Organizator:

Patronat honorowy:

Seminarium „IV pakiet kolejowy – stan wdrożenia, doświadczenia i wyzwania”
Gdańsk, Amber Expo, 20.09.2021
Szanowni Państwo,
Tradycyjnie już od szesnastu lat w przeddzień targów TRAKO odbędzie się seminarium organizowane przez
Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie.
Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestniczenia w seminarium „IV pakiet kolejowy – stan wdrożenia,
doświadczenia i wyzwania”, które odbędzie się w dniu 20 września 2021r w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym
AMBEREXPO w Gdańsku. W przypadku wprowadzenia obostrzeń seminarium odbędzie się w formie zdalnej na
platformie zoom.
Program (13:00 – 18:00)
13:00 Rejestracja uczestników
13:15-14:45 Przegląd ram prawnych dla transportu szynowego – relacje pomiędzy prawem budowlanym, ustawą
o wyrobach budowlanych, ustawą o transporcie kolejowym oraz ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa
14:45 – 15:15 Korzystanie ze zmienionych i poprawionych specyfikacji TSI – uwarunkowania prawne oraz
elementy techniki legislacyjnej. Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa
15:15 – 15:45 przerwa kawowa
15:45 – 16:15 Zadania i działania Urzędu Transportu Kolejowego związane z 4-tym pakietem kolejowym w tym:
• Nadzór nad zarządcami, przewoźnikami i podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie
•

Nadzór nad rozwiązaniami technicznymi,

•

Współpraca z Agencją Kolejową Unii Europejskiej

•

Wprowadzone i planowane zmiany Listy Prezesa UTK

16:15 – 16:30 przerwa
16:30- 17:00 Wyzwania formalne w procesach weryfikacji WE i weryfikacji na wymagania krajowe doświadczenia Instytutu Kolejnictwa po wdrożeniu 4-go pakietu kolejowego do prawa krajowego oraz zmianie statusu
prawnego wytycznych NBRail. Wojciech Rzepka, Instytut Kolejnictwa.
17:00 – 17:30 Zmiana podejścia do zarządzania bezpieczeństwem we współpracy z przemysłem – konsekwencje
zmian statusu i zapisów norm RAMS dla zarządców infrastruktury, przewoźników kolejowych, przemysłu realizującego
produkcję i instalację urządzeń sterowania oraz modernizacje i produkcję taboru kolejowego jak i jednostek
oceniających. Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa.

Koszt udziału wynosi 800 zł (zniżka dla członków wspierających - 50%). Aby wziąć udział w seminarium należy wysłać
wypełniony formularz rejestracyjny na adres zgloszenia@sirts.pl do 15 września 2021r. Uwaga ! Ze względu na
obostrzenia covidowe i związane z tym limity, wstęp na tereny targowy może być utrudniony dla osób
niezaszczepionych.
Osoba odpowiedzialna za organizację seminarium:
Karolina Hendler-Michalak Dyrektor Biura Zarządu SIRTS Tel. 665 674 880
Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia!

Formularz Rejestracyjny

Prosimy o
przesłanie
wypełnionego formularza do Biura Zarządu SIRTS e-mailem zgloszenia@sirts.pl do 10.09.2021
Dane uczestnika
Nazwisko

Imiona

E-mail

Tel. Kom.

Stanowisko służbowe

Dane przedsiębiorstwa do wystawienia faktury
Nazwa
Ulica

Nr

Kod pocztowy

Miejscowość

Telefon Email

NIP

Warunki zapłaty
Koszt udziału warsztatach wynosi 700 PLN brutto (zwolnienie podmiotowe z VAT) i obejmuje udział w warsztatach, materiały elektroniczne.
Dla członków wspierających SIRTS, którzy opłacili składkę udzielany jest rabat.

Zobowiązanie zakładu pracy do pokrycia kosztów udziału w warsztatach
Kwotę w wysokości PLN

słownie
przekażemy na rachunek bankowy Stowarzyszenia SIRTS
nr 14 2130 0004 2001 0377 5608 0001 w Volkswagen Bank Polska na podstawie faktury
Faktury

Podpis uczestnika (niewymagalne)

data

Podpis osoby decyzyjnej(niewymagalne)

Zgodnie z art.13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z
4 maja 2016 informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego.
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji szkolenia. 3. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do
złożenia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez
okres niezbędny do realizacji szkolenia. 6. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi Pani/Panu
udział w szkoleniu. Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami
……………………………… (data i podpis)

