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Termin i miejsce 

15-16 listopada 2018 r. 

Hotel St. Bruno **** 

ul. Św. Brunona 1 

11-500 Giżycko 

Czas trwania  

2 dni 

14 godzin szkoleniowych 

Cena udziału  

1 000 zł + 23% VAT 
od uczestnika - 
pokój 2-osobowy 
 
1 100 zł + 23% VAT 
od uczestnika - 
pokój 1-osobowy 
(liczba ograniczona)  

 

Liczba miejsc ograniczona.  

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Program ramowy:  

 

Nowości w przepisach dotyczących eksploatacji urządzeń transportu bliskiego – m.in. 

wytyczne UDT, interpretacje, zastosowanie zmian w praktyce.  

 

Resurs, dokumentowanie przebiegu eksploatacji i przeglądy specjalne dźwignic - 

m.in. wytyczne i wskazówki, interpretacje, wymiana doświadczeń użytkowników  

i producentów dźwignic, wymagany zakres i sposób dokumentowanie przeglądów 

specjalnych, resurs i przeglądy specjalne w praktyce, narzędzia informatyczne do 

dokumentowania przebiegu eksploatacji wyznaczania stopnia wykorzystania 

resursu, przykład systemu nadzorowania utb w przemyśle.  

 

Diagnostyka, modernizacje i naprawy dźwignic - w tym m.in. analiza zagrożeń i ocena 

ryzyka w procesie modernizacji suwnic, systemy sterowania, nadzoru i diagnostyki 

urządzeń dźwignicowych realizowane w oparciu o urządzenia programowalne, próby 

funkcjonalne z wykorzystaniem metod równoważnych, instrumenty utrzymania 

sprawności dźwignic, praktyczne aspekty uzgadniania modernizacji i napraw 

dźwignic, wymagania dla zakładów wykonujących naprawy i modernizacje 

 

Wymagania UDT i wytwórców, wymiana doświadczeń przedstawicieli UDT, 

użytkowników, wytwórców, firm modernizujących i naprawiających utb, przykłady, 

warsztaty i studium przypadku 

  

 

     Cena obejmuje:  

‒ Materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa w konferencji, wyżywienie,  

noclegi 

‒ Zakwaterowanie w pokojach 1-osobowych lub 2-osobowych 

‒ Możliwość korzystania z zaplecza rekreacyjnego hotelu  

     Informacje i zgłoszenia:  

       Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31 października 2018 r. 

‒ e-mail: dominika.figon@udt.gov.pl; o_olsztyn@udt.gov.pl 

‒ fax: 89 535 67 10 
 

Informacje o konferencji: 

Dominika Figoń  tel. 89 535 67 02, kom. 728 423 253

 

 

 
ZAPRASZAMY 

PRZEDSTAWICIELI FIRM BRANŻY 

URZĄDZEŃ TRANSPORTU 

BLISKIEGO, WYTWÓRCÓW, 

PROJEKTANTÓW, 

KONSERWATORÓW, 

WŁAŚCICIELI I INWESTORÓW, 

WSZYSTKIE OSOBY 

ZAINTERESOWANE TEMATYKĄ 

ZWIĄZANĄ Z BEZPIECZNĄ     

EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ 

TRANSPORTU BLISKIEGO. 
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11:00 – 11:15 Powitanie gości. Rozpoczęcie konferencji. 

11:15 – 12:00 

Zmiany i projekty zmian w dyrektywach, ustawie o dozorze technicznym i przepisach wykonawczych.  
Paweł Rajewski – Kierownik Wydziału Urządzeń Transportu Bliskiego w Departamencie Techniki Urzędu 
Dozoru Technicznego w Warszawie 
 

12:00 – 12:45 

Wytyczne UDT dotyczące przeglądu specjalnego. Dokumentowanie przebiegu eksploatacji dźwignicy  
i określanie stopnia wykorzystania resursu. Proponowany zakres przeglądu. Dokumentowanie przeglądu 
specjalnego. 
Tomasz Borth – Kierownik Działu Urządzeń Transportu Bliskiego Oddział UDT w Katowicach Biuro  
w Gliwicach 

