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Termin i miejsce Program ramowy  
11-13 październik 2017 r.  

Zamek Biskupi 
Zamkowa 1, 21-505 Janów Podlaski 
www.zamekjanowpodlaski.pl 

 

- Najnowsze wymagania prawne w obszarze projektowania 

instalowania i eksploatacji urządzeń transportu bliskiego (UTB) 

- Innowacyjne rozwiązania i  technologie  stosowane w mobilnych 

urządzeniach transportu bliskiego  

- Bieżąca sytuacja w normalizacji przepisów - Informacje z prac grupy 

roboczej ds. maszyn Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego 

- Aktualne wymagania w procesie szkoleń i uzyskiwania uprawnień 

kwalifikacyjnych do obsługi i konserwacji dźwignic 

- Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle i zagrożenia podczas 

eksploatacji 

 

 

Czas trwania 
3 dni  
12 godzin szkoleniowych 

Cena udziału Cena obejmuje  
1490 zł + 23% VAT pierwszy uczestnik  
1390 zł + 23% VAT każdy następny 
uczestnik z tej samej firmy 

− Materiały szkoleniowe, nocleg, wyżywienie, zaświadczenie 

uczestnictwa w konferencji 
− Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych lub dwuosobowych  

– Możliwość korzystania przez gości z zaplecza rekreacyjnego hotelu 

 

Liczba miejsc ograniczona. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

  

 Informacje i zgłoszenia  
 Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 22 września 2017 r. na adres: 

martyna.swiderska@udt.gov.pl  

paulina.rysiewicz@udt.gov.pl  

 

Informacje o konferencji: 
Martyna Świderska, tel.: 22 52 68 177, kom. 881 824 189 

Paulina Rysiewicz-Janiczek, tel.: 22 52 68 009, kom. 728 423 303 

 

 

ZAPRASZAMY 

PRZEDSTAWICIELI FIRM  I OSOBY 

ZAINTERESOWANE TEMATYKĄ 

BEZPIECZEŃSTWA W BRANŻY 

DŹWIGNICOWEJ 



Warszawska Konferencja  
Eksploatacja dźwignic

Formularz zgłoszenia / zamówienia
Dane firmy, płatnika faktury VAT (drukowane litery)

Zgłaszamy udział w konferencji następujących osób:

Cena udziału w konferencji wynosi 1 490 zł + 23 % VAT za pierwszego uczestnika 
i 1 390 zł + 23% VAT za każdego następnego uczestnika z tej samej firmy

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.09.2017 r. na e-mail: martyna.swiderska@udt.gov.pl; tel. kom. 881824189; paulina.rysiewicz@udt.gov.pl 
tel. kom. 728423303. Po otrzymaniu potwierdzenia prosimy przelać opłatę za konferencję, podając tytuł wpłaty Konf_DZ_17_War, 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.

Imię i Nazwisko Podpis/ Zgoda *e-mail

Imię i Nazwisko Podpis/ Zgoda *e-mail

Imię i Nazwisko Podpis/ Zgoda *e-mail

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.

Nazwa

Adres

Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyżej)

Tel. Fax e-mail

TAK NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej in-
formacji 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

Data

Dyrektor/ Prezes
(podpis osoby umocowanej do 

zaciągania zobowiązań w imieniu 
zgłaszającego)

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.)

11-13 Października 2017r. 
Zamek Biskupi Janów Podlaski
Zamkowa 1, 21-505 Janów Podlaski

Data i Podpis

https://twitter.com/@UrzadDozoruTech
http://www.udt.gov.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCSG-2m9Fc2JsJEVOuxOooRQ

