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   PIGTSiS- 655 /P/2015                

 

 

                                             1. Prezesi/Dyrektorzy/Zarządcy 

                                                 Przedsiębiorstw i Spółek PKS 

                                                 Członkowie PIGTSiS 

                                             2. Przedstawiciele Jednostek  

                                                 Samorządu Terytorialnego 

 

       Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji 

uprzejmie zaprasza pracowników przedsiębiorstw transportowych oraz 

pracowników jednostek samorządu terytorialnego, realizujących publiczne 

przewozy osób na  

 

„Szkolenie dotyczące spraw związanych z procedurą udzielania 

zamówienia na wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności 

publicznej (szczególnie procedura koncesji) oraz wymagań umowy na 

świadczenie takich usług”  

 

       Szkolenie odbędzie się w Centrum Badań i Edukacji 

       Statystycznej GUS, Jachranka 81; 05-140 Serock. 

 

Szkolenia są zorganizowane na wniosek Rady Nadzorczej PIGTSiS oraz 

przedstawicieli samorządu terytorialnego, w związku ze zbliżającym się 

terminem wejścia w życie nowych zasad funkcjonowania publicznego 

transportu zbiorowego.  

 

Szkolenie poświęcone zostanie omówieniu następujących spraw: 

 

1) Podstawowe regulacje w zakresie organizacji usług o charakterze 

użyteczności publicznej; 

 

2) Obowiązek publikacji informacji w postępowaniu dotyczącym zawarcia 

umowy o świadczenie usług o charakterze użyteczności publicznej w 

drogowych przewozach osób; 

 



3) Tryby zawierania przez Organizatora umowy o świadczenie usług o 

charakterze użyteczności publicznej na wykonanie przewozu osób z 

Operatorem; 

 

4) USTAWA z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub 

usługi: 

- istota ustawy, 

- postępowanie o zawarcie umowy koncesji, 

- zawarcie umowy koncesji, 

- skarga na postępowanie; 

 

5) Podstawowe elementy umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem a 

Operatorem; 

 

6) Zmiana ustawy o PTZ, wprowadzona ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. 

– wprowadzenie przewozów powiatowo-gminnych. 

 

W czasie szkolenia będzie można uzyskać informacje dotyczące także 

innych problemów. Oczekujemy ewentualnego przekazania e-mailem na 

adres pigtsis@pigtsis.pl konkretnych spraw, na które uczestnik szkolenia 

oczekuje wyjaśnienia stanowiska. 

 

 

Program szkolenia zawiera 12 godzin wykładów i dyskusji po 45 minut. 

 

Program spotkania: 

Dzień 23 września 2015 r. 

Szkolenie                                 – 11.oo – 12.30 

                                                 - 12.45 – 13.30 

Zakwaterowanie, obiad           -  13.30 – 15.oo 

Szkolenie                                 -  15.oo -  16.3o 

                                                 -  16.45 – 18.15 

Kolacja                                     - 18.30 

 

Dzień 24 września 2015 r. 

Śniadanie                                  -  do 8.40 

Szkolenie                                  -    9.00  - 10.30 

                                                  -  10.45  - 12.15 

                                                  -  12.30  - 13.15 

Obiad                                        -  od 13.15 

 

 

Formularz zgłoszeniowy przesyłamy w załączeniu. 
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         Koszt uczestnictwa w szkoleniu wyniesie 470 zł netto (578,10 zł 

brutto) od pierwszej osoby.   

 

W przypadku skierowania większej liczby osób koszt uczestnictwa każdej 

następnej osoby wyniesie 420 zł netto (516,60 zł brutto).  

 

Dla osób niekorzystających z noclegu koszt wynosi 390 zł netto (479,70 zł 

brutto) 

 

W ramach tych kosztów zapewniamy zakwaterowanie w pokojach 

dwuosobowych oraz wyżywienie. Uczestnicy otrzymają także materiały 

szkoleniowe.  

 

 

      Uprzejmie prosimy o przysyłanie zgłoszeń na nr faksu (0-22) 822-19-20 

lub e-mailem na adres pigtsis@pigtsis.pl w terminie do dnia 10 września  

2015 r. wraz z informacją o dokonaniu wpłaty za zgłoszone osoby na konto 

PIGTSiS nr 43 1240 6003 1111 0000 4946 5239. 

 

 

                                                            Z poważaniem 

 

 

                                                        Zdzisław Szczerbaciuk 

                                                              Prezes Zarządu 
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