ORGANIZATOR

VII Konferencja
„Koleje

regionalne i aglomeracyjne – doświadczenia i perspektywy
11 – 12 października 2018r.
Centrum Konferencyjne AMBASADOR, Łódź
pod honorowym patronatem

Marszałków Urzędów Marszałkowskich województw:
mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, śląskiego, małopolskiego, lubelskiego, lubuskiego, opolskiego,
warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego,
oraz
patronatem

Tematyka Konferencji
- zintegrowany transport miejski i aglomeracyjny,
- ITS/ Inteligentne Miasta,
- unijna perspektywa budżetowa 2014-2020 - szansa dla samorządów,
- program DOSTĘPNOŚĆ PLUS - finansowanie, rozwiązania techniczne, oferta rynku),
- współpraca przewoźników, zarządców infrastruktury kolejowej i przemysłu kolejowego,
- bezpieczeństwo i komfort pasażerów,
- finansowe aspekty zakupu i utrzymania taboru,
- zaplecze techniczne kolei samorządowych – własność vs outsorcing,
- promocja transportu szynowego (ekologia, ekonomia, komfort),
- szkolenie kadr,
- dobre praktyki przewoźników z krajów europejskich – studium przypadku,
- przykłady funkcjonowania przewozów aglomeracyjnych w krajach europejskich (modele zarządzania, struktura
własnościowa, finansowanie,
- innowacyjne rozwiązania stosowane przez przewoźników aglomeracyjnych w Polsce (informacja pasażerska, integracja
taryfowa, reklama jako nośnik informacji o usłudze przewozowej) bariery architektoniczne i funkcjonalne a ekskluzja
społeczna.

PROGRAM RAMOWY *)

11 października 2018 r. – I dzień konferencji
10.00 – 11.00 rejestracja oraz zakwaterowanie uczestników konferencji
11.00
uroczyste rozpoczęcie konferencji:
Adam Musiał, Dyrektor Generalny, Dorota Markiewicz, Dyrektor
Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

•
11.15 – 12.30

Uroczyste wręczenie certyfikatów członkowskich nowo przyjętych firm

PANEL I

Wystąpienia i prezentacje

Ministerstwo Infrastruktury,
Integracja taryfowa i wspólny bilet
• Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,
Program Dostępność PLUS, a rozwój kolei aglomeracyjnej
• Urząd Transportu Kolejowego,
UTK jako regulator rynku kolejowego. Bezpieczeństwo pasażera w komunikacji aglomeracyjnej
• Instytut Kolejnictwa,
Transport aglomeracyjny – dostosowanie do potrzeb pasażera
• Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
Finansowanie projektów taborowych dla przewozów aglomeracyjnych i regionalnych.
12.30 – 13.00
przerwa kawowa
•
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13.00 – 16.30
•
•
•
•
•
•
•

PANEL II

Wystąpienia i prezentacje

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Transport publiczny – misja, obowiązek, rozwój regionu
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.,
Zaplecze naprawcze przewoźnika, a kompleksowe zabezpieczenie usługi przewozowej
„Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.
Unowocześnianie parku taborowego, a dobra oferta przewozowa
Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
Poznańska Kolej Metropolitalna – współpraca wielu podmiotów
Koleje Śląskie Sp. z o.o.
Pasażer regionu śląskiego – wymagania, a kompleksowa oferta przewoźnika
Koleje Dolnośląskie SA
Potencjał Spółki przewozowej gwarantem wzrostu przewozów w regionie
Przedsiębiorcy z branży

16.30 – 17.30 Lunch
17.30 – 18.30

PANEL III

FORUM DYSKUSYJNE z udziałem zaproszonych gości

„Region, aglomeracja czy już metropolia – kierunki rozwoju transportu publicznego”
Prowadzący: Janusz Malinowski, Prezes Zarządu, Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.
19.00

Uroczysta kolacja z udziałem zaproszonych gości
Uroczystość wręczenia nagród:
„Miejsce roku przyjazne dla PRM” oraz „Innowacja roku przyjazna dla PRM”

12 października 2018 r. – II dzień konferencji
7.30 – 9.30

śniadanie

10.00 – 12.00

PANEL IV

Wystąpienia i prezentacje

Przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich
Planowanie komunikacji transportu publicznego – charakterystyka poszczególnych regionów
• Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
Przewoźnik miejski – specyfika wymagań dot. parku taborowego
• Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
Podmiejskie przewozy – charakterystyka przewoźnika w przewozach podmiejskich
• Pomorska Kolej Metropolitalna SA
Dostosowanie linii kolejowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych
• Koleje Małopolskie Sp. z o.o.
Region Małopolski – połączenie oferty dla mieszkańca regionu i turysty
•
Przedsiębiorcy z branży
12.00 – 12.15 przerwa kawowa
•

12.15 – 14.30
•
•
•
•
•
•

PANEL V

Wystąpienia i prezentacje

Organizacje na rzecz osób niepełnosprawnych
Przedstawiciele kolei europejskich: Francja, Włochy, Hiszpania, Austria, Niemcy, Szwajcaria
Przedstawiciel UIC
Arja Aalto, Finnish Transport Agency
Mauro Borselino, Rete Ferroviaria Italiana
Przedsiębiorcy z branży

14.30 – 15.30

lunch
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15.30 – 18.00

PANEL VI

„PRZESTRZEŃ DLA WSZYSTKICH”

15.30 – 15.45

Referat wprowadzający do dyskusji otwartej „Przestrzeń dla wszystkich”
Andrzej Wasilewski, Członek Zarządu, Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.

15.45 – 16.00

Mobilność osób o ograniczonej sprawności ruchowej
Ewa Raczyńska-Buława, Pełnomocnik Zarządu Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.

16.00 – 18.00

PANEL VII

Dyskusja otwarta „PRZESTRZEŃ DLA WSZYSTKICH”

W dyskusji udział wezmą między innymi:
*Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w programie.
Polska Fundacja Osób Słabosłyszących,
Polski Związek Głuchych,
Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego,
Fundacja Widzialni,
Fundacja Integracja,
Polski Związek Niewidomych,
Fundacja Przekraczać Granice
Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych ds. transportu
oraz uczestnicy konferencji.

WYSTAWA:
„Komfort, bezpieczeństwo, dostępność - ułatwienia, rozwiązania, technologie”

PATRONAT MEDIALNY:
Media ogólnopolskie i lokalne

PATRONAT MEDIALNY – BRANŻOWY:

*)1. Program ramowy przedstawia założenia programowe
2. Aktualny program zamieszczony na stronie www.kolejesamorządowe.pl
3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w programie.

ORGANIZATOR
POLSKA IZBA PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ I USŁUG NA RZECZ KOLEI
ul. J.K. Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz, www. Izbakolei.pl
kontakt: Aleksandra Jasińska, tel. 508 501 037, e-mail: a.jasinska@izbakolei.pl

Do dyspozycji uczestników konferencji:
- basen
- siłownia
- kompleks saun
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PARTNER KONFERENCJI:

www.kolejesamorzadowe.pl

