Warsztaty: Zmiany Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności TSI 2022
Warszawa, 16-17 maja 2022
Golden Floor Plaza al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

Organizator:

Patronat honorowy:

Warszawa, 26.04.22
Szanowni Państwo,
Agencja Kolejowa Unii Europejskiej po zakończeniu przeglądu Technicznych Specyfikacji
Interoperacyjności TSI realizowanego zgodnie z mandatem od Komisji Europejskiej („Digital rail and Green freight
revision package” – kolej zielona i cyfrowa) uruchomiła właśnie konsultacje społeczne zmienionych specyfikacji
TSI. Zaproponowano zmiany w specyfikacjach TSI ENE, TSI INF, TSI LOC&PAS, TSI NOI, TSI PRM, TSI WAG,
TSI OPE oraz TSI CCS. Zaproponowano także komplementarne zmiany w rejestrach RINF oraz ERA TV. Nadal
trwają prace zmierzające do uwzględnienia cyfrowego sprzęgu dla przewozów towarowych oraz automatycznego
prowadzenia pojazdów.
W związku z powyższym SIRTS organizuje dwudniowe warsztaty, na których omówione zostaną
proponowane zmiany. Termin wybrany został tak, aby po warsztatach możliwe było formalne zgłaszanie przez
SIRTS do Agencji Kolejowej Unii Europejskiej uwag do planowanych zmian w specyfikacjach TSI. Patronat
honorowy nad warsztatami objął Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Program*:

10:3011:30
11:3012:00
12:0012:30
12:30
13:00
13:0013:30

Dzień I 16 maja 2022 Golden Floor Plaza
Konsultacje w procesie powstawania i modyfikowania Technicznych Specyfikacji
Interoperacyjności – Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa

60 min.

Zakres wymagań TSI INF oraz planowane zmiany w specyfikacji w odniesieniu do
podsystemu infrastruktura – Grzegorz Stencel, Instytut Kolejnictwa
Przerwa kawowa

30 min.

Zakres wymagań TSI ENE oraz planowane zmiany w specyfikacji w odniesieniu do
podsystemu zasilania trakcyjnego – Valeriy Kuznetsov, Instytut Kolejnictwa
Zakres wymagań TSI PRM oraz planowane zmiany w specyfikacji w zakresie dostosowanie
stacji i dworców dla potrzeb osób niepełnosprawnych i uprzywilejowanych – Iwona
Nowosińska, Instytut Kolejnictwa
Debata – zmiany wymagań w zakresie realizacji inwestycji budowlanych

30 min.

14:0015:00

Obiad

60 min

15:0015:30
15:3016:00
16:0016:20
16:2016:50

Zakres wymagań TSI LOC&PAS oraz planowane zmiany w specyfikacji w zakresie taboru
trakcyjnego i taboru pasażerskiego –Adam Kamiński, Instytut Kolejnictwa
Zakres wymagań TSI WAG oraz planowane zmiany w specyfikacji TSI WAG w odniesieniu do
wagonów towarowych – Witold Groll, Instytut Kolejnictwa
Zakres wymagań TSI NOI oraz planowane zmiany w zakresie ograniczania hałasu kolejowego
– Witold Groll, Instytut Kolejnictwa
Zakres wymagań TSI PRM oraz planowane zmiany w zakresie dostosowywania stacji i
dworców dla potrzeb osób niepełnosprawnych i uprzywilejowanych – Marceli Lalik, Instytut
Kolejnictwa
Debata – zmiany wymagań w zakresie budowy i modernizacji taboru kolejowego

30 min.

13:3014:00

16:5017:20

*organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

30 min

30 min.
30 min.

30 min.
20 min.
30 min.
30 min.

