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Szanowni Państwo,  

 

Instytut Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 

Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego 

 

mają przyjemność poinformować Państwa o XIX edycji Międzynarodowej Konferencji 

Naukowej Euro-Trans, która odbędzie się w Szczecinie w dniach 18-19 września 2023 

roku na temat “Proces kształtowania zrównoważonego transportu. Wysiłki i efekty”. 

           Międzynarodowa Konferencja Naukowa EURO-TRANS jest wydarzeniem 

naukowym, zainicjowanym przez szczecińskie środowisko ekonomistów transportu w 2001 

roku.  Od 2002 roku współorganizatorem konferencji jest Instytut Infrastruktury, Transportu   

i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a w 2021 roku do grona 

organizatorów dołączył Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Partnerem 

konferencji jest The European Platform of Transport Sciences, skupiająca uczelnie 

i towarzystwa naukowe transportu z 15 europejskich państw. 

Tegoroczna edycja Konferencji stworzy okazję do oceny przyjętych kierunków 

polityki transportowej oraz wymiany poglądów na temat rynkowych uwarunkowań dla 

polityki zrównoważonego rozwoju transportu. Spodziewany udział w konferencji 

przedstawicieli nauki, polityki i praktyki gospodarczej transportu pozwoli na prezentację 

wiedzy i wyników badań naukowych oraz dyskusję w następujących obszarach: polityka oraz 

źródła finansowania zrównoważonego transportu, efektywność transportu, innowacyjne 

rozwiązania techniczne i technologiczne w transporcie, efekty rozwoju zrównoważonego 



 

 

transportu osób oraz ładunków, wyzwania dla inteligentnej i zrównoważonej logistyki oraz 

zagrożenia dla transportu z tytułu wstrząsów zewnętrznych (pandemia, wojna). 

Konferencja Euro-Trans 2023 zostanie przeprowadzona w formie hybrydowej (udział 

bezpośredni lub online), a obrady odbędą w języku polskim lub angielskim, 

z symultanicznym tłumaczeniem.  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie tego wydarzenia w Państwa 

kalendarzu na 2023 rok oraz zapraszamy do udziału w konferencji Euro-Trans 2023                       

w Szczecinie.  

O szczegółach konferencji oraz warunkach uczestnictwa będziemy Państwa na bieżąco 

informować.  

Liczymy na spotkanie w Szczecinie we wrześniu 2023 roku!  
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