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Europejska Konferencja Instytutów Badawczych Transportu (ang. European Conference of Transport ResearchInstitutes, 

ECTRI) jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-pro# t, które zostało założone w kwietniu 2003 r. ECTRI jako wiodące 

europejskie stowarzyszenie badawcze zajmuje się zrównoważoną i multimodalną mobilnością. Stawia sobie za cel dostar-

czanie naukowych kompetencji, wiedzy i porad, aby przejść w kierunku ekologicznego, bezpiecznego, wydajnego, a także

integracyjnego transportu osób i  towarów. W  artykule opisano kluczowe cechy stowarzyszenia ECTRI, jego misje i  cele 

strategiczne oraz udział IK w jego działaniach i wydzielonych obszarach tematycznych.

Słowa kluczowe: strategia dla transportu, multimodalność, badania mobilności, stowarzyszenie transportowe

1 Dr; Instytut Kolejnictwa, Dział Koordynacji Projektów i Współpracy Międzynarodowej; e-mail: ewawrzyn@ikolej.pl.

Streszczenie

1. Wprowadzenie

Mobilność odgrywa kluczową rolę w  społeczeństwie 

europejskim, zapewniając pasażerom i  towarom dostęp 

do usług oraz wspierając wzrost gospodarczy, zatrudnienie 

i  handel. Transport oddziałuje na społeczeństwo i  środo-

wisko w bezprecedensowy sposób (powoduje zanieczysz-

czenie i  zatłoczenie), a  jednocześnie zapotrzebowanie na 

transport stale rośnie. Transport jest również szybko ewolu-

ującym i  zmieniającym  się sektorem, w  którym występu-

je wiele radykalnych i  ciągłych zmian w  aspektach spo-

łecznych, technologicznych i  biznesowych. Główne tren-

dy społeczne i siły napędowe, które obecnie wpływają lub 

mają wpłynąć na europejski system transportu i mobilno-

ści w nadchodzącym dziesięcioleciu, to między innymi:

nowe usługi i pakiety usług, np.: mobilność jako usługa 

(MaaS) i mobilność na żądanie (MoD);

personalizacja usług, usługi mobilne w  chmurze, zin-

tegrowane wystawianie biletów;

nowe i wspomagające technologie (np.: technologie in-

formacyjne i telematyka, zautomatyzowane i współpra-

cujące systemy, lekkie materiały, grafen i nanopowłoki, 

rozwiązania akumulatorowe i wodorowe);

kluczowe zmiany w mobilności obejmujące elektry# ka-

cję i cyfryzację;

ekologizacja wszystkich rodzajów transportu i  dekar-

bonizacja. 

Badania nad mobilnością oraz  transportem powin-

ny uwzględniać wszystkie aspekty tych trendów społecz-

nych i  sił napędowych, a  także dotyczyć świadczenia no-

wych usług w zakresie mobilności ponad podaż na trans-

port konwencjonalny. Pomoże to w  zapewnieniu dosto-

sowanych rozwiązań transportowych dla wszystkich grup 

użytkowników i  zmniejszy wykluczenie społeczne, a  tak-

że spełni wymagania w zakresie mobilności społeczeństwa 

i gospodarki jutra. Badania umożliwią również łagodzenie 

oraz eliminację negatywnych skutków transportu przy jed-

noczesnym utrzymaniu i  zwiększeniu wydajności i  jako-

ści systemu transportowego. W rzeczywistości badania na-

ukowe oraz innowacje są kluczowymi środkami do osią-

gnięcia przyszłego systemu mobilności, który ma być „zie-

lony, bezpieczny, wydajny i sprzyjający ludziom i transpor-

towi towarów” [1, 2].

2. Główne cechy ECTRI

Europejska Konferencja Instytutów Badawczych 

Transportu (ECTRI) jest międzynarodowym stowarzy-

szeniem non-pro# t, które powstało w  2013 roku. Była to 

pierwsza próba zjednoczenia sił czołowych ośrodków ba-

dawczych zajmujących  się transportem multimodalnym 

w  całej Europie, a  tym samym promowania doskonałości 

europejskich badań nad transportem.
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ECTRI rozwijało się przez lata, aby stać się głównym eu-

ropejskim stowarzyszeniem skupiającym badaczy w  dzie-

dzinie transportu [3]. Ma dwie charakterystyczne cechy, 

które odróżniają go od jakiegokolwiek innego stowarzy-

szenia w Europie:

reprezentuje opinie i interesy wykonawców badań non-

pro# t, czyli najbardziej aktywnych ośrodków badaw-

czych i  uniwersytetów w  Europie w  dziedzinie nauk 

o transporcie; w ten sposób ECTRI jest niezależna i po-

zbawiona interesów handlowych;

jego zainteresowania obejmują wszystkie rodzaje 

transportu, z należytym naciskiem na aspekty multimo-

dalności.

