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Urząd Transportu Kolejowego na
TRAKO 2021
08.09.2021

Decyzją Komisji Europejskiej rok 2021 został
ogłoszony Europejskim Rokiem Kolei.
Tegoroczne spotkanie branży transportu
szynowego, jakim są 14. Międzynarodowe
Targi Kolejowego TRAKO, doskonale wpisuje
się w założenia tej inicjatywy oraz stanowi
okazję do promowania kolei jako jednego z
najbezpieczniejszych i najbardziej
ekologicznych środków transportu.

W trakcie targów Urząd Transportu Kolejowego organizuje dla
uczestników kilka wydarzeń. Są to między innymi:

Premiera II edycji Małego Słownika Żargonu
Kolejowego

To uzupełniona o nowe hasła jedna z publikacji urzędu,
które cieszą się największym zainteresowaniem
odbiorców.

21 września 2021 r. w godzinach 13:00-14:00 w foyer na
pierwszym piętrze Centrum Konferencyjnego
AMBEREXPO.

https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/17901,Nowa-edycja-slownika-zargonu-kolejowego.html
https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/17901,Nowa-edycja-slownika-zargonu-kolejowego.html


Seminarium „Stan bezpieczeństwa kolei”

Podczas wydarzenia zaprezentowana zostanie ocena
stanu bezpieczeństwa kolei w Polsce. Seminarium będzie
również wstępem do debaty nad innowacyjnymi
rozwiązaniami, które mogą przyczynić się do
podniesienia poziomu bezpieczeństwa transportu
kolejowego. Do debaty zaproszeni zostali przedstawiciele
Ministerstwa Infrastruktury, zarządcy infrastruktury oraz
prawnicy i dziennikarze zajmujący się zagadnieniami
związanymi z kolejnictwem.

22 września 2021 r. w godzinach 15:00‑17:00 w sali 1A
na pierwszym piętrze Centrum Konferencyjnego
AMBEREXPO

Uroczyste rozpoczęcie Kampanii Kolejowe ABC II.

To już druga edycja projektu prowadzonego przez UTK,
który ma na celu edukację dzieci, młodzieży oraz ich
rodziców, nauczycieli i wychowawców z zakresu
bezpieczeństwa na terenach kolejowych. W trakcie
konferencji nastąpi uroczyste podpisanie umów o
współpracy z przedstawicielami rynku kolejowego.

23 września 2021 r. w godzinach 10:00-12:00 w sali 2
na pierwszym piętrze Centrum Konferencyjnego
AMBEREXPO

Konferencja „Jak poprawić konkurencyjność kolei
poprzez innowacje z zakresu bezpieczeństwa”

Podczas konferencji przedstawione zostaną nadchodzące
zmiany w europejskim otoczeniu prawnym i finansowym
istotne dla innowacyjności europejskiego przemysłu
zaopatrzenia kolei. Będzie to również okazja do promocji
w Polsce Europejskiego Partnerstwa na rzecz Kolei
(następcy Wspólnej Inicjatywy Shift2Rail).

23 września 2021 r. w godzinach 12:00-14:00 w sali 1A



na pierwszym piętrze Centrum Konferencyjnego
AMBEREXPO

W trakcie Międzynarodowych Targów TRAKO w Gdańsku
pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego będą czekali na
przedstawicieli rynku kolejowego. Dni eksperckie zostały
podzielone tematycznie. 21 września zapraszamy na Dzień
Interoperacyjności, 22 września na Dzień Bezpieczeństwa, a 23
września na Dzień Regulacji i Nadzoru. Rezerwacja terminu
spotkania odbywa się za pomocą kalendarza elektronicznego,
który umożliwia wybór dnia, godziny oraz określenie tematyki.

Takie spotkania doskonale wpisują się w misję i wizję urzędu.
Chcemy kreować bezpieczne i konkurencyjne warunki
świadczenia usług transportu kolejowego, a urząd jest
nowoczesny i otwarty. Wsłuchujemy się w potrzeby rynku oraz
pasażerów.

Zapisów można dokonać pod adresem trako.utk.gov.pl. Na tej
stronie znajdują się tez informacje dotyczące udziału UTK w
targach.

https://www.webankieta.pl/ankieta/661172/zapisy-na-spotkania-trako-2021.html
https://trako.utk.gov.pl

