


 
Celem Forum jest przedstawienie zmian oraz aktualnych wymagań względem 
zapewnienia jakości i bezpieczeństwa w przemyśle motoryzacyjnym. W trakcie 2 dni - 
podczas równolegle prowadzonych dwóch odrębnych paneli: systemowego oraz 
przemysłowego, związanego z bezpieczeństwem produkcji - poruszymy zarówno tematy 
dt. systemu zarządzania jak i oceny bezpieczeństwa maszyn w zakresie przepisów 
wymaganych  w branży motoryzacyjnej.

Zapraszamy Państwa do otwartej, moderowanej dyskusji oraz do wymiany doświadczeń!

Partnerem panelu “Bezpieczeństwo maszyn” jest firma Cube Systems Sp. z o.o.

Dla kogo? 

- Pełnomocnicy ds jakości,  - Audytorzy, - Kierownicy Utrzymania Ruchu, -Kierownicy ds. 

jakości, -Kierownicy ds. BHP i ochrony środowiska, - Właściciele firm motoryzacyjnych ,            

- Dyrektorzy Zarządzający, - Dyrektorzy Techniczni, - Dyrektorzy ds. Produkcji, 

-Dyrektorzy BHP, - Managerowie Zarządzający, - Kierownicy Techniczni, - Kierownicy 

Produkcji,- Konstruktorzy, - Mechanicy, - Automatycy, - Elektrycy, - Projektanci Maszyn              

i Urządzeń, - Specjaliści ds BHP

Jakie tematy będziemy poruszać?
Zmiany w IATF 16949

Ocena zgodności dla maszyn nowych oraz użytkowanych

VDA w powiązaniu z wymaganiami IATF

Bezpieczne użytkowanie maszyn

 Dostosowanie parku maszynowego do wymagań przepisów prawa

Gdzie i kiedy?
27-28 września 2018

Dąbrowa Górnicza

Hotel Pogoria Residence
ul. Piłsudskiego 13

Prosimy o rejestrację elektroniczną do 20 września br.



Przerwa kawowa

PANEL SYSTEMOWY PANEL BEZPIECZEŃSTWA MASZYN

Dzień II - 28.09.2018r.

Przerwa kawowa

Czas wolny

,,VDA / IATF” ,,PARK MASZYNOWY / 
DZIAŁ UTRZYMANIA RUCHU”

od godz 9:00 11:00 - 13:00

16:15 - 16:30

16:30 - 18:00

19:00 - 01:00

10:00 - 11:00

11:15 - 13:15

13:15

do 10:00/
check-out

18:00 - 19:00

Ocena kompetencji audytora:
jak przeprowadzać audyty?
jakie są doświadczenia uczestników?

Bartosz Kubyszek, Adam Piwowarczyk

Score cards - co przygotować na audyt?
Marek Zięba

Użytkowanie maszyn: modernizacja, dobre                  
praktyki, oczekiwania wobec dostawców
Adam Nowosad

Modernizacja parku maszynowego - 
Proces dostosowania maszyn                                     
do wymagań odpowiednich dyrektyw                       
i przepisów.
Jeremi Kulikowski

Wpadki podczas audytów IATF
Adam Piwowarczyk

Interpretacja i zmiany w IATF 16949
Adam Piwowarczyk

Kolacja / Business Networking
Część wspólna dla uczestników obu paneli

Śniadanie

Zakończenie spotkania / Obiad

Cena*

Ocena ATEX i ryzyko wybuchu w przemyśle 
motoryzacyjnym
Łukasz Zawadzki

Rejestracja / Obiad

,,AUDYTY W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ” ,,OCENA BEZPIECZEŃSTWA MASZYN”

13:00 - 14:00

14:00 - 16:15

Audyty:
dostawców
produktów
wyrobu

Bartosz Kubyszek

Ocena zgodności z Dyrektywą Narzędziową 
2009/104/WE oraz przepisami krajowymi 
dotyczącymi bezpieczeństwa w środowisku 
pracy
Krystian Klimkowski

