
Organizator:      Współpraca:

Warsztaty: 
„ ETCS i GSM-R w Polsce – dziś, jutro, pojutrze” 

29.11.2011, Warszawa  godz.: 11:00 – 18:00
BEST WESTERN hotel FELIX***  ul.Omulewska 24 04-128 Warszawa

Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w warsztatach pt.:   „ ETCS i GSM-R w Polsce – 
dziś, jutro, pojutrze” ,  które odbędą się 29 listopada 2011 w Warszawie. Intencją organizatorów jest 
omówienie,  w  gronie  firm  i  ekspertów  znających  systemy  ETCS  i  GSM-R  ,  wyzwań  i  szans 
rozwojowych  w  projektach  w  realizacji  oraz  planów  dalszych  wdrożeń  zarówno  systemów  ETCS
i  GSMR,  jak  i  rozwiązań  komplementarnych  potencjalnie  multiplikujących  zysk  z  wdrażania  tych 
systemów. Przedstawione zostaną plany i przemyślenia Polskich Linii Kolejowych, a także podmiotów 
realizujących jak i  pretendujących do realizacji  projektów w tym zakresie.  Jesteśmy przekonani,  że 
warsztaty będą źródłem wiedzy dla wszystkich podmiotów, które chcą być obecne na polskim rynku 
ETCS I GSM-R w nadchodzących latach.

Wstępny program warsztatów przewiduje następujące prezentacje: 

11:00 – 12:30 Sesja I Projekty ETCS i GSM-R w realizacji

1. Projekt pilotowy ETCS na linii E-30.
2. Podnoszenie prędkości na linii CMK.
3. Budowa jądra systemu GSM-R i pierwsze wdrożenie na linii E-30.

12:50 – 14:50 Sesja II Kolejne wdrożenia ERTMS i projekty komplementarne

1. Plany PKP PLK S.A. w zakresie wdrażania ERTMS w obecnej perspektywie budżetowej UE 
2007-2013.

2. Wyposażanie taboru w pokładowy system ERTMS.
3. Możliwości wykorzystania GSM-R do celów diagnostyki.
4. Kierowanie ruchem na sieci PKP PLK S.A.

15:45- 17:15 Sesja III Nowe technologie w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

1. Projekty ERTMS i komplementarne propozycje na przyszłość.
2. Nowe Technologie w zakresie sterowania ruchem kolejowym.
3. Zarządzanie majątkiem w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

Udział  w  warsztatach  jest  odpłatny.  Koszt  uczestnictwa  jednej  osoby  wynosi  600  zł 
(obejmuje : udział w warsztatach, materiały, obiad, obsługę kawową). Koszt nie obejmuje hotelu. 
Dla  członków  wspierających  SIRTS  decyzją  zarządu  obowiązują  zniżki:  100  %  dla  pierwszego 
uczestnika, 50% dla pozostałych uczestników. 
________________________________________________________________________________________________
Wszelkie pytania prosimy kierować do: Karoliny Hendler, Dyrektora Biura Zarządu SIRTS  tel.: + 48 22 473 15 02 
tel.kom.: +48 665 674 880 email: k.hendler@sirts.pl


