Zaproszenie na konferencję
Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu
oraz

Dyrektor Urzędu Dozoru Technicznego - oddział w Poznaniu
serdecznie zapraszają na konferencję

ZGODNIE Z PRAWEM I BEZPIECZNIE
PROJEKTOWANIE, WYTWARZANIE I EKSPLOATACJA MASZYN
Międzynarodowe Targi Poznańskie
ITM Innowacje, Technologie, Maszyny
06 czerwca 2017r. godzina 1000

Konferencja odbędzie się podczas MTP ITM POLSKA w dniu 06 czerwca 2017r.
w pawilonie nr 3, sala Niebieska, w godzinach od 10:00 do 14:00
PROGRAM KONFERENCJI
PANEL 1
PROJEKTOWANIE (godz. 10:00 – 11:00)
• Regulacje prawne dotyczące projektowania maszyn i urządzeń – wymagania prawa europejskiego i krajowego.
Jednostki notyfikowane i certyfikujące. Analiza ryzyka na etapie projektowania. Przedstawiciel UDT
• Dobre praktyki przy projektowaniu maszyn i urządzeń. Przedstawiciele projektantów i producentów.
ZM Kazimieruk , Trepko Sp. z o.o.
• Case study - analiza wypadku z przyczyn projektowych. Przedstawiciel PIP
PANEL 2
WYTWARZANIE (godz. 11:00 – 11:40)
• Regulacje prawne dotyczące wytwarzania maszyn i urządzeń – wymagania prawa europejskiego i krajowego.
Jednostki notyfikowane i certyfikujące. Odpowiedzialność wytwórcy. Przedstawiciel UDT
• Dobre praktyki związane z wytwarzaniem maszyn i urządzeń. Przedstawiciel producentów - VIESSMANN
PRZERWA KAWOWA (godz. 11:40 – 12:00)

PANEL 3
EKSPLOATACJA (godz. 12:00 – 14:00)
• Konsekwencje niespełnienia wymagań zasadniczych i minimalnych (nadzór rynku doświadczenia z kontroli PIP
dotyczące: zakupu maszyn i włączenia do eksploatacji, w tym maszyny z UE i spoza UE ). Przedstawiciel PIP
• Montaż maszyn w miejscu pracy. Przedstawiciel UDT
• Analiza ryzyka na stanowisku pracy – dobre praktyki. Przedstawiciel przedsiębiorców - VW Poznań Sp. z o.o.
• Bezpieczna eksploatacja i obsługa maszyn - naprawy, modernizacje i konserwacja. Weryfikacja urządzeń pod
kątem zgodności z rozdziałem III rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez
pracowników podczas pracy. Przedstawiciel UDT
• Case study - wypadki przy eksploatacji maszyn. Przedstawiciel PIP
• Pytania i dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji
Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 01.06.2017 r. na adres email:
inspekcja@poznan.pip.gov.pl, fax 61 8599003, ewentualnie tel. 61 628-40-43
Współorganizatorzy:

