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Organizatorzy:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
- Oddział w Warszawie
Klub Międzyzakładowy SITK
przy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Diagnostyki w Warszawie
oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Diagnostyki w Warszawie
ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W:

V OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI TECHNICZNEJ

„SPAWALNICTWO DRÓG SZYNOWYCH
-CERTYFIKACJA JEST GWARANCJĄ
BEZPIECZEŃSTWA ?”

Kraków, 15 - 17 maja 2013 r.
Konferencja została ujęta w planie pracy KSK SITK RP
oraz wpisana do programu Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na rok 2013.
ORGANIZATORZY PRZEWIDUJĄ UDZIAŁ DELEGACJI ZAGRANICZNYCH

PATRONAT

HONOROWY

Komitet organizacyjny wystąpił o przyjęcie Patronatu Honorowego do:






Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Prezesa Zarządu Krajowego SITK RP
www.spawalnictwoszyn.pl
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CELE i TEMATYKA KONFERENCJI
Konferencja dedykowane jest dla szerokiego grona osób związanych z technologiami spawalniczymi
nawierzchni szynowych, m. in. nadzoru spawalniczego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i w Firmach
wykonawczych, Kierownictw szczególnie technicznych odpowiedzialnych za utrzymanie i realizację
inwestycji oraz wykonawców robót w drogach szynowych, dostawców technologii, materiałów i sprzętu
spawalniczego oraz wszystkich zainteresowanych tematem, również dla instytucji naukowych wspierających
swoją wiedzą i doświadczeniem technologie produkcji, badania, łączenia i regeneracji nawierzchni
szynowych.
Celem Konferencji jest spotkanie branży spawalniczo – utrzymaniowej, wymiana doświadczeń,
integracja z ośrodkami spawalniczymi innych zarządów kolei i dróg szynowych w Polsce i zagranicą,
wymiana doświadczeń nadzoru z firmami wykonawczymi robót spawalniczych, producentami, dostawcami,
prezentacje nowych rozwiązań, technologii, materiałów, sprzętu spawalniczego, nowości z zakresu nauki i
przepisów normatywnych.
Zakładamy, że w trakcie Konferencji jej Uczestnicy postarają się znaleźć odpowiedź na pytanie
stanowiące motyw tegorocznej – V Ogólnopolskiej Konferencji Technicznej Spawalnictwa Dróg Szynowych a
zawarte w podtytule: CZY CERTYFIKACJA JEST GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA ?
Pytanie to zrodziło się m. in. w świetle ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu typów budowli
przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, typów urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu
kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, na które są wydawane świadectwa dopuszczenia do
eksploatacji typu (DU z dnia 9 sierpnia 2012 r. Poz. 911).

FORMUŁA KONFERENCJI
Zdaniem organizatorów, w celu umożliwienia spotkania się „spawalników” i nie tylko w jak
najszerszym gronie, pomimo trwającego kryzysu światowego, koniecznym staje się dokonanie zmiana
formuły Konferencji w zakresie organizacyjnym i finansowym.
Głównymi organizatorami są pracownicy i sympatycy spawalnictwa szynowego zrzeszeni
w Klubie Międzyzakładowym przy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Diagnostyki w Warszawie:

a współorganizatorami – przedstawicielami czołowych dostawców technologii i materiałów do spawania
szyn:

MIEJSCE KONFERENCJI

Holiday Inn Express Kraków


ul. Opolska 14
31-323 Kraków, Poland
T: +48 12 614 57 66
M: +48 607 441 611
F: +48 12 614 57 63
www.krakowexpress.pl
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ORGANIZACYJNY

-HONOROWY PRZEWODNICZĄCY
- Prezes SITK RP O/Warszawa
- Przewodniczący
- Wiceprzewodniczący

tel. 668 111 140
tel. 600 084 041

- Sekretarz organizacyjny
- Członek

tel. 668 111 120
tel. 668 313 344 in english

- Członek
- Członek
- Członek
- Członek

MATERIAŁY

KONFERENCYJNE

W przypadku nadesłania zgodnie z podanym terminarzem do druku referatów związanych z tematyką
konferencji planowane jest opublikowanie w Zeszycie Konferencyjnym w formie książkowej oraz
zamieszczenie na stronie internetowej i na nośniku cyfrowym. Szczególnie interesujące materiały mogą
zostać zamieszczone w Infrastrukturze Transportu lub Kurierze Kolejowym.

ZASADY

PRZYGOTOWANIA

REFERATÓW

Pełny tekst referatu prosimy o przesłanie na adres e-maila: igsn@plk-sa.pl lub dostarczenie na nośniku
pamięci np. CD w edytorze Microsoft Word v 97-2003 lub 2010, wraz z wydrukiem. Format stron A4.
W referacie obligatoryjnie prosimy o umieszczenie streszczenia w języku polskim i angielskim oraz podanie
kilku słów tzw. kluczy.
Szczegóły w załączniku Nr 2.

