
ORGANIZATOR:
Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Wałbrzychu
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3A, 58-309 Wałbrzych

Bezpieczna eksploatacja urządzeń transportu bliskiego – wybrane 
zagadnienia

29-30 września 2017 r.
Interferie Sport Hotel Bornit Szklarska Poręba **** 
ul. Mickiewicza 21, 58-580 Szklarska Poręba

Konferencja UDT



Zapraszamy: 

 − Przedstawicieli firm branży dźwigowej

 − Wytwórców, projektantów

 − Osoby odpowiedzialne za naprawdę i modernizację

 − Właścicieli i inwestorów

 − Wszystkie osoby zainteresowane tematyką związaną z bezpieczeństwem i eksploata-
cją urządzeń transportu bliskiego

Program ramowy: 

DŹWIGI

 − Stal nierdzewna i szkło stosowane w dźwigach

 − Kabina i urządzenia w obrębie kabiny – wymagania norm PN EN 81-20/50

 − Instalacje elektryczne dźwigów – wymagania norm PN EN 81-20/50

 − Omówienie głównych zmian w normach PN EN 81-20/50

 − Problemy związane z przeprowadzeniem ocen zgodności dźwigów

 − Rozwiązania techniczne zgodne z normami EN PN 81-20, EN PN 81-50 w dźwigach 
produkcji firmy Schindler

 − Układy hydrauliczne dźwigów - dobór, budowa i działanie

 − Pomiary ochronne w urządzeniach dźwigowych

DŹWIGNICE

 − Wykorzystanie UTB na placach budów

 − Charakterystyczne przyczyny wypadków przy pracy podczas obsługi urządzeń 
transportu bliskiego

 − Żuraw Leśny HIAB/Longlift wyposażony w zdalny wizyjny HIVISION

 − Wymagania dotyczące spawania elementów w urządzeniach dźwignicowych

 − Szacowanie stopnia zużycia długo eksploatowanych Urządzeń Transportu Bliskiego

 − Urządzenia chwytne - zastosowanie, dobór i bezpieczeństwo

 − Praca żurawi samojezdnych i wieżowych z koszem

Cena obejmuje: 

 − Materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa w konferencji, wyżywienie
 − Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych* lub dwuosobowych 
 − Możliwość korzystania przez gości z zaplecza rekreacyjnego hotelu
 − Doba hotelowa do godziny 16:00

Informacje i zgłoszenia: 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 15 września 2017 r.:
 − e-mail: agnieszka.grudzien@udt.gov.pl

Informacje o konferencji:

Agnieszka Grudzień, tel. 74 660 98 05, kom. 883 375 906

* z powodu ograniczonej liczby pokoi decyduje kolejność zgłoszeń

Termin i miejsce:

29-30 września 2017 r.
Interferie Sport Hotel Bornit 
 Szklarska Poręba **** 
ul. Mickiewicza 21, 58-580 Szklarska Poręba

Czas trwania: 

2 dni
10 godzin szkoleniowych

Koszt: 

920 zł + 23% VAT pierwszy uczestnik

820 zł + 23% VAT kolejny uczestnik z tej samej 
firmy

Liczba miejsc ograniczona. 
Decyduje kolejność zgłoszeń

Konferencja UDT
Bezpieczna eksploatacja urządzeń transportu bliskiego – wybrane zagadnienia

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


29 września 2017

11:30 - 12:30 Przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie uczestników

12:30 - 13:30 Obiad

13:30 - 13:45 Powitanie uczestników, przedstawienie wykładowców oraz zakresu konferencji
Jerzy Saczko - Dyrektor UDT O/Wałbrzych

SESJE RÓWNOLEGŁE – SESJA A: DŹWIGI

13:45 - 14:30 Stal nierdzewna i szkło stosowane w dźwigach
mgr inż. Rafał Hubert Jeżowski

14:30 - 15:15 Kabina i urządzenia w obrębie kabiny – wymagania norm PN-EN 81-20/50 
Sławomir Dębski - UDT O/Wałbrzych

15:15 - 15:30 Przerwa kawowa

15:30 - 16:15 Instalacje elektryczne dźwigów – wymagania norm PN-EN 81-20/50
Ryszard Marchlewicz - UDT O/Wałbrzych

16:15 - 17:00
Omówienie głównych zmian w normach PN-EN 81-20/50. Problemy związane z przeprowadzeniem ocen 
zgodności dźwigów
Maciej Piekiełko - UDT O/Wrocław

17:00 - 17:15 Przerwa kawowa

17:15 - 18:00
Rozwiązania techniczne zgodne z normami PN-EN 81-20:2014 i PN-EN 81-50:2014 w dźwigach produkcji 
firmy
Przedstawiciel firmy Schindler

