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Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

„Razem tworzymy bezpieczną
kolej” - zapraszamy 17 i 18
listopada 2015 r. do Gdańska
13.11.2015

Trwa  cykl  spotkań  przedstawicieli  rynku  kolejowego  z
pracownikami  Urzędu  Transportu  Kolejowego.  Tym  razem
wszystkich  zainteresowanych,  szczególnie  z  województwa
pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego,
zapraszamy 17 i 18 listopada 2015 r. do Gdańska.

W trakcie spotkań podzielimy się z Państwem doświadczeniami i
wiedzą  z  zakresu  funkcjonowania  transportu  kolejowego.
Postaramy  się  również  odpowiedzieć  na  wszystkie  pytania  i
wyjaśnić  wątpliwości  związane  z  funkcjonowaniem  na  rynku
kolejowym.

Harmonogram spotkań:

17 listopad 2015 roku - „Razem tworzymy bezpieczną kolej” –
bezpieczny i konkurencyjny rynek transportu kolejowego w
Polsce - wspólny cel urzędu i rynku

miejsce spotkania: So Stay Hotel City & Business, ul. Kartuska
18, 80-104 Gdańsk

14:00 – 15:30



Otwarte spotkanie Prezesa UTK Krzysztofa Dyla oraz
pracowników urzędu z przedstawicielami rynku kolejowego -
panel dyskusyjny.

15:30 – 16:30

Czas na wspólną dyskusję - Bezpieczny i konkurencyjny rynek
transportu kolejowego w Polsce - celem urzędu i rynku.

18 listopad 2015 roku – Jak osiągnąć wspólny cel - bezpieczny i
konkurencyjny rynek transportu kolejowego w Polsce –
konsultacje, warsztaty tematyczne, spotkania indywidualne.

miejsce spotkania: Urząd Transportu Kolejowego, Oddział
Terenowy w Gdańsku, ul. Strzelecka 7B, 80-803 Gdańsk

09:00 - 10:45

Nadzór Prezesa UTK w zakresie systemów zarządzania oraz
postępowań administracyjnych – panel dyskusyjny dotyczący
prowadzonego przez Prezesa UTK nadzoru nad systemami
zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem oraz
prowadzonych postępowań administracyjnych związanych ze
stwierdzonymi naruszeniami przepisów.

11:00 – 12:30

Kompetencje personelu kolejowego, zatwierdzenia
dokumentacji systemu utrzymania i przepisów wewnętrznych,
wydawanie certyfikatów, autoryzacji i świadectw
bezpieczeństwa.

12:45 – 14:15

Tajniki postępowań administracyjnych prowadzonych przez
Prezesa UTK - zasady doręczeń w postępowaniu
administracyjnym, praktyczne stosowanie Kodeksu
postępowania administracyjnego. Konsultacje w zakresie
prowadzonych przez Prezesa UTK postępowań kontrolnych i
administracyjnych.

14:30 – 15:45



Proces dopuszczenia do eksploatacji budowli, pojazdów i
urządzeń, wydawanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji
podsystemów interoperacyjnych, rejestracja pojazdów
kolejowych.

16:00 – 16:30

Podsumowanie – panel dyskusyjny.

Zwracamy się z prośbą o indywidualne potwierdzenie udziału w
poszczególnych panelach dyskusyjnych.

Jednocześnie informujemy, że 18 listopada 2015 r. istnieje
możliwość zorganizowania indywidualnych spotkań, podczas
których zostaną omówione wybrane przez Państwa
zagadnienia. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt z
Oddziałem Terenowym UTK w Gdańsku.

Kontakt:

Urząd Transportu Kolejowego

Oddział Terenowy w Gdańsku

80-803 Gdańsk, ul. Strzelecka 7B

tel. (58) 670-46-20

e-mail: utko5@utk.gov.pl
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