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Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

„Razem tworzymy bezpieczną
kolej” - zapraszamy 17 i 18 marca
2016 r. do Krakowa
14.03.2016

Trwa cykl spotkań przedstawicieli rynku kolejowego z
pracownikami Urzędu Transportu Kolejowego pt. „Razem
Tworzymy Bezpieczną Kolej”. Mamy przyjemność zaprosić
Państwa na kolejne z nich, które odbędzie się w dniach 17-18
marca br. w Krakowie.

W trakcie spotkania podzielimy się z Państwem
doświadczeniami i wiedzą z zakresu funkcjonowania transportu
kolejowego, a także postaramy się odpowiedzieć na wszystkie
pytania i wyjaśnić ewentualne wątpliwości.

Spotkanie to będzie połączone z warsztatami, podczas których
przedyskutowane zostaną kwestie budzące duże
zainteresowanie przedstawicieli podmiotów rynku kolejowego,
związane m.in. z nadzorem Prezesa UTK nad komisjami
kolejowymi, kryteriami Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
oraz wieloma innymi sprawami dotyczącymi kolejnictwa.



HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

17 marca 2016 roku (czwartek):

Jak osiągnąć wspólny cel – bezpieczny i konkurencyjny rynek
transportu kolejowego
w Polsce – warsztaty tematyczne, konsultacje, spotkania
indywidualne dotyczące nadzoru nad komisjami kolejowymi.

Miejsce spotkania: „Nowe Herbowo”, Lubelska 29, Kraków

10:00–11:45 Nadzór Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nad
komisjami kolejowymi,
nowe zadania – nowe wyzwania.

12:00–13:30 Kryteria Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
(SMS) w kontekście prowadzonych przez komisje kolejowe
postępowań w sprawach zdarzeń kolejowych.

13:45-15:45 Analiza Protokołów Ustaleń Końcowych – elementy
do doskonalenia.

18 marca 2016 (piątek):

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

09:00–10:00 Proces licencjonowania maszynistów, ośrodki
szkolenia.

10:10–11:10 Dokumentacja systemu utrzymania pojazdów
kolejowych – wymagania.



12:20-13:20 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.

13:30–14:30 Proces dopuszczenia do eksploatacji budowli,
pojazdów i urządzeń, wydawanie zezwoleń na dopuszczenie do
eksploatacji podsystemów interoperacyjnych, rejestracja
pojazdów kolejowych.

Przydatne informacje:

Czas: 17 marca 2016 r. w godzinach 10:00 – 16:00, 18 marca
2016 w godzinach 9:00 – 15:00

Adres: ul. Lubelska 29, 30-003 Kraków (budynek Nowe
Herbewo)

Lokalizacja:   Budynek wchodzący w skład Centrum Biurowego
Herbewo. Lokalizacja
w centrum Krakowa, przy głównej trasie Warszawa – Zakopane.
Odległość do starego miasta – 10 min. pieszo

Komunikacja: Odległość od dworca PKP – 3 przystanki MPK,
odległość od dworca PKS – 3 przystanki MPK, łatwy dojazd
komunikacją miejską (przy Centrum Biurowym przystanki
autobusowe, tramwajowe).

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu (wraz z podaniem
liczby osób) telefonicznie (12)  350 96 10 lub na adres e-mail
utko3@utk.gov.pl do 14.03.2016.

KONTAKT:

Urząd Transportu Kolejowego

Oddział Terenowy w Krakowie

31-516 Kraków, ul. Rondo Mogilskie 1

tel. (12) 350 96 10



e-mail: utko3@utk.gov.pl


