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Zostały jeszcze wolne miejsca na warsztaty TSI TAF w Warszawie w
dniach 12-13 września. Zapraszamy osoby związane zawodowo z
kolejowym transportem towarowym, przede wszystkim
przedstawicieli przewoźników i zarządców infrastruktury. Szkolenie
przeprowadzą m.in. przedstawiciele Agencji Kolejowej Unii
Europejskiej.

Warsztaty są bardzo przydatne szczególnie dla przedstawicieli przewoźników towarowych,
ponieważ regulacje TSI TAF zwiększą konkurencyjności towarowych przewozów kolejowych.
Obecnie w poszczególnych państwach członkowskich przedsiębiorcy wykorzystują własne
procedury i różne systemy do zarządzania i wymiany informacji. TSI TAF zawiera specyfikacje,
które mają usprawnić obieg  informacji dostosowanej do potrzeb uczestników rynku, a
związanych z ruchem pociągów  towarowych.

TSI TAF obejmuje aplikacje dla usług towarowych, włączając systemy informacji (monitorowanie
pociągów w czasie rzeczywistym), systemy alokacji  oraz zarządzanie połączeniami z innymi
rodzajami transportu. Zastosowanie TSI TAF umożliwi lepsze planowanie obiegów pociągów
towarowych.

Jednak wdrożenie unijnych regulacji nie zawsze może być bardzo proste. Rozporządzenie
wprowadzające specyfikację weszło w życie 1 stycznia 2015 r. i jest bezpośrednio  stosowane
we wszystkich państwach członkowskich. Do wdrożenia aplikacji telematycznych zobowiązani
są uczestnicy rynku towarowego transportu kolejowego w Unii Europejskiej, niezależnie od tego
czy operują wyłącznie w kraju, czy też poza granicami.

Urząd Transportu Kolejowego, jako krajowy punkt kontaktowy chce wspierać  przewoźników i
zarządców infrastruktury w implementacji założeń TSI TAF. Uczestnicy szkolenia uzyskają
informacje o aktualnym stanie wdrożenia oraz narzędziach informatycznych wspomagających
wdrażanie tego podsystemu TSI.

Międzynarodowe warsztaty TSI TAF organizowane są w Warszawie w dniach 12-13 września
2017 r. i pozwolą zdobyć praktyczną wiedzę na ten temat. Udział w samym szkoleniu jest

https://utk.gov.pl/pl/urzad/wspolpraca-miedzynarod/krajowy-punkt-kontaktow/warsztaty-taf-tsi


bezpłatny. Zajęcia poprowadzą zarówno wyspecjalizowani pracownicy Agencji Kolejowej Unii
Europejskiej, jak i wysoko wykwalifikowani specjaliści zewnętrzni. Spotkanie prowadzone będzie
w języku angielskim, ale zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne.

Rejestracja na warsztaty odbywa się za pośrednictwem strony EUAR:
http://www.era.europa.eu/Communication/Events/Pages/6th_Regional_TAF_TSI_Workshop.aspx.

Na zgłoszenia czekamy jeszcze do 11 sierpnia 2017 r.
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