
Cykl konferencji TRA to najważniejsze 
w Europie wydarzenie poświęcone ba-
daniom naukowym w transporcie, infra-
strukturze i  logistyce. Tegoroczne spo-
tkanie odbywało się pod hasłem Moving 
Forward – Innovative Solutions for Tomor-
row’s Mobility, czyli poszukiwanie inno-
wacyjnych pomysłów na transport jutra.

Celem nadrzędnym konferencji było 
ukierunkowanie rozwoju badań i wdrożeń 
zgodnie z potrzebami nowoczesnego spo-
łeczeństwa europejskiego. TRA 2016, jako 
arena dzielenia się wiedzą, poczytana 
została jako ważny element w procesie 
rozwijającej się współpracy pomiędzy klu-
czowymi podmiotami zaangażowanymi 
w tworzenie transportu przyszłości. Na-
ukowcy wyznaczyli najważniejsze kierunki 
działań: automatyzacja, bezpieczeństwo, 
obniżenie emisji szkodliwych substancji, 
digitalizacja, zagadnienia logistyczne, 
tworzenie baz danych przemieszczania 
się ładunków i ludzi.

Podczas obrad wielokrotnie podkre-
ślano ogromne znaczenie transportu. 

Łączy on ludzi, buduje jednolity euro-
pejski rynek, tworzy nowe miejsca pracy, 
stymuluje wzrost gospodarczy, a  jego 
najważniejszy element to czas. Skracania 
podróży osób i przewozu towarów nie 
da się osiągnąć bez badań i szerokiego 
wdrażania innowacji. Zarówno uczest-
nicy, jak i organizatorzy zwracali uwagę 
na konieczność transnarodowej współ-
pracy w tym zakresie.

W konferencji udział wzięli przedsta-
wiciele polskich władz, instytucji euro-
pejskich i światowych, m.in. wicepremier 
i minister rozwoju Mateusz Morawiecki, 
wiceministrowie infrastruktury i  bu-
downictwa Kazimierz Smoliński i Piotr 
Stomma, komisarz UE ds. transportu 
Violeta Bulc, europoseł Jerzy Buzek, wi-
ceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, szef 
Federalnej Administracji Autostrad USA 
Gregory Nadeau.

Obradom towarzyszyły ekspozycje pla-
katów naukowych i plakatów w ramach 
TRA Marketplace, a także wystawa. Poka-
zano na niej wiele rozwiązań transportu 

miejskiego i  samochodów osobowych 
z silnikami elektrycznymi. Pojawiły się też 
auta na wodór i pojazdy bezzałogowe.

Następna konferencja TRA odbędzie 
się w 2018 r. w Wiedniu pod hasłem 
A Digital Era of Transport – New Solutions 
for Society, Economy and Environment 
(Transport w  erze cyfrowej 
– nowe rozwiązania dla spo-
łeczeństwa, ekonomii i środo-
wiska).

Ponad 2400 uczestników z 62 krajów świata zgromadziła szósta edy-
cja konferencji Transport Research Arena TRA 2016, zorganizowana  
18–21 kwietnia 2016 r. w Warszawie.

Transport Research 
Arena TRA 2016
tekst i zdjęcia: INSTYTUT BADAWCZY DRÓG i MOSTÓW

Przemówienie wicepremiera, ministra rozwoju 
Mateusza Morawieckiego

Sesja otwierająca konferencję

Komisarz UE ds. transportu Violeta Bulc i dy-
rektor IBDiM prof. Leszek Rafalski zwiedzający 
wystawę
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