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162 O G Ł O S Z E N I A

Zaproszenie	 
na	I	Doroczną	Krajową	Konferencję	Kolejową	CARS

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić Państwa na I Doroczną Krajową Konferencją Kolejową CARS 
pn. „Nowe wyzwania przed transportem kolejowym – zmiany otoczenia regulacyjnego”, którą 
organizuje Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. 
Konferencja odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 r. w gmachu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego (ul. Szturmowa 1/3). Celem konferencji jest zgłębienie istoty wprowadzonych 
ostatnio – zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym – zmian w przepisach z zakresu regulacji 
sektorowej transportu kolejowego oraz ich wpływu na funkcjonowanie rynku transportu kolejowego, 
wymiana poglądów i doświadczeń między przedstawicielami nauki, administracji oraz biznesu. 
Konferencja będzie obejmowała następujące obszary tematyczne:

• tzw. IV pakiet kolejowy i jego znaczenie dla funkcjonowania transportu kolejowego; 
• ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (wdro-

żenie dyrektywy 2012/34/UE);
• otwarcie krajowych rynków przewozów pasażerskich;
• regulacje odnoszące się do infrastruktury kolejowej, w tym kierunki zagospodarowania 

obiektów dworcowych oraz wieloletni program utrzymania infrastruktury kolejowej;
• dostęp stron trzecich do urządzeń kluczowych w transporcie kolejowym, w tym nowe 

rozwiązania dotyczące dostępu do tzw. obiektów infrastruktury usługowej;
• funkcjonowanie bocznic kolejowych;
• regulacje odnoszące się do transportu towarowego, w tym w szczególności transportu 

intermodalnego i rozproszonego;
• krajowe i unijne organy regulacji sektora transportu kolejowego – nowe kompetencje 

Agencji Kolejowej UE, niezależność krajowych organów regulacyjnych, współpraca or-
ganów regulacyjnych.

Przewidziano publikację wygłoszonych referatów w wydawnictwie pokonferencyjnym. 
Sprawozdanie z konferencji zostanie opublikowane w internetowym Kwartalniku Antymonopolowym 
i Regulacyjnym. Program oraz szczegółowe informacje dotyczące konferencji są dostępne na 
stronie internetowej Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW (https://www.cars.
wz.uw.edu.pl). Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji prosimy o przesyłanie 
abstraktów na adresy: cars@wz.uw.edu.pl oraz stefan_jarecki@poczta.fm.
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