BEZPIECZEŃSTWO KOLEI. SPAWANIE POJAZDÓW SZYNOWYCH I ICH
CZĘŚCI

I Krajowa konferencja
„Bezpieczeństwo kolei. Spawanie pojazdów szynowych i ich części”
data: 19-20 listopada 2019 r.
miejsce: Warszawa, Hotel Lord, al. Krakowska 218, 02-219 Warszawa
czas trwania konferencji: 2 dni (8 godzin szkoleniowych)

patronat honorowy: Ministerstwo Infrastruktury

partner merytoryczny: Instytut Spawalnictwa

O konferencji:
Tematyka, którą planujemy poruszyć związana będzie z badaniami nieniszczącymi, spawaniem,
zarządzaniem kompetencjami w polskich firmach spawających pojazdy szynowe i/lub ich części zgodnie
z normą EN 15085, w szczególności skupimy się na poniższych zagadnieniach:
1. Projektowanie pojazdów szynowych i ich części.
2. Materiały podstawowe i dodatkowe do spawania.
3. Kwalifikacje i kompetencje personelu.
4. Sprzęt oraz jego wzorcowanie i walidowanie.
5. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
6. Produkcja pojazdów szynowych i ich części.
7. Kontrola i badania.
8. Ocena zakładów produkcyjnych.
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Każdy uczestnik konferencji uzyska potwierdzenie kwalifikacji w formie zaświadczenia
potwierdzającego utrzymywanie kompetencji zgodnie z PN-EN ISO 14731 w zakresie PN-EN
15085-2 oraz serii PN-EN ISO 3834.

Wstępny program:
I dzień, 19 listopada 2019 r. (wtorek)
8.00-9.30

– rejestracja, kawa

9.30-10.00

– powitania, przemówienia

10.00-11.00

– I blok: Projektowanie pojazdów szynowych

11.00-11.20

– przerwa kawowa

11.20-12.20

– II blok: Materiały podstawowe i dodatkowe do spawania

12.20-13.20

– lunch

13.20-14.20

– III blok: Kwalifikacje i kompetencje personelu

14.20-14.40

– przerwa kawowa

14.40-15.40

– IV blok: Sprzęt oraz jego wzorcowanie i walidowanie

19.00

– kolacja

II dzień, 20 listopada 2019 r. (środa)
8.30-9.00

– powitalna kawa

9.00-10.00

– V blok: Bezpieczeństwo i higiena pracy

10.20-10.40

– przerwa kawowa

10.40-11.40

– VI blok: Produkcja pojazdów szynowych i ich części

11.40-12.00

– VII blok: Kontrola i badania

12.00-13.00

– lunch

14.00-15.00

– VIII blok: Ocena zakładów produkcyjnych

15.00-15.30

– dyskusja, podsumowanie konferencji.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie konferencji.
Transportowy Dozór Techniczny uzyskał możliwość umieszczania certyfikatów zgodności dla
materiałów dodatkowych w niemieckim rejestrze certyfikowanych materiałów dodatkowych do spawania
pojazdów szynowych i ich części składowych, zgodnie z rozdziałem 5.3.2 normy EN 15085-4, w którym
do tej pory zamieszczane były jedynie certyfikaty wydawane przez DB Systemtechnik GmbH Werkstoffund Fügetechnik, I.T-IVI 3(2) Fachberatungsstelle Schweißtechnik Zertifizierungsstelle für
Schweißzusätze.
Uczestnictwo w konferencji:
Koszt uczestnictwa w konferencji: 1100 zł + 23% VAT od osoby
Cena obejmuje:


całodzienne wyżywienie (lunch, przerwy kawowe),



wieczorną kolację w dniu 19.11.2019r.,



materiały szkoleniowe,



zaświadczenia uczestnictwa w konferencji.

Cena nie obejmuje noclegu!
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Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji: konferencja.spawalnicza@tdt.gov.pl w terminie do
8.11.2019 r.

KONTAKT:
w sprawach merytorycznych:
Adam Pieńczuk, e-mail: adam.pienczuk@tdt.gov.pl, tel. 606 660 047
w sprawach organizacyjnych:
Barbara Małyska-Makowska, e-mail: konferencja.spawalnicza@tdt.gov.pl, tel. 728 333 224
Barbara Roman, e-mail: konferencja.spawalnicza@tdt.gov.pl, tel. 513 125 057

KONTAKT:
w sprawach merytorycznych:
Adam Pieńczuk, e-mail: adam.pienczuk@tdt.gov.pl, tel. 606 660 047

w sprawach organizacyjnych:
Barbara Małyska-Makowska, e-mail: konferencja.spawalnicza@tdt.gov.pl, tel. 728 333 224
Barbara Roman, e-mail: konferencja.spawalnicza@tdt.gov.pl, tel. 513 125 057

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI.
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