KOMUNIKATY - REKLAMY - SPONSORZY
Organizatorzy ustalają z zainteresowanymi zasady i szczegóły przyjmowania komunikatów i reklam
oraz organizacji pokazów, dlatego wszystkich zainteresowanych organizatorzy proszą o kontakt telefoniczny
lub/i osobisty.

TERMINARZ




zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie opłaty
nadsyłanie tekstów referatów
ukazanie się na stronie internetowej komunikatu nr 2 po

- 22.04.2013 r.
- 22.04.2013 r.
- 30.04.2013 r.

DODATKOWE INFORMACJE
Organizatorzy informują, że podstawowym sposobem komunikowania jest Internet tj. e-mail igsn@plksa.pl oraz strona www.spawalnictwoszyn.pl na której znajdą się do pobrania druki i dokumenty
dotyczące Konferencji.
Korzystanie z tradycyjnej metody przesłania – listu pocztowego będzie wykorzystywane tylko sporadycznie.
Przesłane droga mailowa w formacie pdf lub jpg wypełnione i podpisane Karty Zgłoszeniowe, są
wystarczającym dokumentem zgłoszenia.
Interpretacja postanowień dotyczących Konferencji należy do Organizatorów.

A D R E S D O K O R E S P O N D E N C J I:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Diagnostyki
01-221 Warszawa
ul. Tunelowa 2
e-mail:

igsn@plk-sa.pl;

tel.
fax.

(022) – 474-33-47 w. 152 lub w. 100.
(022) – 474-33-14
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WARUNKI

UCZESTNICTWA

Uczestnictwo w Konferencji jest płatne. Struktura opłaty za uczestnictwo składa się z kwoty wpisowego
w wysokości podanej poniżej, płatnej na konto organizatorów do dnia 22 kwietnia 2013 r.
oraz opłaty za nocleg uiszczanej bezpośrednio przez uczestników w dniu przyjazdu do Hotelu.
Uczestnicy po opłaceniu wpisowego otrzymają faktury za uczestnictwo, natomiast Hotel będzie wystawiał
na bieżąco imienne rachunki lub faktury VAT za nocleg.
Warunkiem uczestnictwa w KONFERENCJI jest przesłanie organizatorom, na adres do korespondencji
e-mail wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA oraz dokonanie wpłaty.
Wysokość opłat:
1.

dla osób z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.:
1.1. przy zgłaszaniu 4 i więcej uczestników z jednostki lub komórki organizacyjnej
– 360,00 zł / osobę + 23% podatku VAT;
1.2. przy zgłaszaniu 3 uczestników z jednostki lub komórki organizacyjnej
– 385,00 zł / osobę + 23 % podatku VAT;
1.3. przy zgłoszeniu 1 ÷ 2 uczestników z jednostki lub komórki organizacyjnej
– 410,00 zł /osobę + 23% podatku VAT;

2.

dla pozostałych uczestników :
2.1. przy zgłaszaniu 4 i więcej z instytucji lub firmy zgłaszającej
– 600,00 zł / osobę + 23% podatku VAT;
2.2. przy zgłaszaniu 3 osób z instytucji lub firmy zgłaszającej
– 650,00 zł / osobę + 23% podatku VAT;
2.3. przy zgłoszeniu 1 ÷ 2 osób z instytucji lub firmy zgłaszającej
– 700,00 zł / osobę + 23% podatku VAT;

3.

jednakowa dla wszystkich cena noclegu w pokoju 2 osobowym
– 134,26 zł / osobę za 1 noc (łącznie 2 noce x 268,52 zł = 268,52 zł + 8% podatku VAT;

4.
5.

jednakowa dla wszystkich cena noclegu w pokoju 1 osobowym
– 275,00 zł / osobę za 1 noc (łącznie 2 noce x 275,00 zł = 550,00 zł + 8% podatku VAT).
Konto do wpłat:
SITK RP Oddział w Warszawie
PKO BP S.A. III O/Warszawa
Ul. Marszałkowska 100/102
00-950 Warszawa

Nr rachunku: 81

1020 1097 0000 7402 0092 9828
z dopiskiem „SPAWALNICTWO”

UWAGI:
1. Jednocześnie informujemy, że zgłoszenia po 10.05.2013r. mogą być przyjmowane po uzgodnieniu
z organizatorami, w miarę wolnych miejsc.
2. Wysokość opłat nie podlega negocjacjom. Udzielone przez organizatorów rabaty i zniżki uwzględniają
preferencje dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., oraz większą ilość zgłoszonych osób przez jednej
firmy, komórki lub jednostki organizacyjnej.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji zasad i postanowień dotyczących
organizowanej Konferencji.

Dodatkowe informacje, komunikaty, karty zgłoszeń na stronie internetowej

www.spawalnictwoszyn.pl
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