Ocena zgodności z Dyrektywą Maszynową 
2006/42/WE. Obieg maszyn w obszarze EOG                   
i poza. Krystian Klimkowski

Wycieczka do Huty Szkła Jaroszowiec oraz do 
firmy Glassolutions (wspólny wyjazd uczestników 
z hotelu Pogoria Residence)

Podstawowa opłata dla uczestników 1 290 zł netto**

*W przypadku zgłoszenia więcej niż 2 osób z danej firmy - prosimy o bezpośredni kontakt 
z Działem Szkoleń, z Panią Bogumiłą Lewandowską. Przewidujemy rabat

**Nocleg w pokoju jednoosobowym jest dodatkowo płatny - 180 zł netto/doba.

Opłata dla klienta Bureau Veritas Polska Sp.z o.o.
oraz uczestników z poprzednich edycji

1 190 zł netto**

Dzień I - 27.09.2018r.

11:00 - 11:15



 joanna.dmitruk@pl.bureauveritas.com
Joanna Dmitruk, Tel.: 22 549 04 62, 601 330 012
Patrycja Żbikowska, Tel.: 22 549 04 33

www.bureauveritas.pl

facebook.com/bureau.veritas.polska
www.szkolenia.bureauveritas.pl 

MBANK BANK POLSKA 
Nr rach.: 06 11400 1010 0000 2948 2900 1001

Z dopiskiem „III Forum Motoryzacyjne-NAZWA WYBRANEGO PANELU”

Opłata (kwota brutto) za udział powinna być uregulowana najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem się warsztatów. 
Prosimy o wpłaty na poniższy numer konta: 

Fakturę VAT wystawimy w ciągu 7 dni od momentu zarejestrowania płatności.

Adam Piwowarczyk - audytor wiodący ISO/ IATF 16949 
Bureau Veritas Polska, z wieloletnim doświadczeniem 
audytowym w przemyśle motoryzacyjnym, ponadto audytor 
wiodący ISO 14001 oraz ISO 9001.

Krystian Klimowski - inżynier, automatyk, ekspert od 
bezpieczeństwa maszyn, inspektor oraz współpracownik 
Bureau Veritas, wspólnik w firmie CUBE SYSTEMS. Posiada 
bogate doświadczenie w projektach dotyczących integracji 
systemów automatyki oraz sieci teleinformatycznych na 
obiektach przemysłowych. Specjalizuje się w aspekcie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia związanego                                        
z użytkowaniem maszyn.

Łukasz Zawadzki  - inspektor Bureau Veritas Polska,                            
z wieloletnim doświadczeniem prowadzenia inspekcji                          
w strefach zagrożenia wybuchem. Zajmuje sie również 
wsparciem producentów oraz użytkowników w zakresie 
Dyrektyw ATEX 

Adam Nowosad - Szef Utrzymania Ruchu w Plastic Omnium, 
z 13-letnim doświadczeniem na tym stanowisku w dużych 
międzynarodowych firmach z branży motoryzacyjnej.

Jeremi Kulikowski - inspektor oraz współpracownik Bureau 
Veritas, wspólnik w firmie CUBE SYSTEMS. Posiada szeroką 
wiedzę z zakresu automatyki przemysłowej, systemów 
sterowania, zarządzania projektami i bezpieczeństwa 
maszyn. Wykonał wiele projektów dotyczących modernizacji 
oraz dostosowania maszyn do wymogów bezpieczeństwa 
pracy.

Bartosz Kubyszek - doświadczony Quality Manager branży 
motoryzacyjnej. Obecnie audytor i trener motoryzacyjny 
Bureau Veritas Polska.

Marek Zięba - POV ISO/IATF 16949 oraz audytor wiodący ISO 
9001 z wieloletnim doświadczeniem audytowym w przemyśle 
motoryzacyjnym.

PRELEGENCI:




