
BIZNES INFRASTRUKTURA PASAŻER PRAWO TABOR ZINTEGROWANY TRANSPORT INNOWACJE PRACA # WĄTKI ŚLEDŹ NAS:

#Koronawirus w Polsce. Transport i infrastruktura - zobacz serwis specjalny!

Dziś - 11:30

Warszawa Zachodnia: Zgrzyt z
tunelem Polonusa. Zamknięty,
choć nic się nie dzieje

Dziś - 11:00

SOK wzięła udział w akcji
Railpol przy granicy z Niemcami

Dziś - 10:30

Maleje udział Polski w
połączeniach kolejowych między
Chinami a Europą

Dziś - 09:30

Bezpośredni pociąg Warszawa -
Paryż! Już za dwa lata

Dziś - 09:00

Warszawa: Bliżej umowy na
zajezdnię Annopol

Zielone Nagrody Kolejowe przyznane. Poznajcie
nagrodzonych! [zdjęcia]
redakcja  25.11.2021  

Podczas Gali Kongresu Kolejowego odbyła się ceremonia wręczenia Zielonych Nagród Kolejowych.

Przewoźnicy pasażerscy i towarowi oraz inne podmioty z branży otrzymali statuetki za działania nadające

transportowi kolejowemu jeszcze bardziej ekologiczny charakter. Nagrody zostały przyznane w tym roku po

raz pierwszy.

O przyznaniu nagród zadecydowali przedstawiciele Railway Business Forum i redakcji „Rynku Kolejowego”.

Również RBF i nasza redakcja były inicjatorami przedsięwzięcia. Przyznanie Zielonych Nagród Kolejowych

wpisało się w obchody Europejskiego Roku Kolei. Gala była też okazją do podsumowania tego, co udało się

zrobić w zakresie ograniczania emisyjności kolei w ciągu ostatnich miesięcy, oraz do spotkania w gronie

sympatyków polskiego transportu szynowego. Partnerem gali była spółka PKP Energetyka. 

 

 

 

Łódzka Kolej Aglomeracyjna otrzymała nagrodę za kompleksowość podejmowanych działań proekologicznych

projektów. Przewoźnik jest liderem w takich dziedzinach, jak rekuperacja czy eco-driving. Wyróżnia się też

aktywnością w inicjatywie „Zielona Kolej”.  

 

 

 

PKP IC nagrodzono za budowanie świadomości niskoemisyjności kolei wśród pasażerów. Przewoźnik jako

pierwszy zdecydował się na umieszczanie na biletach informacji o generowanym przez kolej śladzie węglowym

w porównaniu z innymi środkami transportu. 

 

 

 

Nagrodę dla Kolei Mazowieckich przyznano za wkład w rozwój eco-drivingu na polskiej kolei. Przewoźnik

opracował koncepcję całościowego programu efektywnego i oszczędnego prowadzenia pociągów.  

 

 

 

DB Cargo Polska uhonorowano za transfer know-how budowania ekologicznej oferty przewozowej dla klientów.

Spółka odpowiada na potrzeby przewiezienia towarów z jak najniższym śladem węglowym, przenosząc

najlepsze praktyki w tym zakresie z rynków międzynarodowych. Kształtuje to świadomość ekologicznego,

kolejowego transportu towarowego. 
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Maszynista pojazdów trakcyjnych
CTL Logistics poszukuje kandydatów na
stanowisko: Maszynista pojazdów trakcyjnych

Ustawiacz
CTL Logistics poszukuje kandydatów na
stanowisko: Ustawiacz
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WSZYSTKIE WIADOMOŚCI

Prawo i polityka | 25.11.2021 12:00
RBF: Zielone Nagrody Kolejowe przyznane.
Poznajcie nagrodzonych! [zdjęcia]

Zintegrowany transport | 25.11.2021 11:30
Warszawa Zachodnia: Warszawa Zachodnia:
Zgrzyt z tunelem Polonusa. Zamknięty, choć nic
się nie dzieje
Prawo i polityka | 25.11.2021 11:00
SOK: SOK wzięła udział w akcji Railpol przy
granicy z Niemcami

Infrastruktura | 25.11.2021 10:30
Intermodal: Maleje udział Polski w połączeniach
kolejowych między Chinami a Europą

Pasażer | 25.11.2021 09:30
Pociągi międzynarodowe: Bezpośredni pociąg
Warszawa - Paryż! Już za dwa lata

Zintegrowany transport | 25.11.2021 09:00
zajezdnia Annopol: Warszawa: Bliżej umowy na
zajezdnię Annopol

Biznes | 25.11.2021 08:00
Dworzec Roku: Wrocław i Oświęcim – kolejowe
dworce 2021 roku

