
               Warsztaty:  Rewolucja w prawie kolejowym 

Warszawa, 14.03.2014 

Warszawa, 31.01.2014 
Szanowni Państwo, 
 
 

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestniczenia w warsztatach pt.: ”Rewolucja 
w prawie kolejowym”, które odbędą się 14 marca 2014 w Warszawie.  
 

Na naszych oczach ma miejsce rewolucja w prawie krajowym w zakresie formalnych 
procedur bezwzględnie koniecznych dla prawidłowego rozliczania z zamawiającymi 
kontraktów na rewitalizacje, modernizacje i budowę infrastruktury kolejowej oraz na 
modernizacje i zakup taboru kolejowego. W konsekwencji praktycznie wszyscy wykonawcy 
będą musieli już od kwietnia dostosować się do nowych regulacji. Istotnej zmianie ulegną 
między innymi dokumenty stanowiące załączniki do wniosku o zgodę na przekazanie do 
eksploatacji. Urząd Transportu Kolejowego  podaje, że obecnie blisko 90% wniosków 
złożonych po raz pierwszy odrzucana jest ze względów formalnych. W istotny sposób wydłuża 
to proces realizacji kontraktów i pociąga za sobą istotne koszty dla wykonawców. Dlatego jako 
Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego poczuwamy się 
do szczegółowego poinformowania polskich podmiotów przemysłowych o zakresie 
i konsekwencjach tej rewolucji.  

Jednocześnie chcemy przekazać Państwu podstawowe informacje o nowopowstałym 
Sądzie Arbitrażowym dla Transportu skupiającym rosnącą liczbę niezależnych branżowych 
arbitrów i mediatorów. Wszystkim podmiotom realizującym kontrakty kolejowe życzymy 
braku jakichkolwiek sporów zarówno z zamawiającymi jak i podwykonawcami. Jednakże 
jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że na przykład brak możliwości uzyskania zgody 
na dopuszczenie do eksploatacji i tym samym zamknięcia projektu będzie często 
powodowało zagrożenia w związku z koniecznością rozliczenia funduszy wspólnotowych 
przed końcem 2015 roku.  

 
 

Udział w warsztatach jest odpłatny - koszt udziału jednej osoby wynosi 600 zł. 

Obowiązują zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. 

W załączeniu przekazujemy program warsztatów. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Marek Pawlik 

Członek Zarządu 

Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego 

 

Karolina Hendler-Michalak 

Dyrektor Biura Zarządu  

Tel. Kom.: 665 674 880e-mail: k.hendler@sirts.pl 
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BEST WESTERN Hotel Felix *** 04-128 Warszawa, ul. Omulewska 24 sala Haga  

 

Wstępny program warsztatów* 

 

11:00 Rozpoczęcie warsztatów – rejestracja uczestników 

11:15 – 12:30 Sesja I   

Rewolucja w prawie krajowym  - zmiany dotyczące procesu dopuszczania do eksploatacji w tym 

powiązania certyfikacji wspólnotowej, certyfikacji krajowej oraz wyceny i oceny bezpieczeństwa dla 

nowych rozwiązań technicznych, budowy, modernizacji i rewitalizacji linii kolejowych oraz 

modernizacji taboru kolejowego. Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa 

Dyskusja 

12:30-12:40 Przerwa 

12:40-13:40 Sesja II  

Sądownictwo  Arbitrażowe oraz jego korzyści dla podmiotów z branży transportowej. Filip Dopierała, 

LTA Doradztwo Prawne Dopierała i Wspólnicy  

Dyskusja 

 13:40 – 14:40 Obiad  

14:40 – 16:40 Sesja III   

Wycena ryzyka dla taboru kolejowego– Instytut Pojazdów Szynowych Tabor 

Wycena ryzyka dla drogi kolejowej – Instytut Kolejnictwa 

Wycena ryzyka dla sterowania ruchem kolejowym - Instytut Kolejnictwa 

Wycena ryzyka dla kolei dużych prędkości - Instytut Kolejnictwa 

Raporty z oceny ryzyka – Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa  

Dyskusja 

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. 

__________________________________________________________________________________

Pytania należy kierować do Karolina Hendler-Michalak tel.kom.: 665 674 880 email: k.hendler@sirts.pl 
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Formularz Rejestracyjny 
 

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza do Biura Zarządu SIRTS faxem na numer 
 + 48 22 473 15 02  lub e-mailem k.hendler@sirts.pl do 7 marca 2014r. 

Liczba miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń 

 

Dane uczestnika 

Nazwisko  Imiona  

E-mail  Tel. bezp.  

Stanowisko służbowe  Tel. kom.  

 
Dane uczestnika 

Nazwisko  Imiona  

E-mail  Tel. bezp.  

Stanowisko służbowe  Tel. kom.  

 
Dane przedsiębiorstwa do wystawienia faktury 
 
 
Nazwa  

Ulica  Nr  

Kod pocztowy  Miejscowość  

Telefon 
E-mail  NIP  

 
Warunki zapłaty 
 

Opłata za uczestnictwo jednej osoby wynosi 600,00 PLN brutto. 
 
Zobowiązanie zakładu pracy do pokrycia kosztów udziału w warsztatach 
 
Kwotę w wysokości PLN  słownie  

 przekażemy na rachunek bankowy Stowarzyszenia SIRTS 

nr 14 2130 0004 2001 0377 5608 0001 w Volkswagen Bank Polska   do dnia  

Tytuł wpłaty: udział w warsztatach, nazwisko uczestnika + nazwa firmy 

     
 

    
Podpisy uczestników  data   Podpis osoby decyzyjnej i pieczęć 
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