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KONFERENCJA 
Wybrane zagadnienia  dotyczące bezpiecznej 

eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych 
 

 ZAPROSZENIE 
PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI prowadzonej w formie warsztatów 

 

MIEJSCE I CENA UCZESTNICTWA 

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA 

 
Urząd Dozoru Technicznego 

Oddział w Warszawie 

ul. Radarowa 9, 02-137 Warszawa 

 

 Przepisy dozoru technicznego dotyczące wózków jezdniowych podnośnikowych. 

 Nowe rozwiązania konstrukcyjne wpływające na bezpieczeństwo i efektywność eksploatacji.  

 Bezpieczeństwo eksploatacji w świetle obowiązujących przepisów: 
- wystąpienie przedstawiciela CIOP-PIB, 
- wystąpienie przedstawiciela PIP, 
- wystąpienie Dyrektora UDT/O w Warszawie. 

 Kluczowe rozwiązania wpływające na bezpieczną eksploatację: 

-  system SAS i inne rozwiązania alternatywne. 

 Stosowane napędy spalinowe i elektryczne, optymalizacja zastosowania; 

               -  zasilanie LPG i CNG, 

       -  pomieszczenia akumulatorowni, wymagania przepisów. 

    Wózki specjalizowane z wysięgnikiem, systemowe obsługujące regały wysokiego składowania z  
podnoszonym operatorem i automatyczne, wózki terenowe, wózki w wykonaniu ATEX. 

    Nowe przepisy dotyczące wózków jezdniowych podnośnikowych na podstawie prowadzonych prac 
normalizacyjnych. 

    Spełnianie potrzeb użytkowników. Prawidłowy dobór urządzenia. Organizacja floty. Kiedy się to opłaca? 

    Zagadnienia związane z wdrożeniem zgłoszenia elektronicznego wózka. 

    Pokazy właściwości mobilnych podczas pracy wybranych modeli wózków.  
                      

 
TERMIN ORAZ CZAS TRWANIA KONFERENCJI 

  Konferencja dwudniowa, 03-04 października 2013 r., 14 godz. szkoleniowych (po 45 min każda). 

 Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń 

 

 Hotel 500, ul. Warszawska 31 A, 05-130 Zegrze Południowe 

 Cena udziału w konferencji wynosi 1 100 zł netto + 23 % VAT od pierwszego uczestnika  

i 1 000 zł netto + 23% VAT od każdego następnego uczestnika z tej samej firmy, 

 Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia konferencji, udział w 

uroczystej kolacji oraz możliwość skorzystania z uroczego zaplecza rekreacyjnego hotelu (plaża, 

molo, przystań i port jachtowy), 

 Zgłoszenie wystawienia i prezentacji własności mobilnych wg oddzielnych uzgodnień.  

 

 Zgłoszenia prosimy przesyłać w terminie do dnia 10 września 2013 r. 

 fax: (22) 52 68 191 ; tel: (22) 52 68 177; (22) 52 68 007; +48 662 179 062; e-mail: 

Martyna.Szymanowicz@udt.gov.pl;  Krzysztof.Dembowski@udt.gov.pl 

 Informacja o konferencji znajduje się na stronie internetowej www.udt.gov.pl 

 



HARMONOGRAM - DZIEŃ 1 

Dzień 1 03 października 2013 r. 

KONFERENCJA 

Wybrane zagadnienia  dotyczące bezpiecznej 

eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych 

 

 

Urząd Dozoru Technicznego 

Oddział w Warszawie 

ul. Radarowa 9, 02-137 Warszawa 

 

10.00 – 11.00 Rejestracja uczestników 

11:00 – 11.15 Otwarcie konferencji – M. Bujański  Dyrektor UDT/O Warszawa 

11:15 – 12:00           Bezpieczeństwo eksploatacji w świetle obowiązujących przepisów CIOP-PIB; PIP. 

                                   Przepisy dozoru technicznego dotyczące wózków jezdniowych podnośnikowych. 

12:00 – 12:45           Nowe rozwiązania konstrukcyjne wpływające na bezpieczeństwo i efektywność 

                                   eksploatacji.  

12.45 – 13:00  Przerwa kawowa 

13:00 – 13:30           Kluczowe rozwiązania wpływające na bezpieczną eksploatację: 

                                    - system SAS i inne rozwiązania alternatywne. 