Zintegrowany transport | 25.11.2021 07:30
Komunikacja: „Parkuj i jedź” na Żeraniu gotowe.
Zostały odbiory 

Biznes | 25.11.2021 06:00
Koleje Mazowieckie: Święto Kolejarza. Życzenia
Kolei Mazowieckich

Biznes | 24.11.2021 16:00
PKP Cargo: PKP Cargo podało ostateczne dane
�nansowe za III kwartał 2021 roku

Zintegrowany transport | 24.11.2021 15:30
Tramwaje Warszawskie: Tramwaje
Warszawskie wspierają szkoły zawodowe –
klasy patronackie
Innowacje | 24.11.2021 15:15
Zielona Kolej: Koleje Małopolskie dołączają do
Programu Zielona Kolej

Infrastruktura | 24.11.2021 14:48
Kolej Plus: Kolej Plus w Metropolii: nowe tory i
przystanki za 1,5 mld zł. Dokumenty złożone do
PKP PLK
Biznes | 24.11.2021 14:30
Warszawa Lotnisko Chopina: Lotnisko Chopina:
Październik powyżej oczekiwań

Zintegrowany transport | 24.11.2021 14:00
Tramwaje w Bazylei: Stadler z umową na 25
tramwajów dla Bazylei

Pasażer | 24.11.2021 13:30
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https://www.rynek-kolejowy.pl/biznes.html
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https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/maleje-udzial-polski-w-polaczeniach-kolejowych-miedzy-chinami-a-europa-sytuacja-na-granicy-z-bialorusia-nie-pomaga-105523.html
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https://www.rynek-kolejowy.pl/szukaj.html?searchVal=tag:%20PKP%20Intercity
https://www.rynek-kolejowy.pl/szukaj.html?searchVal=tag:%20%C5%81KA
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https://www.rynek-kolejowy.pl/szukaj.html?searchVal=tag:%20SOK
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/funkcjonariusze-strazy-ochrony-kolei--i-strazy-granicznej-ujeli-13-nielegalnych-migrantow-w-czasie-akcji--24-blue-rad-105541.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/maleje-udzial-polski-w-polaczeniach-kolejowych-miedzy-chinami-a-europa-sytuacja-na-granicy-z-bialorusia-nie-pomaga-105523.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/szukaj.html?searchVal=tag:%20Intermodal
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https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/bezposredni-pociag-warszawa--paryz-juz-za-dwa-lata-105529.html
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https://www.rynek-kolejowy.pl/szukaj.html?searchVal=tag:%20zajezdnia%20Annopol
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/warszawa-blizej-umowy-na-zajezdnie-annopol-105513.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/wroclaw-i-oswiecim--kolejowe-dworce-2021-roku-105528.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/szukaj.html?searchVal=tag:%20Dworzec%20Roku
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/wroclaw-i-oswiecim--kolejowe-dworce-2021-roku-105528.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/parkuj-i-jedz-na-zeraniu-gotowe-zostaly-odbiory--105531.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/szukaj.html?searchVal=tag:%20Komunikacja
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/parkuj-i-jedz-na-zeraniu-gotowe-zostaly-odbiory--105531.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/swieto-kolejarza-zyczenia-kolei-mazowieckich-105526.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/szukaj.html?searchVal=tag:%20Koleje%20Mazowieckie
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/swieto-kolejarza-zyczenia-kolei-mazowieckich-105526.html
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https://www.rynek-kolejowy.pl/szukaj.html?searchVal=tag:%20PKP%20Cargo
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/pkp-cargo-podalo-ostateczne-dane-finansowe-za-iii-kwartal-2021-roku-105521.html
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https://www.rynek-kolejowy.pl/szukaj.html?searchVal=tag:%20Tramwaje%20Warszawskie
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/tramwaje-warszawskie-wspieraja-szkoly-zawodowe--klasy-patronackie-105489.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/koleje-malopolskie-dolaczaja-do-programu-zielona-kolej-105520.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/szukaj.html?searchVal=tag:%20Zielona%20Kolej
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/koleje-malopolskie-dolaczaja-do-programu-zielona-kolej-105520.html
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PKP PLK otrzymały nagrodę za innowacyjny projekt instalacji paneli fotowoltaicznych na ekranach

akustycznych. Montowane tam panele na podłożu elastycznym są samoczyszczące, wydajne i zintegrowane z

ekranem. Wyposażono je w inteligentny system monitorowania. 

 

 

 

Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (organizacja sektorowa, zrzeszająca podmioty odpowiedzialne

łącznie za 95% zużycia energii na polskiej kolei) zostało nagrodzone za propagowanie działań na rzecz klimatu.

