
Warsztaty SIRTS : Zakupy, modernizacje i utrzymanie  
taboru kolejowego w świetle obowiązujących przepisów 
prawa. 14.06.2016, Best Western Hotel Felix, Warszawa 

 
Warszawa, 6.05.2016 

 
Szanowni Państwo, 
 
 

Zachodzące w ostatnich latach zmiany w organizacji kolei stanowią nowe wyzwania zarówno 
dotychczasowym jak i nowym podmiotom gospodarczym, a także samorządom terytorialnym aktywnie 
uczestniczącym w świadczeniu i finansowaniu usług przewozowych. Nowe tak jak 
i modernizowane pojazdy kolejowe muszą być technicznie zgodne z wieloma wymaganiami ujętymi w 
różnych europejskich i krajowych dokumentach prawnych. Sam proces wprowadzania pojazdów 
nowych i zmodernizowanych do eksploatacji jest w dużej mierze zdeterminowany tymi dokumentami 
prawnymi. Dodatkowo podczas budowy i modernizacji wykorzystywane są urządzenia i zespoły 
posiadające status samodzielnych składników dla których zdefiniowano szczegółowe wymagania. 
Obowiązujące prawo narzuca także wiele wymagań dla procesów utrzymania eksploatowanego taboru 
kolejowego oraz zapewnienia funkcjonowania europejskich systemów bezpiecznej kontroli jazdy 
i łączności. Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach: Zakupy, modernizacje i utrzymanie  
taboru kolejowego w świetle obowiązujących przepisów prawa, które odbędą się 14.06.2016 
 w Warszawie. Celem warsztatów jest całościowe przedstawienie wzajemnie powiązanych 
europejskich i krajowych technicznych i prawnych wymagań. 
 
Warsztaty przeznaczone są w szczególności dla: 
 

 Pracowników uczestniczących w opracowaniu i przyjmowanie dokumentacji przetargowych na 
zakup, modernizację i utrzymanie taboru kolejowego 

 Organizatorów transportu, którzy planują projekty zakupów i modernizacji taboru 

 Pracowników realizujących i nadzorujących realizacje dostaw taboru nowego, taboru 
istniejącego i modernizacje 

 Komisarzy odbiorczych 

 Osób odpowiedzialnych za organizację procesu utrzymania taboru kolejowego  

 Pracowników odpowiedzialnych za doposażanie istniejącego taboru w urządzenia 
europejskich systemów kontroli jazdy w łączności. 

 
A także ich partnerów 

 Producentów taboru  

 Producentów urządzeń instalowanych w taborze  

 Zakłady utrzymania taboru kolejowego 
 
Udział w warsztatach jest odpłatny – koszt udziału jednej osoby to 800 zł brutto. Dla firm zrzeszonych 
w SIRTS to 600 zł brutto*. Zgłoszenia należy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym(www.sirts.pl) 
do dnia 7.06.2016. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o uczestniczeniu oraz prezentacje w wersji 
elektronicznej. 
 
Z wyrazami szacunku, 
Karolina Hendler-Michalak 
Dyrektor Biura Zarządu SIRTS 

 
 
 



Warsztaty SIRTS : Zakupy, modernizacje i utrzymanie  
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prawa. 14.06.2016, Best Western Hotel Felix, Warszawa 

 

Program: 
 
10:00 Rozpoczęcie warsztatów, Sesja I 
 

1. Wprowadzenie do zagadnień interoperacyjności kolei. Marek Pawlik, Instytut 
Kolejnictwa /potwierdzone 
 

2. Wymagania prawne w zakresie wprowadzania do eksploatacji pojazdów 
kolejowych z uwzględnieniem zagadnień od momentu podpisania umowy do 
wprowadzania pojazdu do eksploatacji. Marek Pawlik, Instytut 
Kolejnictwa/potwierdzone 
 

3. Standardy techniczne i wymagania interoperacyjności w specyfikacjach na 
zakup taboru kolejowego. Jan Raczyński, Instytut Kolejnictwa /potwierdzone 
 
Dyskusja 

 
12:00 – 12:20 Przerwa  kawowa 
 
12:20  Sesja II 
 

4. Zasady sporządzania studiów wykonalności na zakup taboru kolejowego. 
Tadeusz Dyr, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu/ potwierdzone 
  

5. Wymagania techniczne dla podzespołów taboru kolejowego przy jego budowie, 
utrzymaniu i naprawach. Instytut Pojazdów Szynowych Tabor/potwierdzone 
 

6. Składniki interoperacyjności w taborze kolejowym – wprowadzenie do obrotu. 
Instytut Pojazdów Szynowych Tabor /potwierdzone 
 
Dyskusja 

 
14:15 – 15:00 Obiad 
 
15:00  Sesja III 

 
7. Uwarunkowania dla organizacji procesu utrzymania taboru kolejowego. Stan 

obecny i planowane nowe regulacje prawne. Jan Raczyński, Instytut 
Kolejnictwa/potwierdzone 
 

8. Wymagania techniczne w zakresie wyposażania pojazdów trakcyjnych w system 
ETCS I GSM-R. Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa/potwierdzone 
 

9. Wymagania w zakresie ochrony środowiska w specyfikacjach na zakup  
i modernizację taboru kolejowego. Jan Raczyński, Instytut Kolejnictwa 
/potwierdzone 
 
Dyskusja 
 

16:45 Zakończenie warsztatów, rozdanie prezentacji w wersji elektronicznej, rozdanie 
zaświadczeń o uczestniczeniu. 
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Formularz zgłoszeniowy  
Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza do Biura Zarządu SIRTS e-mailem k.hendler@sirts.pl lub 

faxem na numer  + 48 22 473 15 02  do 7.06.2016r. 

Dane uczestnika 

Nazwisko  Imiona  

E-mail  Tel. bezp.  

Stanowisko służbowe  Tel. kom.  

 
Dane uczestnika 

Nazwisko  Imiona  

E-mail  Tel. bezp.  

Stanowisko służbowe  Tel. kom.  

 
Dane przedsiębiorstwa do wystawienia faktury: 
 
 Nazwa  

Ulica  Nr  

Kod pocztowy  Miejscowość  

Telefon 
E-mail  NIP  

 
Warunki zapłaty 

 

Opłata za uczestnictwo jednej osoby wynosi 800,00 PLN brutto dla firm niezrzeszonych w SIRTS, 600 zł brutto dla 
członków wspierających*. 
 
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   do dnia 14 czerwca 2016 

Tytuł wpłaty: udział w warsztatach 14.06.2016, nazwisko uczestnika + nazwa firmy 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym przez Stowarzyszenie na rzecz 
Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 
101, poz. 926 z późn. zm.). Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Stowarzyszenia na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego 
korespondencji drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną..  

 

 

 

Podpisy uczestników  data   Podpis osoby decyzyjnej i pieczęć 
 
 
  

mailto:k.hendler@sirts.pl