Kluczowe dziedziny ECTRI obejmują, ale nie ogranicza-

ją się, do:

mobilności i zachowania podczas podróży,

bezpieczeństwa transportu,

bezpieczeństwa i odporności w transporcie oraz mobil-

ności,

ekonomiki transportu i mobilności,

planowania i polityki mobilności,

czynników ludzkich w mobilności,

zarządzania systemem mobilności,

Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS),

mobilności współpracującej, połączonej i  autonomicz-

nej (CCAM),

transportu towarowego i logistyki,

wpływu nowych technologii pojazdów na mobilność,

kwestii środowiskowych w  mobilności i  zmianach kli-

matycznych,

kwestii równościowych, społecznych i  zdrowotnych 

związanych z mobilnością,

transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i  wod-

nego oraz ich interfejsów.

Członkami organizacji ECTRI są instytucje badawcze 

(np. ośrodki / instytuty badawcze lub uniwersytety) z głów-

ną siedzibą w Europie, które mają pełną osobowość praw-

ną. Ich zadaniem jest wykonywanie znaczących działań 

w  interesie publicznym w dziedzinie badań nad transpor-

tem i mobilnością, a w szczególności w kwestiach multimo-

dalnych. Dziś ECTRI obejmuje 28 głównych instytutów ba-

dawczych lub uniwersytetów zajmujących się transportem 

z 19 krajów europejskich. Razem stanowią ponad 4000 eu-

ropejskich pracowników naukowo-badawczych w dziedzi-

nie transportu. Rysunek 1 przedstawia miejsca obecności 

członków ECTRI w 2020 roku oraz kraje członkowskie i sto-

warzyszone w Unii Europejskiej, reprezentowane w ECTRI.

3. Wizja, misje i cele strategiczne ECTRI

Wizją ECTRI jest utrzymanie, a także wzmocnienie osią-

gniętej roli wiodącego europejskiego stowarzyszenia badaw-

czego na rzecz zrównoważonej i  multimodalnej mobilności. 

Rys. 1. Mapa obrazująca 

członkostwo w ECTRI w 2020 

roku [4]
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Przyczynia  się do stworzenia ekologicznego, bezpiecznego, 

wydajnego i integracyjnego transportu osób i towarów przez 

działania doradcze i promujące w ramach 3 misji:

Misja 1: ułatwianie reprezentacji i współpracy jej Członków,

Misja 2: zapewnianie decydentom w Europie niezależ-

nych porad opartych na faktach,

Misja 3: promowanie badań nad mobilnością oraz pod-

noszenie ich jakości naukowej i skuteczności.

W pierwszej misji ECTRI oferuje:

reprezentowanie swoich członków na różnych forach 

oraz inicjatywach w  celu podniesienia ich obecności 

i rozpoznawalności, 

platformę wymiany wiedzy i nawiązywania kontaktów 

(seminaria i  webinaria za pośrednictwem grup tema-

tycznych),

szkolenia (seminarium dla młodych badaczy) oraz inne 

możliwości współpracy (edukacja, mobilność, udostęp-

nianie infrastruktur badawczych),

dostarczanie ukierunkowanych informacji (możliwo-

ści # nansowania, rozwój polityki, wydarzenia, kontakty 

z Unią Europejską),

zachętę do bezpłatnych publikacji w  „Europejskim 

Przeglądzie Badań nad Transportem” (ang. European 

Transport Research Review, ETRR),

korzystanie z centralnie zlokalizowanego biura w Brukseli,

dostęp do zaawansowanych informacji (zaproszenia / 

programy pracy, identy# kacja odpowiednich funkcjo-

nariuszy Komisji Europejskiej, konkurencji),

skuteczne mechanizmy oraz procesy budowania kon-

sorcjów i  wymiany informacji za pośrednictwem grup 

tematycznych,

o# cjalne wsparcie ECTRI dla projektów Członków oraz 

udział ECTRI w  wybranych strategicznych projektach 

horyzontalnych.