19:00 Kolacja

SESJE RÓWNOLEGŁE – SESJA B: DŹWIGNICE

13:45 - 14:30 Temat w przygotowaniu

14:30 - 15:15 Wykorzystanie urządzeń transportu bliskiego na placach budów 
Daniel Juranek - UDT O/Wałbrzych

15:15 - 15:30 Przerwa kawowa

15:30 - 16:15
Charakterystyczne przyczyny wypadków przy pracy podczas obsługi urządzeń transportu bliskiego, 
ustalone na podstawie dokumentacji powypadkowych OIP we Wrocławiu
Mirosław Kocuba - Państwowa Inspekcja Pracy w Jeleniej Górze

16:15 - 17:00 Żuraw Leśny HIAB/Longlift wyposażony w zdalny system wizyjny HIVISION
Lech Mytnik – Cargotec Polska Sp. z o.o.

17:00 - 17:15 Przerwa kawowa

17:15 - 18:00 Wymagania dotyczące spawania elementów w urządzeniach dźwignicowych
Daniel Piekarz - UDT O/Wałbrzych 

19:00 Kolacja
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30 września 2017

08:00 - 09:00 Śniadanie

SESJE RÓWNOLEGŁE – SESJA A: DŹWIGI

09:00 - 09:45

Zmiany w ustawie o dozorze technicznym. Analiza niebezpiecznych wypadków, uszkodzeń i nieszczę-
śliwych wypadków, które miały miejsce podczas eksploatacji dźwigów i urządzeń do transportu osób 
niepełnosprawnych w 2016 roku
Robert Fabiański - UDT Warszawa

09:45 - 10:30 Układy hydrauliczne dźwigów. Dobór, budowa i działanie
Sławomir Dębski - UDT O/Wałbrzych

10:30 - 10:45 Przerwa kawowa

10:45 - 11:30
Nowe podejście do przepisów prawa budowlanego i przepisów o ochronie przeciwpożarowej w zakresie 
eksploatacji dźwigów do przewożenia osób i towarów
Przedstawiciel UDT

11:30 - 12:15 Pomiary ochronne w urządzeniach dźwigowych
Przedstawiciele firmy SONEL S.A.

12:15 – 13:00 Dyskusja – omówienie pytań i zagadnień zgłaszanych przez uczestników – podsumowanie konferencji

13:00 - 14:00 Obiad

SESJE RÓWNOLEGŁE – SESJA B: DŹWIGNICE

09:00 - 09:45 Szacowanie stopnia zużycia długo eksploatowanych urządzeń transportu bliskiego
Maciej Winkler - UDT O/Wrocław

09:45 - 10:30 Urządzenia chwytne – zastosowanie, dobór i bezpieczeństwo
Andrzej Kogut - Przedsiębiorstwo HAK Sp. z .o.o., Centrum Badawczo-Rozwojowe

10:30 - 10:45 Przerwa kawowa

10:45 - 11:30
Praca żurawi samojezdnych i wieżowych z koszem. Instrukcja współpracy żurawia z koszem zawieszo-
nym na haku
Wojciech Wszoła - UDT O/Wałbrzych

11:30 - 12:15 Temat w przygotowaniu

12:15 – 13:00 Dyskusja – omówienie pytań i zagadnień zgłaszanych przez uczestników – podsumowanie konferencji

13:00 - 14:00 Obiad

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie konferencji.
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Konferencja UDT
Bezpieczna eksploatacja urządzeń transportu bliskiego – wybrane zagadnienia

Formularz zgłoszenia / zamówienia
Dane firmy, płatnika faktury VAT (drukowane litery)

Zgłaszamy udział w konferencji następujących osób:

Cena udziału w konferencji wynosi 920 zł + 23% VAT od pierwszego uczestnika, 820 zł + 23% VAT od 
kolejnego uczestnika z tej samej firmy

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 15.09.2017 r. na adres e-mail: agnieszka.grudzien@udt.gov.pl, tel. 74 660 98 05, kom. 883 375 906. 
Organizator potwierdzi termin konferencji do 18.09.2017 r. Po otrzymaniu potwierdzenia terminu istnieje możliwość* uiszczenia opłaty za 
konferencję (podając tytuł wpłaty: Konf_UTB_17_Wałb) 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

W przypadku braku uiszczenia opłaty przed konferencją, po zakończeniu usługi wystawiona zostanie faktura z terminem płatności 30 dni od daty wystawienia.
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 wystawienia 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. 922).
*w przypadku osób fizycznych konieczne jest uiszczenie opłaty przed konferencją

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

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 konferencji 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.)

29-30 września 2017 r.
Interferie Sport Hotel Bornit Szklarska Poręba **** 

TAK NIE

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez UDT informacji handlowej 
oraz kontakt w celach marketingowych drogą elektroniczną oraz 
przez telefon zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. NIP

Data i Podpis

Prosimy o wybór sesji tematycznej Sesja A DŹWIGI Sesja B DŹWIGNICE

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.

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