
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Konferencja UDT 

BEZPIECZNA EKSPLOATACJA MASZYN I URZĄDZEŃ 

TECHNICZNYCH W PROCESACH PRODUKCYJNO-

MAGAZYNOWYCH 

7 - 8 czerwca 2018 r. 

HOTEL OSSA**** Congress & SPA 

Ossa 1 

96-200 Rawa Mazowiecka  

ORGANIZATOR:  

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi       Przy współpracy z Okręgowym  

ul. Nowa 38, 90-030 Łódź          Inspektoratem Pracy w Łodzi 



Konferencja UDT 

Bezpieczna eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych  
w procesach produkcyjno-magazynowych 

 

 

Termin i miejsce 
7 - 8 czerwca 2018 r. 

Hotel Ossa**** Congress & SPA 

Ossa 1 

96-200 Rawa Mazowiecka 

Czas trwania  
2 dni 

12 godzin szkoleniowych 

Cena udziału  
1 200 zł + 23% VAT  

pierwszy uczestnik 

1 100 + 23% VAT 

każdy następny uczestnik  

z tej samej firmy 

120 + 23% VAT  

dopłata za pokój jednoosobowy, 

liczba pokoi ograniczona 

 

 

Liczba miejsc ograniczona.  

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

ZAPRASZAMY 

- Kadrę kierowniczą, specjalistów   
z firm importujących oraz 
użytkujących maszyny  
i urządzenia 
- Przedstawicieli służb BHP, służb 
utrzymania ruchu 
- Pracodawców z sektora 

publicznego i prywatnego 

Program ramowy  

− Systemy zarządzania jakością - szanse i ryzyka dla organizacji 

− Efekty wykorzystania zapisów Ustawy o dozorze technicznym w obiektach przemysłowych 

− BHP przy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych wykorzystywanych w pracach 

magazynowych. Analiza wybranych wypadków przy pracy 

− Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa pracy w praktyce gospodarczej 

− Diagnostyka akustyczna w obiektach produkcyjno-magazynowych 

− Zastosowanie nowoczesnych urządzeń transportu bliskiego w procesach produkcyjno-

magazynowych 

− Automatyczne systemy magazynowe - bezpieczeństwo techniczne i budowanie 

świadomości pracowników w kontekście BHP 

− Automatyzacja transportu wewnątrzzakładowego - rozwiązania alternatywne 

− Systemy oceny zgodności - obowiązki producentów maszyn względem użytkowników 

− Rozwiązania automatyczne i autonomiczne w transporcie magazynowym - 

bezpieczeństwo i wydajność 

− Instalacje LPG w wózkach jezdniowych podnośnikowych 

− System monitoringu i sygnalizacji pracy urządzeń dźwigowych w obiektach przemysłowych 

− Zastosowanie podestów ruchomych w obiektach produkcyjno-magazynowych w celu 

zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności procesu 

− Prawidłowe użytkowanie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości podczas 

wykonywania prac w magazynach 

− Ocena zgodności maszyn i urządzeń technicznych w kontekście badania przyczyn 

wypadków przy pracy - analiza wypadku śmiertelnego 

− Komunikacja behawioralna w zarządzaniu bezpieczeństwem w magazynie 

− Zatrudnianie obcokrajowców. Problematyka dotycząca legalności zatrudnienia 

− Nowelizacja przepisów przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym 

 

Cena obejmuje  

− Materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa w konferencji 

− Zakwaterowanie oraz wyżywienie 

− Możliwość korzystania z zaplecza rekreacyjnego hotelu 

Informacje i zgłoszenia  

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 maja 2018 r. na adres: 

e-mail: piotr.spetany@udt.gov.pl  

 

Informacje o konferencji: 

Piotr Spętany, tel. 42 675 68 11, kom. 664 103 771 
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07 czerwca 2018 r. 