13:25 – 14:10           Stosowane napędy spalinowe i elektryczne optymalizacja zastosowania; 

                             -  zasilanie LPG i CNG, 

                             -  pomieszczenia akumulatorowni, wymagania przepisów. 

14:10 – 14.40           Przerwa obiadowa 

14:40 – 16:10         Wózki specjalizowane z wysięgnikiem, systemowe obsługujące regały wysokiego 

                                   składowania z podnoszonym operatorem i automatyczne, wózki terenowe,  

                                   wózki w wykonaniu ATEX ( praktyczne możliwości pracy wózków). 

16:10 – 16.25          Przerwa kawowa 

16:25 – 17:55  Pokazy możliwości wykorzystania parametrów pracy wózków w zależności od 

przeznaczenia 

19.00 – 23.00 Kolacja grillowa połączona z ogniskiem nad jeziorem 

 

19.00 – 23.00         Kolacja grillowa połączona z ogniskiem nad jeziorem 



HARMONOGRAM - DZIEŃ 2 

Dzień 2 

KONFERENCJA 

Wybrane zagadnienia  dotyczące bezpiecznej 

eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych 

 

04 października 2013 r. 

 

Urząd Dozoru Technicznego 

Oddział w Warszawie 

ul. Radarowa 9, 02-137 Warszawa 

 

 

08.00 – 09.00           Śniadanie 

09.15 – 09.30 Otwarcie drugiego dnia konferencji  

9:30 – 10:15  Wymagania egzaminacyjne stawiane przez dozór techniczny konserwatorom i 
operatorom  wózków jezdniowych podnośnikowych. Aktualnie prowadzone prace 
normalizacyjne dotyczące wózków.  

10:15 – 10:00           Zagadnienia związane z wdrażaniem nowego arkusza rejestracyjnego urządzeń, 
cyfryzacja w przekazywaniu dokumentacji.  

11.00 – 11.15           Przerwa kawowa 

11:15 – 12:00  Spełnianie potrzeb użytkowników. Prawidłowy dobór urządzenia. Organizacja 

floty. Kiedy się to opłaca? 

12:00 – 12:45          Ryzyko wypadkowe, analiza wypadków. 

12.45 – 13.15           Przerwa obiadowa 

13:15 – 14:30           Panel dyskusyjny – podsumowanie konferencji 

14:30                         Zakończenie konferencji 

 

 

 



FORMULARZ ZGŁOSZENIA 
 

 
 

NAZWA 
 
 

 
ADRES 

 
 

 
ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli inny niż powyżej) 

 
 

TELEFON 

NIP 
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.02.144.1204 z późn. 

zm.). 

 
 
 
 

ZGŁASZAMY UDZIAŁ W KONFERENCJI NASTĘPUJĄCYCH OSÓB: 
 
IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO ADRES E-MAIL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI WYNOSI:  
1 100 zł + 23 % VAT od pierwszego uczestnika i 1 000 zł + 23% VAT od każdego następnego  

uczestnika z tej samej firmy 
 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 10.09.2013 r. na adres e-mail: krzysztof.dembowski@udt.gov.pl; tel.: (22) 5268007, kom. 662 179 062 Urząd 
Dozoru Technicznego Oddział w Warszawie potwierdzi termin konferencji do dnia 15.09.2013r. Po otrzymaniu potwierdzenia prosimy przelać opłatę 
za konferencję (podając tytuł wpłaty: WJP’13 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 odwołania konferencji UDT zwróci przelaną kwotę. W przypadku odwołania uczestnictwa w konferencji nie później niż 
na 14 dni przed terminem konferencji zapewniamy zwrot wpłaconej kwoty w pełnej wysokości.  
UWAGA: Przy wypełnianiu zgłoszenia, bardzo prosimy o podawanie pełnych danych firmy potrzebnych do wystawienia faktury. 

Upoważniamy Urząd Dozoru Technicznego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 

Informujemy, że podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie, przy ul. 
Szczęśliwickiej 34, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926, z późn. zm.), 
wyłącznie w celach związanych z organizacją szkolenia i wystawienia zaświadczenia. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich 
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania Państwa na listę uczestników szkolenia. 

 
DATA DYREKTOR/ PREZES 

  

   

   

   

   

 

   

 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 o świadczeniu usług drogą  

 

 
TAK NIE DATA/ PODPIS   

 

 

 

 

 

 

 

  
FAX E-MAIL 

 

KONFERENCJA 

Wybrane zagadnienia  dotyczące bezpiecznej 

eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych 

 
 

DANE FIRMY 


