiz 
ekonomicznych w transporcie i zagadnień dotyczących wyposażenia 
systemów logistycznych oraz modelowania systemów i procesów 
logistycznych.  Obecnie  kieruje  pracami  zespołu  PW w zakresie 
projektu EPLOS, którego celem jest budowa narzędzia informatycznego 

logistycznej.

Since 2004 he has been employed at the Faculty of Transport at the 

professor, and since 2013 as an associate professor. He conducts 

transport, stock management and modelling of transport systems, as 

analyses in transport and issues related to the equipment of logistic 
systems and modelling of logistic systems and processes.  Currently, 
he manages the work of the Warsaw University of Technology team in 
the scope of the EPLOS project, the aim of which is to build an IT tool 

and logistics infrastructure they need in their operational activity.

Mariusz Wasiak 
 
Politechnika Warszawska.

Warsaw University of Technology.



Jarosław Wąsowski jest związany z Generalną Dyrekcją Dróg 
               ejucarp ukor 7102 acram dO .7002 ukor do dartsotuA i hcywojarK

w Centrali GDDKiA na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu 
Zarządzania Siecia Dróg Krajowych. 

Jarosław Wąsowski has been associated with the General Directorate 
for National Roads and Motorways since 2007. Since March 2017, he 
has been working at GDDKiA Headquarters as the Deputy Director of 
the Department of National Roads Network Management.

Jarosław Wąsowski 
 
Zastępca Dyrektora, 
Departament Zarządzania Siecią Dróg Krajowych,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Deputy Director, 
Department of National Roads Network Management,
General Directorate for National Roads and Motorways


