Konferencja UDT
Wybrane zagadnienia technologiczno-materiałowe w procesach
spajania przy wytwarzaniu i naprawie urządzeń technicznych
21 czerwca 2018 r.
Urząd Dozoru Technicznego
Oddział w Krakowie
ul. Rydla 50, 30-087 Kraków

ORGANIZATORZY:
Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie
(Biura w Kielcach i Tarnowie)

P

T

S

P O L S K I E T O WA R Z Y S T W O

S PAWA L N I C Z E

Polskie Towarzystwo Spawalnicze
Oddział w Krakowie

Konferencja UDT
Wybrane zagadnienia technologiczno-materiałowe w procesach spajania
przy wytwarzaniu i naprawie urządzeń technicznych

Termin i miejsce

Zapraszamy

21 czerwca 2018 r.

−
−
−
−

1 dzień
5 godzin szkoleniowych

Przedstawicieli zakładów wykorzystujących procesy spawalnicze w produkcji
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

Program ramowy

390 zł + 23% VAT
od uczestnika

− Problemy przy badaniu udarności złączy spawanych stali o wysokiej wytrzymałości
dla energetyki
− Kwalifikowania technologii spawania produkcyjnego zgodnie z normą
PN-EN ISO 11970 na przykładzie żaroodpornych odlewów staliwnych
− Automatyzacja procesów spawalniczych
− Ocena spawalności i jakości złączy spawanych wiązką lasera stali
wysokowytrzymałych ulepszanych cieplnie
− Wykorzystanie metody Emisji Akustycznej w badaniach zastępczych i odbiorczych
urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.
Prezentacja działalności Działu Badań Laboratoryjnych UDT Oddział w Krakowie
− Nowoczesne rozwiązania vendingu przemysłowego w zakładach produkcyjnych,
szansa czy konieczność zmieniającego się otoczenia gospodarczego

Urząd Dozoru Technicznego
Oddział w Krakowie
ul. Rydla 50, Kraków

Czas trwania

Liczba miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Cena obejmuje
- Materiały szkoleniowe,
wyżywienie, zaświadczenie
uczestnictwa w konferencji

Informacje i zgłoszenia
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 czerwca 2018 r.
− e-mail: tomasz.orzechowski@udt.gov.pl
− fax: 12 662 28 05
Informacje o konferencji
Tomasz Orzechowski, tel. 12 662 28 17, kom. 662 179 102
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21 czerwca 2018 r.

Przywitanie uczestników i przedstawienie wykładowców
09:30-09.40

mgr inż. Jan Szuro - Dyrektor UDT O/Kraków, mgr inż. Andrzej Zborowski – Przewodniczący PTS Oddział w
Krakowie

09:40-10.10

Problemy przy badaniu udarności złączy spawanych stali o wysokiej wytrzymałości dla energetyki
mgr inż. Krzysztof Pańcikiewicz, dr inż. Lechosław Tuz - AGH

10:10-10.40

Kwalifikowania technologii spawania produkcyjnego zgodnie z normą PN-EN ISO 11970 na przykładzie
żaroodpornych odlewów staliwnych
dr inż. Sławomir Parzych - Politechnika Krakowska

10:40-11.25

Automatyzacja procesów spawalniczych
inż. Arkadiusz Oneksiak - Zaso

11:25-11.45

Przerwa kawowa

11:45-12.30

Ocena spawalności i jakości złączy spawanych wiązką lasera stali wysokowytrzymałych ulepszanych
cieplnie
mgr inż. Krzysztof Pańcikiewicz, dr inż. Lechosław Tuz - AGH

12:30-13.10

Wykorzystanie metody Emisji Akustycznej w badaniach zastępczych i odbiorczych urządzeń technicznych
podlegających dozorowi technicznemu.
Prezentacja działalności Działu Badań Laboratoryjnych UDT Oddział w Krakowie
dr. inż Marek Nowak - UDT O/Kraków

13:10-13.30

Nowoczesne rozwiązania vendingu przemysłowego w zakładach produkcyjnych, szansa czy konieczność
zmieniającego się otoczenia gospodarczego
mgr Wojciech Respondek, Prosave.pl Sp. z o.o.

13:30-14.00

Dyskusja oraz pamiątkowe zdjęcie

14:00-14.30

Obiad

Konferencja UDT
Wybrane zagadnienia technologiczno-materiałowe w procesach spajania
przy wytwarzaniu i naprawie urządzeń technicznych

Umowa - zgłoszenie udziału
Dane Zgłaszającego do faktury (DRUKOWANE LITERY)

21 czerwca 2018 r.
Urząd Dozoru Technicznego
Oddział w Krakowie

Nazwa firmy/osoba fizyczna

Adres

Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż powyżej)

Tel.

Fax

e-mail

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

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:
Imię i Nazwisko

e-mail

Podpis zgłaszanej osoby/ Zgoda*

Imię i Nazwisko

e-mail

Podpis zgłaszanej osoby/ Zgoda*

Imię i Nazwisko

e-mail

Podpis zgłaszanej osoby/ Zgoda*

* 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 2016 r. poz. 922)

Cena udziału w konferencji wynosi 390 zł + 23% VAT
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.

Dyrektor/Prezes
(czytelny podpis, pieczątka osoby
upoważnionej do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zgłaszającego)

Data

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12.06.2018 r. na e-mail: tomasz.orzechowski@udt.gov.pl, tel. 12 662 28 17, kom. 662 179 102.
UDT potwierdzi termin konferencji do 14.06.2018 r. Po otrzymaniu potwierdzenia terminu istnieje możliwość* uiszczenia opłaty
za konferencję (podając tytuł wpłaty Konf_PTS_18_Krak) 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 nieuiszczenia opłaty przed konferencją, po zakończeniu konferencji wystawiona zostanie faktura
z terminem płatności 30 dni od daty wystawienia.
Informujemy, że podane w formularzu 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 konferencji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 roku poz. 992).
*w przypadku osób fizycznych konieczne jest uiszczenie opłaty przed konferencją

