Organizator:

Współpraca:

Seminarium:

„Techniczne aspekty liberalizacji rynku przewozów kolejowych”
Sopot 10.10.2011 Hotel Rezydent godz.: 13:00 – 18:10
Szanowni Państwo,

Istniejące obecnie coraz bardziej liberalizowane rynki kolejowe poszczególnych Krajów
Członkowskich stworzą poważną alternatywę dla transportu drogowego wówczas, gdy przejdziemy
do zliberalizowanego wspólnotowego rynku kolejowego. Wymaga to pokonania barier zarówno czysto
technicznych, jak i techniczno-prawnych i techniczno-ekonomicznych.
Intencją seminarium jest przegląd zarówno barier, jak i działań podejmowanych dla ich pokonania.
Przedstawiono zostanie unijna droga do likwidacji barier w odniesieniu poszczególnych podsystemów
kolei. Wszystkie Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności zarówno dla kolei konwencjonalnej, jak i Kolei
Dużych Prędkości zostały już przyjęte i wspólnotowa wizja zmian jest już precyzyjnie określona.
Przedstawione zostaną także wspólnotowe prace nad wzajemną akceptacją istniejącego taboru trakcyjnego.
Dedykowany załącznik do dyrektywy o interoperacyjności, wydzielony Departament w Europejskiej Agencji
Kolejowej, szczegółowe dokumenty porządkujące współpracę Krajów Członkowskich to wyraz technicznoekonomicznego wyzwania przyspieszenia rozszerzenia liberalizacji wewnątrz krajowych na wspólnotową.
W kontekście dążenia do zliberalizowanego kolejowego rynku wspólnotowego przedstawiona zostanie także
certyfikacja bezpieczeństwa przewoźników kolejowych i autoryzacja bezpieczeństwa Zarządców
Infrastruktury. W każdym z tych obszarów niezależnie od przedstawienia całościowego obrazu,
organizatorzy przewidują prezentacje przykładowych szczegółowych wyzwań i działań między innymi
w odniesieniu do styku 1435-1520.
Udział w seminarium jest odpłatny. Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 700 zł (obejmuje: udział
w seminarium, materiały, obiad, obsługę kawową). Koszt nie obejmuje hotelu. Liczba miejsc ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń. Dla członków wspierających SIRTS decyzją Zarządu obowiązują zniżki:
100 % dla pierwszego uczestnika. Aby wziąć udział w seminarium, należy wysłać wypełniony formularz
zgłoszeniowy faxem na numer +48 22 473 15 02 do 1 października 2011.

Język seminarium: polski, angielski.
Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium,
SIRTS, MTG S.A., ASTE SP. Z O.O.
________________________________________________________________________________________________
Wszelkie pytania prosimy kierować do biura organizacyjnego seminarium: Karoliny Hendler, Dyrektora Biura
Zarządu SIRTS tel.: + 48 22 473 15 02 tel.kom.: +48 665 674 880 email: k.hendler@sirts.pl