12:45 – 13:00 Przerwa kawowa  

13:00 – 13:30 
Dokumentowanie przebiegu eksploatacji dźwignic i określanie stopnia wykorzystania resursu  
z wykorzystaniem kalkulatora resursu. 
Stanisław Świderski - Redaktor naczelny portalu dzwignice.info 

13:30 – 14:15 
Przeglądy specjalne suwnic i żurawi - doświadczenia CLDT.  
Tomasz Wągiel – Główny Specjalista ds. Urządzeń Technicznych w Centralnym Laboratorium Dozoru 
Technicznego 

14:15 – 15:15 Obiad 

15:15 – 16:00 
Resurs i przeglądy specjalne w praktyce.  
Lesław Bracio - Prezes Panda Sp. z o.o.  

16:00 – 16:30 

Algorytm nadzorowania urządzeń dźwignicowych w organizacji  (od potrzeby, projektu, zakupu, poprzez 
eksploatację, aż do likwidacji urządzenia). Formularz danych, niezbędnych do kalkulacji rzeczywistej 
procesowej GNP. Formularz kalkulacji resursu. Doświadczenia Michelin Polska S.A. 
Zbigniew Zbyszyński – Specjalista Utrzymania Ruchu  Michelin Polska S.A. 

16:30 – 16:45 Przerwa kawowa  

16:45 – 17:30 
Ocena wykorzystania resursu suwnic kontenerowych pochodzących z rynku wtórnego. 

dr hab. Inż. Włodzimierz Rosochacki, prof. nadzw. ZUT – Kierownik Zakładu Maszyn Transportowych 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

17:30  – 18:00 
Resurs – wytyczne wykonywania oceny stanu technicznego suwnic.  

Jacek Jończyk – Kierownik ds. Usług Transrem Sp. z o.o.  

 

18:00 – 18.30    
Metody równoważne w badaniach UTB – doświadczenia Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego. 

Tomasz Wągiel – Główny Specjalista ds. Urządzeń Technicznych w Centralnym Laboratorium Dozoru 
Technicznego 

 
 
Czas wolny. Możliwość zwiedzania hotelu (XIV-wiecznego zamku krzyżackiego) wraz z przewodnikiem. 
 

20:30 Kolacja 
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08:30 – 09:30 Śniadanie 

 

09:30 – 10:10 

 

 

Analiza zagrożeń i ocena ryzyka w procesie modernizacji suwnic   
Tomasz Borth - Kierownik Działu Urządzeń Transportu Bliskiego Oddział UDT w Katowicach Biuro w Gliwicach 
 

 

10:10 – 10:50 

Systemy sterowania, nadzoru i diagnostyki urządzeń dźwignicowych realizowane w oparciu o urządzenia 
programowalne - kwestia bezpieczeństwa IT 
Marian Czarny – Prezes PIX Elementy i systemy automatyki przemysłowej 
 

  10:50 – 11:30 
Instrumenty utrzymania sprawności dźwignic w KBR Poland Sp. z o.o. 
Krzysztof  Kowalczyk -  Kierownik Serwisu Dźwignic, Serwisu Zaworów i Klimatyzacji KBR Poland Sp. z o.o.  
 

11:30 – 11:50 Przerwa kawowa  

11:50 – 12:30 

 

Modernizacja UTB - przegląd rozwiązań technicznych i ich korzyści dla inwestorów 

Andrzej Utnik - Dyrektor Techniczny ZPU "MARAN" Sp. z o.o. 
 

12:30 – 13.00 

 
Nowe normy i ich wpływ na konstrukcje żurawi wieżowych 
Jacek M. Krupinski – rzeczoznawca żurawi wieżowych w Niemczech, konstruktor i współzałożyciel  Krupiński 
Cranes Sp. z o. o. 
 

13:00 – 13:20 Przerwa kawowa  

13: 20 – 14:00 

 

Diagnostyka, uszkodzenia i weryfikacja stanu technicznego żurawi w ujęciu praktycznym. Bieżąca 
kontrola żurawi w trakcie eksploatacji. 
Jacek Obrębski – Dyrektor ds. Handlowych, Paweł Kulas – Koordynator ds. Montaży i Dozoru Technicznego 
Corleonis Sp. z o.o. S.K.A. 
 

