
ORGANIZATOR:
Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi
ul. Nowa 38, 90-030 Łódź

Przy współpracy z Okręgowym 
Inspektoratem Pracy w Łodzi 

Bezpieczna eksploatacja maszyn i urządzeń 
technicznych

1-2 czerwca 2017 r.
HOTEL OSSA ****
Ossa 1
96-200 Rawa Mazowiecka

Konferencja UDT



Zapraszamy 
 − Kadrę kierowniczą, specjalistów z firm produkujących, importujących oraz użytku-
jących maszyny i urządzenia,

 − Pracodawców z sektora publicznego i prywatnego,

 − Specjalistów z działów projektowych, zamówień i technicznych,

 − Przedstawicieli służb BHP, służb utrzymania ruchu,

 − Przedstawicieli organów administracji państwowej,

 − Przedstawicieli uczelni i jednostek badawczych,

 − Osoby zainteresowane tematyką bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych.

Program ramowy 
 − Wymagania dot. bezpieczeństwa technicznego maszyn i urządzeń,

 − Dyrektywy „maszynowa” oraz „narzędziowa” – standardy bezpieczeństwa, aspekty 
praktycznego stosowania, przykłady wypadków,

 − Oznakowanie CE – bezpieczeństwo maszyn, organy nadzoru rynku,

 − Kultura bezpieczeństwa technicznego,

 − Nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz systemy zabezpieczeń stosowane 
przez producentów,

 − Wpływ układów sterowania na bezpieczeństwo maszyn,

 − Produktywne utrzymanie ruchu maszyn w przedsiębiorstwach (Total Productive 
Maintenance),

 − Naprawy urządzeń poprzez spawanie oraz zarządzanie jakością procesów 
spawalniczych,

 − Błędy popełniane przy projektowaniu oraz eksploatacji maszyn.

Cena obejmuje 
 − Materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa w konferencji, wyżywienie,

 − Zakwaterowanie w pokojach jedno- lub dwuosobowych,

 − Możliwość skorzystania z zaplecza rekreacyjnego hotelu. 

Informacje i zgłoszenia 
Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 25 maja 2017 r. na adres: 

 − e-mail: piotr.spetany@udt.gov.pl lub anna.doroba@udt.gov.pl

Informacje o konferencji:

Piotr Spętany, tel. 42 675 68 11, kom. 664 103 771

Anna Doroba, tel. 42 675 68 13

Termin i miejsce
1-2 czerwca 2017 r.
HOTEL OSSA ****
Ossa 1
96-200 Rawa Mazowiecka

Czas trwania 
2 dni
12 godzin szkoleniowych

Cena udziału 
1 200 zł + 23 % VAT 
pierwszy uczestnik 

1 100 zł + 23% VAT 
każdy następny uczestnik 
z tej samej firmy

120 zł + 23 % VAT
dopłata za pokój jednoosobowy,
liczba pokoi jednoosobowych ograniczona

Liczba miejsc ograniczona. 
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Konferencja UDT
Bezpieczna eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych

https://twitter.com/@UrzadDozoruTech
http://www.udt.gov.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCSG-2m9Fc2JsJEVOuxOooRQ
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8:30 Rejestracja uczestników

10:00 Przywitanie uczestników oraz przedstawienie wykładowców, rozpoczęcie konferencji
Jerzy Sokołowski, Dyrektor UDT O/Łódź

10:45
Kultura bezpieczeństwa inwestycją w markę firmy
prof. dr hab. inż. Adam Markowski, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika 
Łódzka

11:20
Centrum Badawczo-Rozwojowe – podniesienie zaawansowania technologicznego oraz bezpieczeństwa 
produkowanych pojazdów 
Maciej Kaczor, Dyrektor Działu Badawczo Rozwojowego, Wielton S.A.

11:55 Przerwa kawowa

12:25
Standardy bezpieczeństwa uregulowane dyrektywą maszynową oraz dźwigową
Robert Krych, Główny Specjalista Urządzeń Transportu Bliskiego / Marek Kamiński, Specjalista Urządzeń 
Transportu Bliskiego, UDT O/Łódź

13:30 Przerwa obiadowa

15:05 Minimalne wymagania dotyczące użytkowania maszyn. Dyrektywa 2009/104/WE 
Oktawiusz Cichoń, Starszy Specjalista Urządzeń Transportu Bliskiego, UDT O/Łódź

15:40
Przyczyny wypadków przy pracy, a niespełnianie przez maszyny wymagań minimalnych w zakresie bhp. 
Analiza wybranych przykładów
Dariusz Bończak, Nadinspektor Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Państwowa Inspekcja Pracy

16:15 Przerwa kawowa

16:35 Układ sterowania bezpieczeństwa a czas zatrzymania maszyny – przykłady aplikacji 
Andrzej Cyganik, Specjalista Techniczny ds. Climatic Safety Integrated, Siemens Sp. z o.o.

