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Europejskie Forum Taborowe
Europejskie Forum Taborowe od 9 lat jest największym i najbardziej prestiżowym 
wydarzeniem w Europie Środkowo-Wschodniej poświęconym tematyce 
nowoczesnego taboru kolejowego. Co roku podczas konferencji podejmujemy tematy 
planowanych zakupów w regionie, nowoczesnych technologii i innowacyjności  
w konstruowaniu oraz utrzymaniu pojazdów kolejowych, zwłaszcza odnośnie zużycia 
energii, designu i podzespołów.

Wśród zagadnień, które zostały szczegółowo omówione podczas tegorocznej 
edycji wydarzenia znalazły się m.in.: Zakupy, modernizacje i remonty taboru 
kolejowego, strategie taborowe przewoźników i operatorów kolejowych, 
alternatywne napędy pojazdów kolejowych, finansowanie zakupów taboru 
kolejowego.
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• EU-Rail - innowacyjność na rzecz dekarbonizacji i digitalizacji kolei w Europie. 
Cele i narzędzia programu w zakresie taboru kolejowego

• Zakupy, modernizacje i remonty taboru kolejowego a megatrendy światowej 
gospodarki oraz sytuacja polityczna - jaka będzie przyszłość sektora w 
regionie

• Rynki południowoeuropejskie - szansą dla regionalnych producentów taboru 
kolejowego i tramwajów?

• Strategie taborowe przewoźników i operatorów kolejowych

• Systemy Łączące Pojazdy Szynowe jako ważna część bezpiecznego  
i zrównoważonego transportu kolejowego

• Alternatywne napędy pojazdów kolejowych - czy jesteśmy gotowi i ile to 
kosztuje?

• Czy rola prywatnego/komercyjnego finansowania zakupów taboru 
kolejowego będzie rosnąć?

Szczegółowe tematy debat  
i wystąpień:



Europejskie Forum Taborowe
Furgalski: Musimy przyspieszyć zakupy nowego taboru

Z raportów dotyczących rynku przygotowywanych przez Urząd Transportu 
Kolejowego wynika między innymi, że musimy przyspieszyć zakupy nowych 
pojazdów. Pasażerowie widzą, że mamy wiele nowych jednostek na torach, 
ale tabor nam się starzeje, na przykład średni wiek lokomotywy spalinowej  
w przewozach pasażerskich to aż 43 lata – mówił  Adrian Furgalski, prezes ZDG TOR  
i przewodniczący RBF. Odniósł się również do światowych poszukiwań narzędzi, które 
umożliwią nam uniknięcie katastrofy klimatycznej. – Kolej nie tylko jest najbardziej 
ekologicznym środkiem transportu, ale jednocześnie najbardziej chce nawet swój 
niewielki udział w emisjach redukować – podkreślił.

Martyniuk: Pozyskanie do 200 nowych pociągów będzie 
rewolucją dla Polregio

Podczas debaty otwarcia Europejskiego Forum Taborowego, prezes Polregio, Artur 
Martyniuk wypowiedział się na temat globalnych trendów wpływających obecnie 
na największego polskiego przewoźnika. Martyniuk zwrócił uwagę na wojnę w 
Ukrainie, a także na konieczność rozwoju miast średniej wielkości, które w Polsce 
rozwijają się znacznie gorzej niż np.  w Niemczech.

Martyniuk przypomniał też, iż w Polsce jest 7 większych miast i aglomeracji, które 
generują ruch pasażerski i ogromną część PKB, a np. w Niemczech jest zupełnie 
inaczej i to miasta około 100-, czy też 150-tysięczne są w stanie generować taki 
ruch jak u nas aglomeracje, dlatego też, zdaniem prezesa Polregio, należy stawiać 
na rozwój miast 100-tysięcznych, a więc de facto w dużej mierze dawnych stolic 
województw.

Z okazji IX Europejskiego Forum Taborowego Zespół Doradców ds. Projektów 
Kolejowych ZDG TOR przygotował raport, który szczegółowo analizuje trendy 
i wyzwania, jakie stoją przed światowymi i krajowymi producentami taboru 
szynowego: https://zdgtor.pl/publikacje/ 
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