14: 00 – 14:30 

 

Nowoczesne systemy napędowe NORD: napędy jazdy i podnoszenia, sterowanie za pomocą 

przetwornic częstotliwości 

Marek Mularczyk – Regionalny Kierownik Sprzedaży Nord Napędy sp. z o.o. 

 

14: 30 – 15:00 

 

Prezentacja polskiego żurawia wieżowego marki Krupiński  

Daniel Gwóźdź -  Prezes zarządu Krupiński Cranes Sp. z o.o. 

 

15: 00 – 15:15 Podsumowanie i zakończenie konferencji 

15:15 Obiad 

 

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie konferencji 
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Umowa - zgłoszenie udziału w konferencji 
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: 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), 

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego (Administratora Danych Osobowych) z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 

34, kod pocztowy 02-353, moich danych osobowych zawartych w umowie-zgłoszeniu, na potrzeby związane z realizacją konferencji.  

Potwierdzam, że zapoznałem się z poniższymi zasadami ochrony danych osobowych.* 

 

 

Imię i Nazwisko 

 

 

 

Zajmowane stanowisko 

 

Podpis zgłaszanej osoby 

 

Imię i Nazwisko 

 

 

 

Zajmowane stanowisko 

 

Podpis zgłaszanej osoby 

 

Imię i Nazwisko 

 

Zajmowane stanowisko 

 

Podpis zgłaszanej osoby 

 

Cena udziału w konferencji wynosi 1 000 zł + 23% VAT od uczestnika (pokój 2-osobowy) oraz  
1 100 zł + 23% VAT od uczestnika (pokój 1-osobowy) 

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. 

 
 

Data 

 
 

Czytelny podpis i pieczątka osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Zgłaszającego (osoba wskazana 
w KRS do reprezentacji firmy lub posiadająca upoważnienie do zaciągania zobowiązań finansowych) 

 

15-16 listopada 2018 r. 

Hotel St. Bruno **** 

ul. Św. Brunona 1, 11-500  Giżycko 
Konf_Resurs_18_Olsz 

� TAK        � NIE 

 

� TAK         � NIE 

 

� TAK        � NIE 
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Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31.10.2018 r. na e-mail: dominika.figon@udt.gov.pl; o_olsztyn@udt.gov.pl, tel. tel. 89 535 67 02, kom. 
728 423 253. Organizator potwierdzi termin konferencji do 05.11.2018 r. Po otrzymaniu potwierdzenia terminu istnieje możliwość** 
uiszczenia opłaty za konferencję (podając tytuł wpłaty Konf_Resurs_18_Olsz) 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 braku uiszczenia opłaty przed konferencją, po zakończeniu usługi wystawiona zostanie faktura z terminem płatności 30 dni od 
daty wystawienia. 
 
**w przypadku osób fizycznych konieczne jest uiszczenie opłaty przed konferencją 
 

*ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Danymi osobowymi Zgłaszającego, jego pracowników lub innych zgłoszonych osób, do których przetwarzania UDT jest uprawniony,  

są w szczególności dane osobowe niezbędne do prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji umowy, w tym do wystawiania 

dokumentów końcowych. 

2. Administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie  

ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353. 

3. Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem 

poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl), oraz strony internetowej (www.udt.gov.pl). 

4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub w prawnie uzasadnionym 

interesie Administratora Danych Osobowych (na podstawie art. 6 ust 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).  

5. Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się Administrator Danych Osobowych, jest przekazywanie danych w celu obsługi 

technicznej, informatycznej, statystycznej oraz w celu prowadzenia i utrzymania dokumentacji wynikającej z obowiązków wobec 

jednostek kontrolujących. 

6. Odbiorcami danych osobowych będą jedynie podmioty przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia umowy z uwzględnieniem wymogów wynikających 

z przepisów prawa.  

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, podmiotom określonym w ust. 1 przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (jeśli ma zastosowanie), prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 
 

 


