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Maroko zostało wybrane na gospodarza kolejnego Światowego 
Kongresu UIC Kolei Dużych Prędkości 

 

 

Międzynarodowy Związek Kolei (UIC), przekonany o pozycji, jaką zajmuje 
Maroko w Afryce i na Bliskim Wschodzie w dziedzinie kolei dużych prędkości, 
wybrała Królestwo Maroka na gospodarza edycji 2023 Światowego Kongresu 
UIC  Kolei Dużych Prędkości. 
   
11e edycja Kongresu, zorganizowana pod egidą UIC i ONCF, odbędzie się w 
dniach 7-10 marca 2023 r. w Centrum Kongresowym w Marrakeszu w Maroku 
gromadząc wszystkich graczy świata kolei dużych prędkości.  
   
Przyjmując jako motto zdanie „Koleje dużych prędkości: odpowiednia prędkość 
dla naszej planety”, Kongres podkreśla wkład kolei w rozwiązywanie problemów 
klimatycznych oraz ich rolę w planowaniu regionalnym.  
   
Dyrektor Generalny ONCF, Mohamed Rabie KHLIE, oraz Dyrektor Generalny UIC, 
François DAVENNE, serdecznie zapraszają najważniejszych uczestników łańcucha 
mobilności na pięciu kontynentach do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. „To 
najlepszy sposób, by zmaksymalizować wartość dodaną kolei dla społeczeństwa oraz 
podzielić się najnowszymi osiągnięciami technologicznymi. Koleje dużych prędkości 
nie wyczerpały jeszcze ogromnego potencjału rozwiązań dostosowanych do rozwoju 
zrównoważonej mobilności w skali globalnej” – stwierdzili obaj.  
 
Każdego roku z pociągów dużych prędkości korzysta trzy miliardy pasażerów, a wzrost 
ten jest napędzany przez ciągłą rozbudowę sieci kolei dużych prędkości i związanych 
z nią usług.   
   



Obecnie na świecie eksploatowanych jest około 56 000 km linii dużych prędkości, 
a w ciągu najbliższych 30 lat liczba ta ulegnie podwojeniu. Kraje, które już wkroczyły 
na tę drogę, uzupełniają swoją sieć. Ciągle dołączają do nich nowe kraje i nowe 
państwa, które przekonały się do tego środka transportu. Stawia to przed nami 
wyzwania strategiczne, przemysłowe, techniczne i finansowe, którymi Kongres zajmie 
się w ciągu trzech dni.   
 
Oczekuje się, że w  Światowym Kongresie UIC Kolei Dużych Prędkości w Marrakeszu 
weźmie udział ponad 1500 uczestników: decydenci polityczni, władze transportowe, 
przedsiębiorstwa kolejowe i kluczowi gracze w dziedzinie intermodalności, zarządcy 
infrastruktury, przemysłowcy, instytucje finansowe, klienci, instytuty badawcze i 
naukowe, uniwersytety itp. Wszyscy odbiorcy są zaproszeni na organizowane z tej 
okazji sesje robocze, targi i wizyty techniczne.  
Zapraszamy naukowców, pracowników uniwersyteckich, studentów i ekspertów z 
dziedziny kolejnictwa do zgłaszania referatów do prezentacji na Kongresie. Pozostałe 
informacje na temat 11e Światowego Kongresu UIC Kolei Dużych Prędkości oraz 
zaproszenie do składania referatów są dostępne na stronie www.uichighspeed.org 
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