26.09.2017, godz. 13.00-15.00
Konferencja: „Zarządca Infrastruktury – Wykonawca i Producent – Jednostka Notyfikowana. Jak
relacje pomiędzy tymi podmiotami wpływają na tempo i koszty realizacji, efektywność i jakość oraz
innowacyjność inwestycji. Co osiągnęliśmy? Co przed nami?”
Conference „Infrastructure Manager – Contractor and Producer – Notified Body”. How the
relations among these parties influence the pace and cost of execution, effectiveness and quality,
as well as innovation of investments”
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; Izba Gospodarcza Transportu Lądowego; Instytut Kolejnictwa
AMBEREXPO, I piętro, sala konferencyjna 4, wstęp wolny
AMBEREXPO, level I, conference room 4, admission free
W ramach konferencji planowane jest omówienie zagadnień związanych z dialogiem pomiędzy
rynkiem wykonawców i producentów, a zarządcą infrastruktury, jako zamawiającym w ramach
inwestycji na polskiej sieci kolejowej. Ponadto zostaną poruszone zagadnienia dotyczące
innowacyjności i inwestycji w rozbudowę potencjału branży w kontekście obowiązujących przepisów i
regulacji wewnętrznych zamawiającego.
Wstęp do konferencji stanowić będą wystąpienia kierownictwa PKP PLK SA, Instytutu Kolejnictwa
oraz Izby Gospodarczej Transportu Lądowego. Następnie planowana jest dyskusja panelowa z
udziałem przedstawicieli zarządcy infrastruktury, jednostki notyfikowanej, producenta, wykonawcy,
organizacji branżowej oraz przewoźnika. Słuchacze będą mieli możliwość zadania pytań panelistom
oraz wyrażenia swojej opinii na poruszane tematy.
The aim of the conference is to discuss the issues related to the dialogue between the executors of
contracts or producers and the infrastructure manager as the public procurer on the Polish railway
network. The other topic to be investigated is innovation as well as investments into the
development of market potential with regard to the existing law and binding internal procedures of
the ordering authority.
The introduction will be comprised of speeches of the top management of PKP PLK SA, Railway
Institute and the Land Transport Chamber of Commerce. Afterwards a panel discussion is planned
with the representatives of infrastructure manager, notified body, producer, main contractor,
industry organization and railway carrier. The audience will have the opportunity to ask questions
and express their opinions on the subject of the debate.
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