Warsztaty: Zmiany Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności TSI 2022
Warszawa, 16-17 maja 2022
Golden Floor Plaza al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa
Dzień II 17.05.2022
9:3010:30
10:3011:00
11:0011:30
11:3012:00
12:0012:30
12:3013:30
13:3014:00
14:0014:45
14:4515:15
15:1515:45
15:4516:00

Zakres wymagań TSI CCS oraz planowane zmiany w zakresie kontroli pociągu (ETCS),
głosowej łączności radiowej i radiowej wymiany danych (GSM-R) oraz detekcji pociągu –
Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa
Zasady weryfikacji zgodności taboru z konfiguracjami ESC/RSC europejskich systemów:
kontroli pociągu (ETCS) i łączności (GSM-R) – Magdalena Kycko, Instytut Kolejnictwa
Przerwa kawowa

60 min.

Europejskie prace w zakresie sprzęgu cyfrowego i automatycznego prowadzenia pojazdów –
prace badawcze i dokumenty normatywne – Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa
Debata – zmiany wymagań w zakresie kontroli pociągu i łączności

30 min.

Obiad

60 min

Kompleksowy punkt obsługi OSS – doświadczenia w zakresie współpracy wnioskodawców z
Agencją Kolejową Unii Europejskiej oraz Urzędem Transportu Kolejowego UTK – Urząd
Transportu Kolejowego
Zmiany w zakresie rejestru infrastruktury RINF i rejestru typów pojazdów ERATV oraz
doświadczenia w zakresie rejestru ERADIS – Wojciech Rzepka, Instytut Kolejnictwa
Prace nad nowym standardem łączności – FRMCS /do potwierdzenia

30 min

Wymagania TSI OPE oraz planowane zmiany w zakresie europejskich wymagań dotyczących
prowadzenia ruchu kolejowego – Piotr Chyliński, Instytut Kolejnictwa
PODSUMOWANIE i zakończenie Janusz Kućmin, Prezes SIRTS

30 min

30 min.
30 min.

30 min.

45 min.
30 min.

15 min.

Koszt udziału w dwudniowych warsztatach to 1200 netto/brutto (vat zw- zwolnienie podmiotowe).
Koszt nie obejmuje noclegu. Zgłoszenia przyjmowane są na formularzu zgłoszeniowych lub mailowo na
adres zgloszenia@sirts.pl.
Pozdrawiam serdecznie,
Karolina Hendler-Michalak
Dyrektor Biura Zarządu SIRTS
Tel.kom.: 665 674 880

*organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

Warsztaty: Zmiany Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności TSI 2022
Warszawa, 16-17 maja 2022
Golden Floor Plaza al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

Formularz Rejestracyjny
Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza do Biura Zarządu SIRTS e-mailem do 10
maja 2022r (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).
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
Koszt udziału warsztatach wynosi 1200 PLN brutto (zwolnienie podmiotowe z VAT) i obejmuje udział w warsztatach,
wyżywienie, materiały. Dla członków wspierających SIRTS, którzy opłacili składkę udzielany jest rabat w wysokości
25%. Koszt nie obejmuje noclegu.

Zobowiązanie zakładu pracy do pokrycia kosztów udziału w warsztatach
Kwotę w wysokości PLN

1200
słownie Tysiąc dwieście złotych
przekażemy na rachunek bankowy Stowarzyszenia SIRTS
nr 14 2130 0004 2001 0377 5608 0001 w Volkswagen Bank Polska
Tytuł wpłaty: udział w warsztatach

Podpis uczestnika (niewymagalne)

data

Podpis osoby decyzyjnej i pieczęć

*Osoba odpowiedzialna za organizację: Karolina Hendler-Michalak, tel.kom.: 665 674 880.
Zgodnie z art.13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego. 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji
szkolenia. 3. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do
organu nadzorczego gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom. 5. Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane przez okres niezbędny do realizacji szkolenia. 6. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne,
jednak ich nie podanie uniemożliwi Pani/Panu udział w szkoleniu. Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami
……………………………… (data i podpis)

*organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