W drugiej misji ECTRI:

identy# kuje odpowiednie priorytety badawcze i  de# -

niuje interesujące tematy badawcze w dziedzinie zrów-

noważonej i multimodalnej mobilności,

wpływa na rozwój i aktualizację programów ramowych 

w  zakresie badań oraz innowacji i  programów prac, 

a także na formułowanie polityk UE w dziedzinie trans-

portu i  badań przez dokumenty przedstawiające sta-

nowisko, spotkania z  urzędnikami UE oraz inne inter-

wencje,

odpowiada na otwarte konsultacje,

udziela porad naukowych krajowym i europejskim de-

cydentom, w szczególności przez członkostwo w euro-

pejskich grupach eksperckich i doradczych,

dostarcza wkład w kluczowe platformy technologiczne 

działające we wszystkich rodzajach transportu, przez 

aktywną reprezentację na posiedzeniach plenarnych, 

w komitetach, grupach roboczych, na rzecz strategicz-

nego programu badań i  innowacji (SRIA) oraz współ-

pracuje przy opracowaniach map drogowych,

angażuje  się w  odpowiednie europejskie partnerstwa 

przez członkostwo i udział ekspertów w ich działaniach.

W trzeciej misji ECTRI:

rozwija bliższe kontakty z  głównymi europejskimi sto-

warzyszeniami transportowymi, takimi jak: European 

Automotive Research Partners Association (EARPA), 

International Association for Public Transport (UITP), 

European Rail Industry (UNIFE) i  Waterbone Technology 

Platform (WATERBORNE),

w sprawach związanych z mobilnością prowadzi dialog z eu-

ropejskimi stronami niezwiązanymi bezpośrednio z  trans-

portem, takimi jak energia, klimat i telekomunikacja,

zapewnia szerokie i skuteczne rozpowszechnianie wiedzy 

naukowej i wyników badań wśród członków organizacji,

wspiera główne konferencje międzynarodowe (np. Trans-

port Research Arena, TRA),

wydaje czasopismo „European Transport Research Review” 

(ETRR – Europejski Przegląd Badań nad Transportem) jako 

wiodący kanał publikacji wysokiej jakości.

ECTRI uważa, że upowszechnianie wiedzy naukowej 

i  wyników badań jest niezbędne. Aby wesprzeć to upo-

wszechnianie, ECTRI wprowadziła w  2008 r. pierwsze eu-

ropejskie, ogólnodostępne czasopismo internetowe 

„European Transport Research Review” (ETRR) [5]. ETRR jest 

wydawany przez Springer Verlag od 2009 roku, jego współ-

czynnik wpływu w  2020 roku wynosi 2,275. Czasopismo 

jest wyjątkowe w  swojej dziedzinie, ponieważ obejmuje 

wszystkie rodzaje transportu i  zajmuje  się zarówno inży-

nierią, jak i perspektywą nauk społecznych, oferując praw-

dziwie multidyscyplinarną platformę dla badaczy, prakty-

ków, inżynierów i decydentów.

4. Mechanizmy monitorowania badań w ECTRI

W celu wsparcia wdrażania strategii ECTRI, stowarzysze-

nie powołało Grupy Tematyczne (TG) i Grupy Zadaniowe (TF),

które są silnymi i skutecznymi mechanizmami uzyskiwania 

wspólnych stanowisk w  najpilniejszych kwestiach trans-

portowych, a  także osiągania naukowo uzasadnionych 

i dobrze udokumentowanych rozwiązań problemów trans-

portowych.

W grupach tematycznych ECTRI działają członkowie na-

ukowcy, reprezentanci głównych priorytetów badawczych 

ECTRI, zgodnych z programami ramowymi i obejmującymi 

perspektywy multimodalne i zrównoważone. Aby osiągnąć 

swoje cele strategiczne, ECTRI de# niuje od 2021 r. sześć 

grup tematycznych w następujących obszarach:

1) mobilność,

2) transport towarowy i logistyka,

3) ekonomia i polityka,

4) bezpieczeństwo,

5) wytrzymałość i odporność,

6) zarządzanie ruchem i modelowanie.
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Celem grup tematycznych jest de# niowanie interesu-

jących tematów badawczych do wspierania polityki i pro-

gramów europejskich, zwiększenie skutecznego udziału 

członków ECTRI w  projektach europejskich, zapewnienie 

platformy do tworzenia sieci i wymiany naukowej.

