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Zapamiętaj datę! 
 

UIC (Międzynarodowy Związek Kolei) i Chińska Państwowa Grupa Kolejowa, 
Co., Ltd. (CR) wraz ze swoim członkiem, Chińską Akademią Nauk Kolejowych, 
przygotowują Kongres UIC HIGHSPEED 2020. 
 
W dniach 30 czerwca - 3 lipca 2020 r. w Pekinie odbędzie się 11. Światowy Kongres Kolei 
Dużych Prędkości poświęcony kwestiom „Zwiększania inteligentnej mobilności”. 

 
 
(Paryż, 19 września 2019 r.) UIC HIGHSPEED 2020, 11. Światowy Kongres Kolei Dużych 
Prędkości, jest koordynowany przez Międzynarodowy Związek Kolei (UIC), Chińską Państwową 
Grupę Kolejową, Co., Ltd. (CR) oraz Chińską Akademię Nauk Kolejowych (CARS), we współpracy 
ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w koleje dużych prędkości w Chinach, a także ze 
wszystkimi członkami UIC. Kongres odbędzie się w dniach 30 czerwca - 3 lipca 2020 roku w 
Pekinie. 
 
Tematem kongresu będzie „Rozszerzanie inteligentnej mobilności", która połączy szybkie 
koleje i jej interfejsy z innymi rodzajami transportu. 
 
Dyrektor generalny UIC, François Davenne, serdecznie zaprasza wszystkich kluczowych aktorów 
łańcucha mobilności z pięciu kontynentów do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu w 
Pekinie. Pan Davenne powiedział: „Kongres ten to idealne miejsce na zebranie najlepszych 
pomysłów umożliwiających kolejom oferowanie społeczeństwu wartości dodanej. Szybka kolej 
nabiera bowiem ogromnego znaczenia tylko wtedy, gdy wraz z innymi środkami transportu tworzy 
spójną całość, jak najlepiej zarządzaną interfejsami. W pewnym sensie, jeśli kolej to kręgosłup 
mobilności, linie dużych prędkości to podstawowa sieć tego kręgosłupa. Kongres w Pekinie 
zapowiada się obiecująco, ponieważ koleje dużych prędkości mają jeszcze wiele do zaoferowania 
w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na mobilność". 

Na kongresie UIC HIGHSPEED 2020 w Pekinie spodziewanych jest ponad 3000 uczestników, 
wśród nich decydenci, władze, przedsiębiorstwa kolejowe, dostawcy, klienci, instytuty badawcze, 
uniwersytety itp. 

Kongres zostanie zorganizowany wokół trzech głównych bloków: sesje, wystawy i wizyty 
techniczne. Dwa okrągłe stoły, poświęcone sztucznej inteligencji i przyszłemu rozwojowi kolei 
dużych prędkości w zakresie mobilności i intermodalności, dadzą uczestnikom możliwość wymiany 
doświadczeń i najlepszych praktyk. Ponadto odbędzie się 30 sesji równoległych zorganizowanych 
wokół różnych trendów technicznych. Sektor uniwersytecki zorganizuje specjalną sesję plenarną w 
celu przedstawienia wyników prac prowadzonych przez Alliance for Universities.  
Do sesji ogólnych dodany zostanie szereg nowych aktywności, w szczególności hackaton i 
prezentacje warsztatowe podczas sesji plenarnych. 
Wystawa handlowa pokaże najnowsze osiągnięcia w dziedzinie systemów kolei dużych prędkości 
w Chinach i na całym świecie. 
 



Duża prędkość to sektor stale rozwijający się na całym świecie. Na przykład, od 2008 r. Chiny 
uruchomiły 29 000 km linii kolei dużych prędkości i przewożą aktualnie ponad 2 miliardy 
pasażerów rocznie, czyli ponad trzy czwarte rocznego światowego wolumenu przewozu 
pasażerskiego w pociągach dużej prędkości. 
 
Obecnie na świecie funkcjonuje blisko 47 000 km linii dużych prędkości. W ciągu 30 lat liczba ta 
ulegnie co najmniej podwojeniu, co oznacza poważne wyzwanie przemysłowe, technologiczne i 
finansowe. 
 
Strona internetowa Kongresu będzie wkrótce dostępna online: www. uichighspeed2020.com.  

 

 

KONTAKT 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: com@uic.org 

W celu otrzymania dodatkowych informacji na temat treści konferencji, prosimy o kontakt z 

Marc Guigon: guigon@uic.org 
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