
Wyzwania nowoczesnej produkcji. Nowe rynki.

III KONFERENCJA TECHNICZNA 2013
Zapraszamy serdecznie 
27-28 listopada 2013r.

Łódz, Hotel Ambasador****

Adresatami konferencji są dyrektorzy, kierownicy 
jak i specjaliści z obszaru produkcji, którzy zmagają 
się z wyzwaniami dnia codziennego oraz myślą o rozwoju 
i doskonaleniu procesów wytwórczych.

Celem konferencji jest prezentacja uczestnikom możliwości 
rozwoju i zdobywania nowych rynków, wymiana 
doświadczeń i nawiązywanie relacji biznesowych.

Na konferencji przedstawimy Państwu prezentacje 
dotyczące, m.in.

■ spawalnictwa
■ wytwarzania i montażu 
■ zarządzania procesem produkcyjnym
■ kierunków rozwoju przemysłu
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Rafał Rurański
Product Manager ds. Technicznych
tel.: 32 786 46 19
tel.kom.: 695 927 861
r.ruranski@tuv-nord.pl 

Damian Hinc
Product Manager ds. Technicznych
tel.: 52 345 51 32
tel.kom.: 605 411 322
d.hinc@tuv-nord.pl

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

III KONFERENCJA TECHNICZNA 2013

Dzień I
10.30-11.30 Rejestracja
11.30-11:45 Otwarcie

11:50-12:25 Korozja i pękanie korozyjne stali niestopowych i stopowych – studium przypadków 
Edmund Tasak - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

12:30-13:05 Rozwój żarowytrzymałych stopów niklu dla energetyki - Janusz Adamiec - Politechnika Śląska

13:05-13:25 Energia odnawialna – odbiory techniczne konstrukcji wchodzących w skład elektrowni wodnych na 
świecie - Marian Szubryt - TUV Nord Polska

13:25-14:25 Obiad
14:25-15:00 Wymagania wobec producentów konstrukcji stalowych typu „off shore”. - Wiesław Pietras - Weld Service

15:00-15:35 Studium przypadków przy budowie i modernizacji instalacji ochrony środowiska 
- Robert Bęczkowski - Mostostal Zabrze S.A., Politechnika Częstochowska 

15:35-16:00 Przerwa kawowa

16:00-16:35 Szanse i możliwości współpracy z Chinami – bezpieczna współpraca z chińskim partnerem
Dominik Błędzki - Chińska Izba Gospodarcza

16:35-17:30 Zarządzanie ryzykiem finansowym - Sylwia Potocka - Lewicka  - STALPROFIL S.A.
19:30 Bankiet
Dzień II
07:30-08:30 Śniadanie

09:00-09:35 Materiały oraz technologie wytwarzania w budowie nowych kotłów o nadkrytycznych parametrach 
pracy - Jerzy Pasternak - Rafako S.A.

09:35-10.10 Praktyczne aspekty dopuszczania technologii spawania i spawaczy wg. AWS D1.1 
- Andrzej Gąsior - TUV Nord Polska

10.10-10.45 Kwalifikacje personelu NDE w przepisach amerykańskich i europejskich 
Jacek Kozłowski - Przemysłowe Laboratorium Badawcze TEST

10:45-11.10 Przerwa kawowa

11:10-11:45 Prezentacja technologii wybuchowego platerowania i jej przemysłowego zastosowania 
Krzysztof Gałka - Z.T.W. Explomet 

11:45-12:20 Korozja pod izolacją (CPU – Corrosion Under Insulation) – zabezpieczanie powłokowe, bez konieczności 
wstrzymywania procesu produkcyjnego - Jerzy Kosior - Jotun Polska Sp. z o.o.

12:20-12:55 Certyfikacja ASME dla zaworów bezpieczeństwa - Adam Martyniszyn - TUV Nord Polska

12:55-13:30 Odbiory rurociągów przeznaczonych do transportu gazu skroplonego 
- Mariusz Pacholarz - TUV Nord Polska

13:30-13:40 Zamknięcie
13:50 Obiad



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

III KONFERENCJA TECHNICZNA 
27-28 listopada 2013r., Łódz, Hotel Ambasador****

Warunki płatności

Pełna nazwa firmy

Ulica i 
numer

Kod i  
miejscowość

e-mail Telefon / Fax

Lp. Nazwisko i imię uczestnika Stanowisko Cena

1.

2.

Razem

Oświadczenie: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 17.12.2010 w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej zasad 
ich  przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, (Dz.U. 2010 r., nr 249, poz. 1661) 
akceptuję wystawianie i przesyłanie faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej, ze wszystkimi prawnymi 
skutkami doręczenia. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem korzystania  z faktury elektronicznej w TNP dostępnym na stronie 
internetowej www.efaktura.tuv-nord.pl oraz przyjmuję go do wiadomości  i stosowania.

Cena uczestnictwa obejmuje: pracę moderatorów poszczególnych modułów tematycznych, materiały w wersji papierowej i elektronicznej, 
pełne wyżywienie w trakcie trwania spotkania, nocleg z 27 na 28.11.2013.

Przesyłając niniejszy formularz  zgadzam się na wykorzystywanie przez TUV NORD 
Polska moich danych (w tym adresu poczty elektronicznej) w celach związanych z 
organizacją  spotkania, pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy  z dnia 29 
sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) 
i na przekazywanie danych uczestnika firmom biorącym udział w opracowaniu programu 
szkoleniowego. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich 
danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia.

Zgłoszenia prosimy przesyłać 
na nr faxu 32 786 46 01 lub 
e-mail r.ruranski@tuv-nord.pl 
najpóźniej do 15.11.2013

Wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur VAT przez TUV NORD Polska Sp. z o.o. na poniższy adres e-mailowy oraz 
akceptuję regulamin korzystania z faktury elektronicznej TNP.

Koszt uczestnictwa:

1290 PLN (+23% VAT) / osoba

TUV NORD Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo 
do odwołania spotkania. W przypadku odwołania 
spotkania Uczestnicy otrzymują pełen zwrot wniesionej 
opłaty. Natomiast pisemna rezygnacja w terminie 
krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia spotkania 
wiąże się z opłatą w wysokości 100% jego ceny.

Wpłaty za udział należy dokonać na konto:
TUV NORD Polska Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Bank Zachodni WBK S.A. 9 

Oddział w Katowicach
86 1500 1445 1214 4006 1674 0000

z dopiskiem:
„KONFERENCJA TECHNICZNA 2013”

Oświadczenie
Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do 
otrzymywania faktur VAT i wyrażamy zgodę na 
wystawienie przez TUV NORD Polska Sp. z o.o. 
faktury bez pisemnego potwierdzenia jej odbioru.

Nasz NIP:

Data i podpis osoby upoważnionej

Pieczątka firmowa

e-mail:

http://www.efaktura.tuv-nord.pl
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