Obecnie szczególny nacisk kładzie  się na przyspiesze-

nie dekarbonizacji transportu przez: przyczynianie  się do 

identy# kacji skutecznych środków ograniczania emisji 

dwutlenku węgla oraz gromadzenie i dzielenie się wiedzą 

i  dowodami dotyczącymi najlepszych praktyk, które pod 

względem emisji dwutlenku węgla, przyspieszą przejście 

na mobilność neutralną. Ponadto, szczególnie istotna jest 

integracja cyfrowych usług transportowych pomiędzy róż-

nymi środkami transportu oraz pomiędzy różnymi aspek-

tami dotyczącymi transportu (np. bezpieczeństwo, środo-

wisko, energia), pomiędzy transportem a  innymi sektora-

mi oraz między polityką transportową i cyfrową (np. otwar-

ta nauka, dane dotyczące mobilności  /  bezpieczeństwa). 

Podczas prac, grupy tematyczne podejmują wymienione 

aspekty. Dodatkowo analizują zmiany kształtu transpor-

tu i  mobilności w  erze pandemii i  po pandemii, przyglą-

dając  się w  szczególności: wpływowi COVID-19 na trans-

port i mobilność, np. na zachowania związane z mobilno-

ścią, wzorce podróżowania, jakie rozwiązania mogą od-

grywać rolę w  ograniczaniu rozprzestrzeniania  się wirusa 

i  jego skutków; popytowi na podróże i dostępności trans-

portu publicznego, czy z  zarządzaniem popytem związa-

nym z dystansem społecznym.

5. Pozycjonowanie ECTRI w ekosystemie 
badań mobilności

Usytuowanie ECTRI w świadomości różnych grup inte-

resariuszy przedstawiono na rysunku 2.

Mając na uwadze wspieranie europejskich polityk i pro-

gramów, a  także dążenie do zintegrowanego, wydajnego 

oraz  zrównoważonego systemu transportowego, ECTRI 

zapewnia niezależne i  oparte na dowodach porady de-

cydentom w  Europie, a  tym samym utrzymuje bliski kon-

takt i współdziała ze służbami Komisji Europejskiej (KE) zaj-

mującymi  się badaniami transportowymi (DG  RDI, MOVE 

i  CONNECT), z  Parlamentem Europejskim (komisje ITRE 

i TRAN) oraz z  Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). 

Ponadto, ECTRI angażuje  się również we wspólne dzia-

łania z  innymi interesariuszami transportu i  mobilności 

w Europie i poza nią. W szczególności rozwija silne powią-

zania z Europejskimi Platformami Technologicznymi (ETP), 

aktywnymi we wszystkich obszarach transportu: ERTRAC 

(Europejska Rada Doradcza ds. Transportu Drogowego), 

Rys. 2. Pozycjonowanie ECTRI w ekosystemie badań mobilności [4]
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ERRAC (Europejska Rada Doradcza ds. Badań nad 

Kolejami), ALICE (Sojusz na rzecz Innowacji Logistycznych), 

Waterborne (Transport Wodny), ACARE (Rada Doradcza ds. 

Badań Lotniczych w Europie).

ECTRI jest reprezentowane na posiedzeniach plenar-

nych, komitetach i  grupach roboczych ETP, aby pomóc 

w  określeniu potrzebnych programów badań nad trans-

portem, które mogą promować prawdziwie zintegrowa-

ny i multimodalny system transportu w Europie. Ponadto, 

ECTRI angażuje  się w  kluczowe partnerstwa europejskie 

(EGVIA/2ZERO, CCAM, Zero Emission Waterborne Transport), 

aby sprostać niektórym z  najpilniejszych wyzwań Europy 

przez wspólne inicjatywy badawcze i innowacyjne.

ECTRI wspiera również współpracę z  głównymi euro-

pejskimi organizacjami związanymi z  transportem, takimi 

jak AET (Association for European Transport – Stowarzysze-

nie na rzecz Transportu Europejskiego), CLEPA (European 

Association of Automotive Suppliers – Europejskie Stowarzy-

szenie Dostawców Motoryzacyjnych), EARPA (Europejskie 

Stowarzyszenie Partnerów Badań Motoryzacyjnych), EAR-

TO (European Association of Research and Technologies Or-

ganisations – Europejskie Stowarzyszenie Organizacji Ba-

dawczo-Technologicznych), ERTICO ITS (Europejska Orga-

nizacja Koordynacji Wdrażania Telematyki Transportu Dro-

gowego), EUCAR (Europejska Rada ds. Badań i  Rozwoju 

w  Motoryzacji), POLIS (Promocja Powiązań Operacyjnych 

z Usługami Zintegrowanymi), UIC (Międzynarodowy Zwią-

zek Kolei), UITP (Międzynarodowe Stowarzyszenie Trans-

portu Publicznego) oraz UNIFE (Europejskie Stowarzysze-

nie Przemysłu Dostaw Kolei).

Partnerstwo z FEHRL (Forum Europejskich Laboratoriów 

Badań Drogowych), FERSI (Forum Europejskich Instytutów 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), EURNEX (Europejska 

Sieć Doskonałości Badań nad Kolejami) oraz HUMANIST 

(Projektowanie zorientowane na człowieka dla społeczeń-

stwa informacyjnego), Centrum Doskonałości Technologii 

Wirtualnych, zostało sformalizowane jako Europejski 

Transportowy Sojusz Badawczy (ETRA), który działa jako 

dobrowolna platforma współpracy stowarzyszeń badaw-

czych zajmujących  się transportem powierzchniowym. 

Celem platformy jest zapewnienie partnerom wspólnego, 

silniejszego głosu, umożliwiającego wzajemną wymianę 

myśli i pomoc w osiągnięciu wysokiej widoczności dla spo-

łeczności badawczej zajmującej się transportem.

ECTRI wspiera także współpracę z  głównymi organi-

zacjami międzynarodowymi, takimi jak Rada ds. Badań 

Transportu (TRB) i  Międzynarodowe Forum Transportu 

(ITF) z  Organizacji Współpracy Gospodarczej i  Rozwoju 

(OECD) przez rozwijanie wielu wspólnych działań z  tymi 

partnerami.

6. Udział IK w pracach ECTRI

Stronę polską reprezentuje w  ECTRI Instytut Kolejnictwa 

(IK) oraz Instytut Transportu Samochodowego (ITS). Przez 

długi czas, polskie instytucje reprezentował Witold Olpiński, 

który przez 2 kadencje pełnił rolę członka zarządu ECTRI 

(w tym w  jednej kadencji był wiceprzewodniczącym) oraz 

Wojciech Gis. W ostatnim czasie, w imieniu Instytutu w zebra-

niu plenarnym ECTRI uczestniczyły Eliza Wawrzyn oraz Renata 

Barcikowska, ze strony ITS zaś Dagmara Jankowska. Na wio-

sennym zgromadzeniu, pierwszym po pandemii, zorganizo-

wanym w  Instytucie Fraunhofer w  Dortmundzie (Niemcy), 

delegatki IK przedstawiły zebranym możliwości badawcze 

Instytutu, kompetencje i zaplecze laboratoryjne (rys. 3).

Szczególną rolę w  ECTRI odgrywają eksperci sku-

pieni wokół danych grup tematycznych, zaangażowani 

w  poszukiwanie możliwości aplikowania o  projekty, pro-

ponowanie tematów projektowych, realizację prac ba-

dawczych i  współtworzenie wspólnych agend badaw-

czych. Nazwy oraz zakres grup tematycznych jest ustalany 

Rys. 3. Zgromadzenie ogólne ECTRI, kwiecień 2022 [https://www.< ickr.com/photos/80885158@N02/sets/72177720298687992/]
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na zgromadzeniu ogólnym raz na dwa lata. Obecnie powo-

łano sześć grup tematycznych o szerokim, multimodalnym 

znaczeniu, z następującym zakresem:

1. Grupa Tematyczna ds. Mobilności:

zachowanie podczas podróży,

mobilność multimodalna, zarządzanie mobilnością, 

mobilność współdzielona i mobilność jako usługa,

interakcja użytkowania gruntów i transportu,

połączona i zautomatyzowana mobilność.