08:30 - 10:00 Przyjazd uczestników konferencji, rejestracja i zakwaterowanie 

10:00 - 10:15 
Przywitanie uczestników, rozpoczęcie konferencji 

Jerzy Sokołowski, Dyrektor Oddziału UDT w Łodzi 

10:15 - 10:45 
Systemy zarządzania jakością - szanse i ryzyka dla organizacji 

Andrzej Stawski, Kierownik Działu Urządzeń Ciśnieniowych, UDT O/Łódź 

10:45 - 11:05 

Efekty wykorzystania zapisów Ustawy o dozorze technicznym w obiektach przemysłowych  

Andrzej Legieżyński, Zastępca Dyrektora Oddziału / Dyrektor Techniczny, PGE Górnictwo i Energetyka 

Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 

11:05 - 11:35 

BHP przy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych wykorzystywanych w pracach magazynowych. 

Analiza wybranych wypadków przy pracy 

Dariusz Bończak, Nadinspektor Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Państwowa Inspekcja Pracy 

11:35 - 11:50 Przerwa kawowa 

11:50 - 12:10 
Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa pracy w praktyce gospodarczej 

dr inż. Katarzyna Boczkowska, Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Politechnika Łódzka 

12:10 - 12:20 

Diagnostyka akustyczna w obiektach produkcyjno-magazynowych 

dr inż. Joanna Kopania, Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami, Politechnika 

Łódzka 

12:20 - 12:50 
Zastosowanie nowoczesnych urządzeń transportu bliskiego w procesach produkcyjno-magazynowych 

Marek Tekiela, Dyrektor Działu Technicznego, Mateco Podesty Ruchome Sp. z o.o. 

12:50 - 14:30 Przerwa obiadowa 

14:30 - 15:00 

Automatyczne systemy magazynowe - bezpieczeństwo techniczne i budowanie świadomości 

pracowników w kontekście BHP 

Sylwia Dróżdż-Banaszczyk, Koordynator ds. BHP / Marcin Faustman, Kierownik Działu Technicznego, 

Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. 

15:00 - 15:30 
Automatyzacja transportu wewnątrzzakładowego - rozwiązania alternatywne 

Wojciech Peret, Dyrektor Operacyjny Grupy, Wielton S.A. 

15:30 - 15:50 Przerwa kawowa 

15:50 - 16:30 

Systemy oceny zgodności - obowiązki producentów maszyn względem użytkowników 

Roman Górecki, Główny Specjalista Urządzeń Ciśnieniowych / Marek Kamiński, Specjalista Urządzeń 

Transportu Bliskiego, UDT O/Łódź 

16:30 - 17:00 
Rozwiązania automatyczne i autonomiczne w transporcie magazynowym - bezpieczeństwo i wydajność 

Dominik Jasiok, Advanced Applications Manager, STILL Polska Sp. z o.o. 

17:00 - 17:10 Podsumowanie 

20:00 Kolacja 
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07:00 - 09:00 Śniadanie 

09:00 - 09:20 
Instalacje LPG w wózkach jezdniowych podnośnikowych 

Tomasz Filipkowski, Główny Specjalista Urządzeń Ciśnieniowych, UDT O/Łódź 

09:20 - 09:40 

System monitoringu i sygnalizacji pracy urządzeń dźwigowych w obiektach przemysłowych 

Tomasz Wilk, Kierownik Robót w Wydziale Urządzeń Dźwigowych, PGE Górnictwo i Energetyka 

Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów  

09:40 - 10:10 

Zastosowanie podestów ruchomych w obiektach produkcyjno-magazynowych w celu zwiększenia 

bezpieczeństwa i efektywności procesu 

Wojciech Lisicki, Dyrektor Zarządzający, Riwal Poland Sp. z o.o. 

10:10 - 10:30 Przerwa kawowa 

10:30 - 11:00 

Prawidłowe użytkowanie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości podczas wykonywania prac  

w magazynach 

Jacek Sosnowski, Doradca Techniczny, "PROTEKT" 

11:00 - 11:30 

Ocena zgodności maszyn i urządzeń technicznych w kontekście badania przyczyn wypadków przy pracy - 

analiza wypadku śmiertelnego 

dr inż. Konrad Niziołek, Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Politechnika Łódzka 

11:30 - 12:00 
Komunikacja behawioralna w zarządzaniu bezpieczeństwem w magazynie 

Michał Frątczak, Kierownik Działu BHP, Corning Optical Communications Polska Sp. z o.o. 