17:10 Podsumowanie

17:30 Czas wolny

20:00 Uroczysta kolacja

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie konferencji.

https://twitter.com/@UrzadDozoruTech
http://www.udt.gov.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCSG-2m9Fc2JsJEVOuxOooRQ
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7:00 Śniadanie

9:00 Naprawy poprzez spawanie urządzeń podlegających dozorowi technicznemu – wymagane dokumenty
Tomasz Filipkowski, Główny Specjalista Urządzeń Ciśnieniowych, UDT O/Łódź

9:35

Analiza pracy spawaczy jako element efektywnego i skutecznego zarządzania jakością procesów 
spawalniczych
Dariusz Wójcik, Starszy Specjalista ds. jakości, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział 
Elektrownia Bełchatów

10:10
Całkowite produktywne utrzymanie ruchu maszyn (Total Productive Maintenance) 
w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego
doc. dr hab. inż. Marek Sekieta, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka

10:45
Kontrole i postępowanie PIP jako organu nadzoru rynku w zakresie wyrobów podlegających 
oznakowaniu CE – dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
Dariusz Bończak, Nadinspektor Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Państwowa Inspekcja Pracy

11:20 Przerwa kawowa

11:40
Aktywne systemy redukujące ryzyko wypadków (Spot Me) oraz systemy zarządzania flotą wózków 
widłowych (I-site)
Lesław Plak, Specjalista ds. Systemów Logistycznych, Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o.

12:15 Nowoczesne systemy zabezpieczeń w budowie podestów ruchomych
Arkadiusz Piotrowski, Kierownik Serwisu, Riwal Poland Sp. z o.o.

12:50 Bezpieczeństwo przy projektowaniu i eksploatacji urządzeń na wybranym przykładzie
dr hab. inż. Andrzej Kosucki, Wydział Mechaniczny, Politechnika Łódzka

13:25 Zakończenie konferencji
Jerzy Sokołowski, Dyrektor UDT O/Łódź

13:30 Obiad

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie konferencji.

https://twitter.com/@UrzadDozoruTech
http://www.udt.gov.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCSG-2m9Fc2JsJEVOuxOooRQ
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Formularz zgłoszenia / zamówienia
Dane firmy, płatnika faktury VAT (drukowane litery)

Zgłaszamy udział w konferencji następujących osób:

Cena udziału w konferencji wynosi 1 200 zł + 23 % VAT za pierwszego uczestnika i 1 100 zł + 23% VAT 
za każdego następnego uczestnika z tej samej firmy.
120 zł + 23% VAT – dopłata za pokój jednoosobowy (liczba pokoi jednoosobowych ograniczona).

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25 maja 2017 r. na adres: piotr.spetany@udt.gov.pl (tel. 42 675 68 11, kom. 664 103 771) lub anna.doroba@
udt.gov.pl (tel. 42 675 68 13). Organizator potwierdzi termin konferencji do 26.05.2017 r. Po otrzymaniu potwierdzenia prosimy przelać opłatę za 
konferencję, podając tytuł wpłaty Konf_EUT_17_Lo, na konto:

Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa
Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta: 91 1130 1017 0020 1214 7720 0005

Termin platności: po zakończeniu usługi, 30 dni od daty wystawienia faktury

Informujemy, że podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego (Administratora Danych Osobowych) z siedzibą 
w Warszawie, przy ul. Szczęśliwickiej 34, wyłącznie w celach związanych z organizacją konferencji i wystawieniem zaświadczenia. Dane osobowe pozyskano od 
pracodawcy, który kieruje Państwa na wybraną konferencję. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, 
ale niezbędne do wpisania Państwa na listę uczestników szkolenia (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2014 roku poz. 
1182, z późn. zm.).
UWAGA: Prosimy o podanie w formularzu wszystkich danych niezbędnych do wystawienia faktury.

Imię i Nazwisko Podpis/ Zgoda *e-mail

Imię i Nazwisko Podpis/ Zgoda *e-mail

Imię i Nazwisko Podpis/ Zgoda *e-mail

Akceptujemy, że przesłanie do Urzędu Dozoru Technicznego wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Urzędem Dozoru 
Technicznego a zgłaszającym.  W przypadku nieobecności na konferencji i braku zgłoszenia rezygnacji z udziału, a także w przypadku odwołania udziału w konferencji 
na mniej niż 6 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia konferencji, Urzędowi Dozoru Technicznego przysługuje prawo do 40% pełnej opłaty za szkolenie 
(nie dotyczy konsumentów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny). Upoważniamy Urząd Dozoru Technicznego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Nazwa

Adres

Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyżej)

Tel. Fax e-mail

TAK NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej 
informacji o szkoleniach wysyłanych przez Urząd Dozoru 
Technicznego z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 34 w myśl 
przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 poz. 1422) 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną

NIP

Data

Dyrektor/ Prezes
(podpis osoby umocowanej do 

zaciągania zobowiązań w imieniu 
zgłaszającego)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie w celach związanych z organizacją i obsługą szkolenia oraz wystawienia zaświadczenia (zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.)

1-2 czerwca 2017 r.
Hotel OSSA **** Congress & SPA

Data i Podpis

https://twitter.com/@UrzadDozoruTech
http://www.udt.gov.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCSG-2m9Fc2JsJEVOuxOooRQ

