
 

 

PROGRAM KONFERENCJI: 

                                                         CONFERENCE PROGRAM:  

 

„Konserwacja, modernizacja i instalacja dźwigów rok po wprowadzeniu norm EN PN 81.20/50”  

“Maintenance, modernization and installation of the lifts one year after implementation EN PN 

81.20/50” 

KIELCE,  03 października 2018r ( 3rd Oct. 2018) 

 TARGI KIELCE (Fair Kielce) , Kielce, ul. Zakładowa 1, sala F 
 

10:00 – 10:10   Rejestracja uczestników (Registration of participants) 

 

10:10 – 10:20   Oficjalne otwarcie Pan Andrzej Ziółkowski Prezes UDT i Pan Tadeusz Popielas Sekretarz Generalny PSPD  

                      (Official opening of President of UDT Mr. Andrzej Źiółkowski and Secretary General of PALM Mr.  

                      Tadeusz Popielas) 

 

10:20 – 10:45   Roberto Zappa (President of ELA)  –   Digitalization & Education within the Lift Industry 

                                                                                                       

10:40 – 11:15   Przedstawiciel Ministra Inwestycji i Rozwoju  –  Program “DOSTĘPNOŚĆ PLUS” możliwości  

                                                                                       finansowania  modernizacji i dobudowy dźwigów do istniejących  

                                                                                       budynków 

 

                                                                                     

11:15 – 11:45   Roger Howkins (ARUP )                -  Poor Lift Maintenance will increased Mission Failure ( Wpływ  

                                                                                       złej konserwacji na zwiększenie ryzyka awarii dźwigów) 

                                                                                                                                        

11:45 – 12:10   Mateusz Szymański (Safel)             - Bezpieczeństwo użytkownika dźwigu osobowego w kontekście  

                                                                                       zabezpieczenia wnętrza kabiny 

 

12:10 – 12:30  COFFEE BREAKE  

 

12:30 – 13:00    Störmer Stephan  (TUV Austria)     –  Reduced headroom and pit safety spaces and the Member States  

                                                                                          prior approval - a "must have", a "need" or a "nice to have"feature?                                                                    

                                                                                            …………………………………………………………………… 

                                                                                           ………………………………………………………………….. 

13:00 – 13:35   Paweł Rajewski    (UDT)                  –  Bezpieczeństwo instalowanych dźwigów w oparciu o wymagania  

                                                                                         norm PN-EN 81-20/50 (Safety new lifts installed in accordance  

                                                                                         with PN EN 81-20/50) 

13:35  - 14:00   Michał Dębski   (UDT)                    –  Zasady prawidłowej konserwacji dźwigów (The rules for the proper  

                                                                                         maintenance of lifts) 

 

14:00  - 14:30   Leszek Fidelus    (UDT)                     - Zasady prawidłowej modernizacji dźwigów – algorytm  

                                                                                         postępowania (The rules for the proper modernization of lifts – step  

                                                                                         by step algorithm) 

                                                          

14:30 – 15:00    Dyskusja i podsumowanie seminarium (Discussion and summary of the seminar) 

 
15:00 – 17:00   Zwiedzanie wystawy EURO-LIFT 2018  (Visit to the exhibition EURO-LIFT 2018) 
 

Podczas seminarium zapewnione będzie symultaniczne tłumaczenie GB-PL i PL-GB 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie. 

During the seminar will be provided simultaneous translation GB-PL and PL-GB The 

organizers reserve the right to change the program 

 



            KARTA ZGŁOSZENIOWA                           
Prosimy o przekazanie niniejszej informacji Zarządowi Państwa firmy/Jednostki 

POTWIERDZENIA PROSIMY KIEROWAĆ: tel. (022) 853-66-39 

tel./fax: (022) 853 66 39, e-mail: stowarzyszenie@stowdzwig.pl 

 

Zgłoszenie/Deklaracja udziału w konferencji nt. 

 „KONSERWACJA, MODERNIZACJA i INSTALACJA DŹWIGÓW rok po 

WPROWADZENIU NORM EN PN 81.20/50” 

    
  Warunki uczestnictwa: 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest  wypełnienie i przesłanie poniższej karty 

zgłoszeniowej udziału na numer faxu: (022) 853-66-39 bądź na adres e-mail: 

stowarzyszenie@stowdzwig.pl w terminie do     20 WRZEŚNIA 2018r. oraz jednoczesne 

wniesienie opłaty konferencyjnej. 

 

Cena udziału w Konferencji wnosi 300 zł + 23 % VAT na pierwszego uczestnika i 250 zł + 

23%VAT na każdego kolejnego uczestnika z tej samej firmy.  

                    Dla członków PSPD 20% rabatu od ceny podstawowej. 

 

Opłata obejmuje : Koszt udziału w Konferencji, catering w trakcie konferencji, materiały 

konferencyjne. 

Uczestnicy otrzymają e- mailem potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. 

Opłatę prosimy wnieść na konto: Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów, 00-739 

Warszawa, ul.Stępińska 22/30 lok 210 

BANK PKO BP SA nr konta: 52 1020 1169 0000 8402 0086 6517. 
Należność za uczestnictwo prosimy uregulować przelewem na konto PSPD z dopiskiem: „TARGI EURO-

LIFT 2018” 

 

2. Konferencja odbędzie się w HALI „F” TARGÓW KIELCE,     ul. Zakładowa 1, KIELCE 

 w dniu      3 października 2018r. w  godz. 10:00 – 15:00.   
 

3. Akceptujemy, że przesłanie do Polskiego Stowarzyszenie Producentów Dźwigów wypełnionej 

Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem 

Producentów Dźwigów z 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, PSPD przysługuje 

prawo do 40% pełnej opłaty za szkolenie (nie dotyczy konsumentów w rozumieniu ustawy 

Kodeks cywilny). Upoważniamy Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów do 

wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 

 

4. Każdy zgłoszony i obecny na konferencji Uczestnik otrzyma pisemne zaświadczenie 

uczestnictwa. 

 

Zgłaszamy niżej wymienione osoby: 
Lp Imię i Nazwisko Stanowisko Telefon kontaktowy i/ lub e-mail 

1    

2    

* pola obowiązkowe 

Oświadczam, że znane  mi są warunki uczestnictwa w konferencji.  

 

Data ………………..        Podpis …………………………. 

mailto:stowarzyszenie@stowdzwig.pl


 

 

Pełna nazwa i adres firmy: …………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………… NIP: ………………………………………………. 

 

                                                                                                          

                                                                                                        

 
    pieczęć zakładu pracy 

 

 

Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów, z siedzibą ul. Stępińska 

22/30 lok. nr 210, 00-739 Warszawa. Podane przez Zgłaszającego dane osobowe będą przetwarzane w celu 

realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych 

osobowych przez zgłaszającego jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy. 

 

Wyrażamy zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej informacji wysyłanych przez Polskie 

Stowarzyszenie Producentów Dźwigów z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 22/30 lok.210  w myśl przepisów 

Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.02.144.1204). 


