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Wstęp
29 października 2020 w Gdańskim Centrum AmberExpo odbył się
Pomorski Kongres Transportu Intermodalnego – wspólna inicjatywa
Zespołu Doradców Gospodarczych TOR i Międzynarodowych Targów
Gdańskich. Kongres Zgromadził ponad 130 słuchaczy. Wśród nich byli
przedstawiciele: operatorów i firm logistycznych, branż przewozów
kolejowych i drogowych, administracji centralnej i samorządowej,
instytucji naukowych i uczelni, oraz branżowych stowarzyszeń i klastrów.
Kluczowe dla branży intermodalnej zagadnienia, plany i podsumowania
omówione zostały przez 30 znamienitych ekspertów i praktyków
reprezentujących transport intermodalny w Polsce
Organizatorzy:
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#KTI2020
Kongres – po powitaniu uczestników, Przez Andrzeja Bojanowskiego – Prezesa Zarządu
Międzynarodowych Targów Gdańskich i Adriana Furgalskiego – Prezesa Zarządu, Zespołu
Doradców Gospodarczych TOR, został otworzony przemówieniami Pana Ministra
Andrzeja Bittela, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz Pana Leszka Bonnę
– Wicemarszałka Województwa Pomorskiego, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Polskich
Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. Obaj oficiele mówili o planach
legislacyjnych i działaniach lokalnych związanych z transportem intermodalnym.
Następnie została omówiona rola Portu Gdańsk, jako kluczowego elementu rozwoju
infrastruktury transportowej na Pomorzu. O tym mówił Pan Michał Stupak Z Zarządu
Morskiego Portu Gdańsk.
Kluczowa debata kongresu dotyczyła teraźniejszości i przyszłości transportu intermodalnego
w Polsce. Wzięli w niej udział przedstawiciele regulatorów rynku, instytucji naukowych, oraz
biznesu. Kolejne debaty dotyczyły infrastruktury transportowej, korytarzy transportowych (ta
debata była realizowana we współpracy ze stowarzyszeniem Bałtyk-Adriatyk), a cały Kongres
został zakończony debatą o systemie wsparcia publicznego dla transportu intermodalnego.
Podsumowując ankiety i opinie uczestników. Pod kątem merytorycznym Kongres został
oceniony na 4,43 (w skali 1-5), pod kątem merytorycznym i na 4,51 pod kątem organizacyjnym.
Ponad połowa uczestników była zadowolona z jakości otrzymywanych o Kongresie
informacji. Na kolejnych Kongresach uczestnicy dalej chcieliby zdobywać informacje nt.
rozwoju transportu intermodalnego zwłaszcza w czasach pandemii i wszystkich działaniach,
narzędziach, wspierających te procesy.
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