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6. Europejska konferencja JOIN-TRANS 2022 
„Spajanie i budowa pojazdów szynowych” 

11-12 maja 2022 – Warszawa 

 

 

 

Miejsce konferencji: ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa – siedziba Transportowego Dozoru 
Technicznego oraz on-line. 
 
Język konferencji: angielski/ polski z tłumaczeniem symultanicznym 

Czas trwania konferencji: 2 dni.   

Patronat honorowy: Minister Infrastruktury.  

 

O konferencji: 

Celem konferencji JOIN-TRANS jest wymiana doświadczeń w zakresie najnowszych osiągnięć w 
technologii spawalnictwa, konstrukcji spawanych oraz norm wytyczonych dla pojazdów szynowych,  
zwłaszcza normy EN 15085. 
Po raz pierwszy konferencja odbędzie się w Polsce, organizatorami są: SLV Halle oraz Transportowy 
Dozór Techniczny.  
 

Każdy uczestnik konferencji uzyska potwierdzenie kwalifikacji w formie zaświadczenia.  

Wstępny program:  

1. Konferencja będzie odbywać się w godzinach: 

a. 11.05.2022  13:30–16:30 

b. Spacer po Parku Królewskim Łazienki 18:30–19:30 

c. Uroczysta kolacja w godz. 19:30–23:30 

d. 12.05.2022  09:00–16:30.  

 
 
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie konferencji. 
 
Uczestnictwo w konferencji: 

a. W przypadku uczestnictwa stacjonarnego: 1599,00 zł netto + 23% VAT od osoby; 

b. W przypadku uczestnictwa on-line: 900,00 zł netto + 23% VAT od osoby. 

 

Cena obejmuje:  

 udział w konferencji, 

 poczęstunek podczas konferencji oraz uroczysta kolację w dniu 11 maja 2022 r. (w przypadku 

uczestnictwa stacjonarnego), 

 materiały szkoleniowe,  

 zaświadczenia uczestnictwa w konferencji.  

 

Zgłoszenie stoiska: 
 
Oferujemy powierzchnię wystawienniczą o powierzchni 6 m2 z wyposażeniem (krzesła + stoły + 
energia elektryczna) w cenie 2150,00 zł netto + 23% VAT. 
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Opłata za stoisko nie obejmuje personelu obsługującego stoisko. W celu zgłoszenia obsługi stoiska, 
proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy dla uczestnika. 
 
Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji oraz stoiska: kliknij tu w terminie do 29 kwietnia 2022 r. 
Informacje o konferencji na stronie internetowej www.tdt.gov.pl lub klikając tutaj.  
 

Kontakt w sprawach organizacyjnych:  

Barbara Roman, tel. 513 125 057 lub Barbara Małyska-Makowska, tel. 728 333 224, e-mail: 

konferencje@tdt.gov.pl  

Kontakt w sprawach merytorycznych:  

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

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI!!! 
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