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Polskie Towarzystwo Spawalnicze
Oddział w Krakowie

Konferencja UDT

Wybrane zagadnienia dotyczące połączeń spawanych przy wytwarzaniu i naprawie
urządzeń technicznych

Termin i miejsce

Zapraszamy

23 czerwca 2017 r.
Urząd Dozoru Technicznego
UDT O/Kraków
ul. Rydla 50, Kraków

−− Przedstawicieli zakładów wykorzystujących procesy spawalnicze w produkcji

Czas trwania
1 dzień
5 godzin szkoleniowych

−− Osoby odpowiedzialne za zarządzanie systemem jakości
−− Pracowników służb kontroli jakości
−− Przedstawicieli nadzoru spawalniczego odpowiedzialnego za prawidłowe wykonanie procesu spawania w firmie
−− Osoby przygotowujące technologie napraw i modernizacje urządzeń
−− Osoby odpowiedzialne za wdrażanie w firmie nowych technologii spawalniczych
−− Wszystkich zainteresowanych tematyką spawalniczą

Cena udziału

Cena obejmuje

390 zł + 23% VAT
od uczestnika

−− materiały szkoleniowe

Liczba miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

−− zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
−− posiłek i poczęstunki w przerwach szkolenia

Informacje i zgłoszenia
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 czerwca 2017 r.:
−− fax: 12 662 28 05
−− e-mail: agnieszka.talapka@udt.gov.pl
Informacje o konferencji
Agnieszka Talapka, tel. 12 662 28 17, kom. 662 179 100

Konferencja UDT

Wybrane zagadnienia dotyczące połączeń spawanych przy wytwarzaniu i naprawie
urządzeń technicznych

23 czerwca 2017
09:30

Przywitanie uczestników i przedstawienie wykładowców
Jan Szuro - Dyrektor Oddziału UDT w Krakowie, Andrzej Zborowski - PTS Oddział Kraków

09:40

Mikrostruktura i właściwości mechaniczne złącza spawanego stali T24 po długotrwałej eksploatacji
Paweł Urbańczyk, UDT

10:10

Przyczyny przyspieszonego niszczenia rur parownika - analiza przypadku
Edmund Tasak, Lechosław Tuz, AGH

10:40

Obliczenia oczekiwanej trwałości kotłów wodnorurkowych podczas eksploatacji na podstawie normy
PN-EN 12952-4:2011
Roman Górecki, UDT

11:25

Przerwa na kawę

11:45

Obróbka cieplna złączy spawanych. Kwalifikowanie technologii wg PN-EN ISO 15614-1 a wymagania
norm wyrobów oraz raportu technicznego ISO/TR 14745:2015 – zagadnienia wybrane
Arkadiusz Makówka, UDT

12:30

Wybrane aspekty spawania stali wysokowytrzymałych
Krzysztof Pańcikiewicz, Lechosław Tuz, AGH

13:00

Dyskusja oraz pamiątkowe zdjęcie

14:00

Obiad

Konferencja UDT

Wybrane zagadnienia dotyczące połączeń spawanych przy wytwarzaniu i naprawie
urządzeń technicznych

Formularz zgłoszenia / zamówienia

23 czerwca 2017 r.
Urząd Dozoru Technicznego
Oddział w Krakowie

Dane firmy, płatnika faktury VAT (drukowane litery)
Nazwa

Adres

Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyżej)

Tel.

Fax

e-mail

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
z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 poz. 1422).o świadczeniu usług
drogą elektroniczną

NIP
TAK

NIE

Data i Podpis

Zgłaszamy udział w konferencji następujących osób:
Imię i Nazwisko

e-mail

Podpis/ Zgoda *

Imię i Nazwisko

e-mail

Podpis/ Zgoda *

Imię i Nazwisko

e-mail

Podpis/ Zgoda *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie 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 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.)

Cena udziału w konferencji wynosi 390 zł + 23% VAT od uczestnika
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.
Dyrektor/ Prezes

(podpis osoby umocowanej do
zaciągania zobowiązań w imieniu
zgłaszającego)

Data

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.06.2017 r. na e-mail: agnieszka.talapka@udt.gov.pl, tel. 12 662 28 17, kom. 662 179 100. Organizator
potwierdzi termin konferencji do 16.06.2017 r. Po otrzymaniu potwierdzenia prosimy przelać opłatę za konferencję, podając tytuł wpłaty
Konf_PTS_17_Krak, 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
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 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 szkolenia (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2014 roku poz.
1182, z późn. zm.).
UWAGA: Prosimy o podanie w formularzu wszystkich danych niezbędnych do wystawienia faktury.