Jury doceniło wyjątkowe w skali branży zjednoczenie środowiska kolejowego wokół Programu "Zielona Kolej",

którego celem jest przejście kolei na zasilanie z odnawialnych źródeł energii w 85% do 2030 roku, a docelowo –

w 100%. 

 

 

 

Urzędowi Transportu Kolejowego przyznano nagrodę specjalną za organizację obchodów Europejskiego Roku

Kolei w Polsce oraz koordynację licznych inicjatyw i projektów, które przełożyły się na zwiększanie świadomości

i popularności kolei w Polsce.

 
 

 
 
 
 

Najnowszy raport RBF już dostępny!
 

Budownictwo infrastrukturalne w PL do 2030 Plany i potencjał wykonawczy 
 
 
 

Skala projektów infrastrukturalnych przeznaczonych do realizacji do roku 2030 w ramach szeregu programów

uchwalonych na poziomie krajowym jest bez wątpienia bezprecedensowa i śmiało można powiedzieć, iż jesteśmy

u progu największego boomu inwestycyjnego w historii polskich dróg i kolei. Wykonanie tak ambitnego planu

stanowi ogromne wyzwanie i wymagać będzie szeregu działań analitycznych i przygotowawczych. Prezentowany

raport na temat perspektyw budownictwa infrastrukturalnego w Polsce ma w swoim zamyśle stanowić próbę

oszacowania skali inwestycji planowanych do realizacji w perspektywie do 2030 roku wraz z opisem

zidenty�kowanych szans i zagrożeń. W tymże celu dokonano analizy dostępnych danych oraz przede wszystkim

przeprowadzono ocenę przyszłych perspektyw z punktu widzenia wszystkich stron procesu inwestycyjnego. Co

szczególnie cenne raport ma charakter przekrojowy, opisując zarówno rynek kolejowy, jak i drogowy.  
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WYDARZENIA
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- Czas pracy kierowców w publicznym transporcie
zbiorowym – edycja jesienna >

Więcej wydarzeń

Śledź nasze wiadomości:

BĄDŹ NA BIEŻĄCO:

Zapisz się do newslettera:

Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na:

przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o.
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa na
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wykluczeniem komunikacyjnym>

WSZYSTKIE WIADOMOŚCI

Prawo i polityka | 25.11.2021 12:00
RBF: Zielone Nagrody Kolejowe przyznane.
Poznajcie nagrodzonych! [zdjęcia]

Zintegrowany transport | 25.11.2021 11:30
Warszawa Zachodnia: Warszawa Zachodnia:
Zgrzyt z tunelem Polonusa. Zamknięty, choć nic
się nie dzieje
Prawo i polityka | 25.11.2021 11:00
SOK: SOK wzięła udział w akcji Railpol przy
granicy z Niemcami

Infrastruktura | 25.11.2021 10:30
Intermodal: Maleje udział Polski w połączeniach
kolejowych między Chinami a Europą

Pasażer | 25.11.2021 09:30
Pociągi międzynarodowe: Bezpośredni pociąg
Warszawa - Paryż! Już za dwa lata

Zintegrowany transport | 25.11.2021 09:00
zajezdnia Annopol: Warszawa: Bliżej umowy na
zajezdnię Annopol

Biznes | 25.11.2021 08:00
Dworzec Roku: Wrocław i Oświęcim – kolejowe
dworce 2021 roku

Zintegrowany transport | 25.11.2021 07:30
Komunikacja: „Parkuj i jedź” na Żeraniu gotowe.
Zostały odbiory 

Biznes | 25.11.2021 06:00
Koleje Mazowieckie: Święto Kolejarza. Życzenia
Kolei Mazowieckich

Biznes | 24.11.2021 16:00
PKP Cargo: PKP Cargo podało ostateczne dane
�nansowe za III kwartał 2021 roku

Zintegrowany transport | 24.11.2021 15:30
Tramwaje Warszawskie: Tramwaje
Warszawskie wspierają szkoły zawodowe –
klasy patronackie
Innowacje | 24.11.2021 15:15
Zielona Kolej: Koleje Małopolskie dołączają do
Programu Zielona Kolej

Infrastruktura | 24.11.2021 14:48
Kolej Plus: Kolej Plus w Metropolii: nowe tory i
przystanki za 1,5 mld zł. Dokumenty złożone do
PKP PLK
Biznes | 24.11.2021 14:30
Warszawa Lotnisko Chopina: Lotnisko Chopina:
Październik powyżej oczekiwań

Zintegrowany transport | 24.11.2021 14:00
Tramwaje w Bazylei: Stadler z umową na 25
tramwajów dla Bazylei

Pasażer | 24.11.2021 13:30
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