12:00 - 12:20 Przerwa kawowa 

12:20 - 12:50 

Zatrudnianie obcokrajowców. Problematyka dotycząca legalności zatrudnienia 

Urszula Wojciechowska, Starszy Inspektor Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi,  

Państwowa Inspekcja Pracy 

12:50 - 13:20 

Nowelizacja przepisów przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym 

Krzysztof Dębski, Kierownik Działu Urządzeń Transportu Bliskiego / dr inż. Krystian Pietruszka, Specjalista 

Urządzeń Transportu Bliskiego, UDT O/Łódź 

13:20 - 13:30 Zakończenie konferencji 

14:00 Obiad 

 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie konferencji 
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Umowa - zgłoszenie udziału 
Dane Zgłaszającego do faktury (DRUKOWANE LITERY) 

 

 
Nazwa firmy/osoba fizyczna 

 
Adres 

 
Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż powyżej) 

 

Tel. 

 

Fax 

 

e-mail 

 

 

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez UDT informacji handlowej oraz 

kontakt w celach marketingowych drogą elektroniczną oraz przez telefon 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

 

NIP 

             TAK                  NIE 
 

Data i podpis 

Powyższa zgoda jest udzielana dobrowolnie i nie jest warunkiem zawarcia umowy, a służy jedynie ułatwieniu przedstawiania Zgłaszającemu informacji 

handlowych o ofercie UDT. Zgłaszający może w każdej chwili wycofać powyższą zgodę. 

 

Zgłaszamy udział w konferencji następujących osób: 

 

Imię i Nazwisko 

 

e-mail 

 

Podpis zgłaszanej osoby/ Zgoda* 

 

Imię i Nazwisko 

 

e-mail 

 

Podpis zgłaszanej osoby/ Zgoda* 

 

Imię i Nazwisko 

 

e-mail 

 

Podpis zgłaszanej osoby/ Zgoda* 

* Wyrażam zgodę na pzretwarzanie 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 2016 r. poz. 922) 

Cena udziału w konferencji wynosi 1   200 zł + 23% VAT za pierwszego uczestnika i 1100 zł + 23% VAT  
za każdego następnego uczestnika z tej samej firmy.  
120 zł + 23% VAT – dopłata za pokój jednoosobowy (liczba pokoi jednoosobowych ograniczona). 

W przypadku nieobecności na konferencji i braku zgłoszenia rezygnacji z udziału, a także w przypadku rezygnacji z udziału w konferencji na mniej niż 7 dni 
przed planowanym terminem rozpoczęcia konferencji, Urzędowi Dozoru Technicznego przysługuje prawo do 60% pełnej opłaty za konferencję (nie dotyczy 
konsumentów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny). Urząd Dozoru Technicznego ma prawo do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zgłaszającego. 

Dyrektor/Prezes 
(czytelny podpis, pieczątka osoby 

upoważnionej  do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zgłaszającego) 

  
 

Data  

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30.05.2018 r. na e-mail: piotr.spetany@udt.gov.pl, tel. 42 675 68 11, kom. 664 103 771. 
UDT potwierdzi termin konferencji do 31.05.2018 r. Po otrzymaniu potwierdzenia terminu istnieje możliwość* uiszczenia opłaty  
za konferencję (podając tytuł wpłaty Konf_EUT_18_Lo) na konto: 

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

W przypadku nieuiszczenia opłaty przed konferencją, po zakończeniu konferencji wystawiona zostanie faktura  
z terminem płatności 30 dni od daty wystawienia. 

Informujemy, że podane w formularzu 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 konferencji  
(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 roku poz. 992).            
*w przypadku osób fizycznych konieczne jest uiszczenie opłaty przed konferencją 

 

7 - 8 czerwca 2018 r. 

Hotel Ossa**** Congress & SPA  

Ossa 1, 96-200 Rawa Mazowiecka 

 

 