2.  Grupa Tematyczna Transport Towarowy i Logistyka:

cyfrowa transformacja łańcuchów dostaw,

transport towarów „od drzwi do drzwi” i  łańcuchy 

dostaw,

logistyka miejska i podmiejska,

węzły i korytarze towarowe,

dekarbonizacja w transporcie towarowym.

3. Grupa Tematyczna ds. Ekonomii i Polityk:

ocena polityki transportowej,

analiza kosztów i  korzyści oraz społeczna akcepta-

cja nowych technologii transportowych / nowych 

usług w zakresie mobilności,

transformacja społeczno-techniczna / zmiany spo-

łeczne i ocena wpływu polityki,

modele biznesowe do wdrażania transportu,

# nansowanie transportu, partnerstwo publiczno-

prywatne (PPP) i regulacje.

4. Grupa Tematyczna ds. Bezpieczeństwa:

kultura bezpieczeństwa,

bezpieczna mobilność dla wszystkich,

implikacje bezpieczeństwa automatyzacji i cyfryzacji,

tworzenie polityki opartej na dowodach,

dane dotyczące zapobiegania i  oceny bezpieczeń-

stwa transportu,

bezpieczeństwo w  intermodalnych  /  multimodal-

nych węzłach i skrzyżowaniach.

5. Grupa Tematyczna ds. Zarządzania i  Modelowania 

Ruchu ze szczególnym uwzględnieniem:

modelowania ruchu,

kontroli ruchu,

wpływu zautomatyzowanych systemów transpor-

towych,

spółdzielczych systemów transportowych.

6. Grupa ds. Bezpieczeństwa i Odporności, z naciskiem na:

analizę i zarządzanie ryzykiem,

wszystkie komponenty brane pod uwagę: (infra-

struktura krytyczna), tabor i eksploatacja,

potrzeby użytkowników, operatorów, właścicieli, 

służb ratowniczych i niwelowanie przepaści między 

nimi,

konwencjonalne i  pojawiające  się zagrożenia bez-

pieczeństwa,

czynniki ludzkie w zarządzaniu odpornością / ryzy-

kiem i operacjach,

rolę transportu w sytuacjach kryzysowych, katastro-

fach, zarządzaniu kryzysowym i  odporności spo-

łecznej.

W danych grupach tematycznych biorą udział następu-

jący eksperci z  Instytutu: Grupa Tematyczna ds. Mobilności 

– Szymon Klemba; Grupa Tematyczna Transport Towarowy 

i Logistyka – Przemysław Rakoczy, Adrian Kaźmierczak; Grupa 

Tematyczna ds. Ekonomii i Polityk – Agata Pomykała; Grupa 

Tematyczna ds. Bezpieczeństwa – Andrzej Toruń, Przemysław 

Rakoczy, Jakub Piergies; Grupa Tematyczna ds. Zarządzania 

i  Modelowania Ruchu – Szymon Klemba; oraz Grupa ds. 

Bezpieczeństwa i Odporności – Przemysław Rakoczy.

W związku z  ustanowieniem europejskich partnerstw 

i ogłoszeniem programu pracy nowego programu ramowe-

go „Horyzont Europa”, eksperci w danych grupach tematycz-

nych są zaangażowani w merytoryczne prace nad budowa-

niem konsorcjów projektowych i współpracy w celu wzięcia 

udziału w ogłaszanych postępowaniach konkursowych [6].

7. Podsumowanie

ECTRI jest postrzegane jako stowarzyszenie badaw-

cze skupiające bardzo silnych graczy i  dysponujące du-

żym potencjałem do osiągnięcia wyjątkowej pozycji w eu-

ropejskich badaniach nad transportem i  mobilnością. 

Ambitne cele orientują ECTRI na jej wizje i misję, w odpo-

wiedzi na wymagania i potrzeby jej członków, partnerów 

i  klientów. ECTRI jest mocno zaangażowane w  przygoto-

wanie powstającego Europejskiego Programu Ramowego 

Badań (Horyzont Europa – HE) i  oczekuje się, że będzie 

kluczowym interesariuszem w  nim i  poza nim; promowa-

nie ekologicznego, bezpiecznego, wydajnego i  integra-

cyjnego transportu osób i towarów – z korzyścią dla swo-

ich Członków, w  tym dla Instytutu Kolejnictwa oraz dla 

Instytutu Transportu Samochodowego.
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