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II Konferencja naukowo-techniczna 

„Przewóz towarów niebezpiecznych” 

 

 

data: 28-30 września 2022 r.  

miejsce: siedziba Transportowego Dozoru Technicznego, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa 

 

O konferencji: 

Tematyka, którą planujemy poruszyć, związana będzie tradycyjnie ze zmianami w przewozie towarów 

niebezpiecznych zgodnie z ADR, RID oraz ADN, kwestią bezpieczeństwa butli wielokrotnego 

napełniania gazem LPG, problematyką świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu towarów 

niebezpiecznych. W szczególności zamierzamy skupić się na poniższych zagadnieniach: 

 

1. Zmiany prawne w przewozie towarów niebezpiecznych wg RID, ADR i ADN 

2. Rynek paliw ciekłych  

3. Mobilne stacje wodoru 

4. Pojazdy zasilane alternatywnymi źródłami energii w przewozie towarów niebezpiecznych 

5. Butle wielokrotnego napełniania gazem LPG – koncesje dla rozlewni, legalizacja butli, awarie 
i wypadki z udziałem butli LPG 

6. Świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych wg ADR 

7. Cysterny drogowe do przewozu towarów niebezpiecznych – budowa i produkcja, wymagania 
ADR, wymagania i prawidłowy proces mycia cystern 

8. Regulacje prawne w zakresie wytwarzania cystern kolejowych (wymagania Regulaminu RID, 
wymagania normy EN 15 085) 

9. Transport kolejowy towarów niebezpiecznych.  

 

Wstępny program konferencji:  

 

I dzień, 28 września 2022 r. (środa) 

14.00-18.00  – rejestracja, przyjazd gości 

18:00-21.00 – kolacja bufetowa 
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II dzień, 29 września 2022 r. (czwartek) 

08.00-08.45  – rejestracja, kawa 

09.00-09.15  – powitania, przemówienia 

09.15-10.15  – I panel: panel ogólny 

10.15-10.30 – przerwa kawowa  

10.30-11.45 – II panel: Mobilne stacje wodoru 

11.45-12.00  – przerwa kawowa 

12.00-13.15 – III panel: Cysterny drogowe w świetle przepisów ADR 

13.15-14.15 – przerwa na lunch 

14.15-15.30 – IV panel: Butle wielokrotnego napełniania gazem LPG 

15.30-15.45   – przerwa kawowa 

15.45-16.00 – V panel: Zmiany prawne w przepisach ADR 

19.00-23:00 – kolacja  

 

III dzień, 30 września 2022 r. (piątek) 

08.30-9.00  – powitalna kawa  

09.00-10.15 – VI panel: panel ogólny  

10.15-10.30   – przerwa kawowa 

10.30-12.00 – VII panel: Regulacje prawne w zakresie wytwarzania cystern kolejowych 

12.00-12.15 – przerwa kawowa 

12.15-13.45 – VIII panel: Transport kolejowy towarów niebezpiecznych 

13.45-14.00 – dyskusja, podsumowanie konferencji 

14.00-15.00 – lunch 

 

Szczegółowy program konferencji zamieścimy już wkrótce. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany 

terminu i formuły konferencji.  

 

Każdy uczestnik konferencji uzyska potwierdzenie uczestnictwa w konferencji.  

 

Uczestnictwo w konferencji: 

Koszt uczestnictwa w konferencji: 1499 zł  + 23% VAT od osoby.  

Cena obejmuje:  

• udział w konferencji w dniach 29-30 września 2022 r.  

• wyżywienie: kolacje w dniach 28 i 29 września 2022 r., a także przerwy kawowe oraz 

lunch w dniach 29 i 30 września 2022 r.  

• materiały szkoleniowe 

• zaświadczenia uczestnictwa w konferencji.  

Cena nie obejmuje noclegu.  

Możliwość skorzystania z bezpłatnego parkingu.  

Termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję: 23 września 2022 r.  
 
Formularz zgłoszeniowy: kliknij tutaj. 

https://www.tdt.gov.pl/informacje/formularz-zgloszeniowy-uczestnika/?event=54793&role=1


3 
 

 
Nocleg:  

Istnieje możliwość skorzystania z noclegu w siedzibie TDT, jednak liczba miejsc jest ograniczona. 

Prosimy o zgłaszanie się poprzez formularz zgłoszeniowy noclegu, znajdujący się tutaj. 

Po wyczerpaniu wolnych miejsc noclegowych w siedzibie TDT, poinformujemy o tym w komunikacie na 

stronie www.tdt.gov.pl.  

Koszt noclegu ze śniadaniem od osoby za jeden nocleg:  

250 zł brutto od osoby w pokoju jednoosobowym.  

150 zł brutto od osoby w pokoju dwuosobowym. 

 

Oferujemy możliwość promocji podczas konferencji w postaci: 

• stoisko 6 m² (stół, dwa krzesła, dostęp do prądu 230 V): 1300 zł + 23% VAT – możliwość 

zgłoszenia się poprzez formularz wystawcy, kliknij tutaj 

• stoisko 6 m² + film reklamowy wystawcy na wyświetlaczach TDT we foyer konferencji w pętli: 

1800 zł + 23% VAT 

• materiały reklamowe umieszczone w teczkach konferencyjnych – koszt: 600 zł + 23% VAT 

• roll-up na sali konferencyjnej – koszt: 400 zł + 23% VAT.  

 

Kontakt w sprawach organizacyjnych i szczegółów związanych z promocją firmy podczas 

konferencji:  

Barbara Małyska-Makowska, tel. 728 333 224, e-mail: konferencje@tdt.gov.pl  

Małgorzata Moździerz-Zarzyka, tel. 728 333 075, e-mail: konferencje@tdt.gov.pl  

Barbara Roman, tel. 513 125 057, e-mail: konferencje@tdt.gov.pl.    

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI.  
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