Urząd Transportu Kolejowego
https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/13710,Kolejne-spotkanie-UTK-z-przedstawicielami-rynku.html
2019-10-14, 12:06

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne spotkanie UTK z
przedstawicielami rynku
05.12.2017

Pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego
odwiedzili zakłady PESA Bydgoszcz. Na
miejscu przedstawiciele UTK mieli okazję
poznać specyﬁkę pracy spółki oraz
odpowiedzieć na pytania. Dzisiejsze
spotkanie jest kontynuacją cyklu spotkań z
przedsiębiorstwami kolejowymi w ich
siedzibach. Poprzednia wizyta odbyła się w
LHS w Zamościu.
W spotkaniu w zakładach PESA uczestniczyli m.in. Prezes UTK
oraz dyrektorzy departamentów nadzoru oraz bezpieczeństwa
kolejowego. Ze strony producenta taboru obecni byli prezes
oraz członkowie zarządu. Wśród poruszanych tematów znalazły
się takie zagadnienia jak procedura dopuszczenia do
eksploatacji pojazdu kolejowego, proces homologacji na rynek
niemiecki czy usprawnienie homologacji pojazdów w Polsce.
Przedstawiciele UTK mieli też okazję zwiedzić fabrykę PESA.
Dzięki spotkaniom z przedsiębiorstwami związanymi z branżą
kolejową możliwe jest lepsze poznanie specyﬁki funkcjonowania
spółek. Jest to też świetna okazja by wyjaśnić zagadnienia
dotyczące konkretnego przedsiębiorstwa. –W naszym kraju jest
wielu doskonałych producentów taboru i podzespołów do niego.

Konkurują również poza rynkiem krajowym. Dlatego istotna jest
znajomość wszystkich europejskich regulacji. W tym pomóc
może UTK. Chcemy poznawać potrzeby i szukać rozwiązania
problemów nie tylko przewoźników czy zarządców
infrastruktury. Branża kolejowa, która związana jest z
działalnością UTK jest bardzo szeroka– podkreśla Ignacy Góra,
Prezes UTK.
Urząd Transportu Kolejowego od roku organizuje szkolenia dla
przedstawicieli rynku kolejowego w ramach Akademii UTK.
Warsztaty te są nieodpłatne i dotyczą najbardziej aktualnych
zagadnień takich jak prace komisji kolejowych, wymagania dla
wąskotorówek, regulacje prawne dotyczące maszynistów czy
użytkowników bocznic. Przez rok działalności Akademii UTK
przeszkolonych zostało ponad 600 osób.
Organizowane są również dni otwarte „Piątki z UTK bezpieczeństwo na piątkę”. Skierowane są do osób, które mają
pytania lub wątpliwości związane z transportem kolejowym lub
chcą dowiedzieć się jak przebiega nadzór Prezesa UTK. Do
wzięcia udziału w „Piątkach z UTK” zgłaszać można się przez
interaktywny formularz dostępny tutaj.
UTK czeka na zgłoszenia przedsiębiorców, którzy chcieliby
spotkać się z pracownikami urzędu w swoich siedzibach.
Zgłoszenia można przesyłać na adres utk@utk.gov.pl
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