
PrsesDay
O BEZPIECZEŃSTWIE SYSTEMÓW 

SKŁADOWANIA I MAGAZYNOWANIA



O PRSES Day

II edycja PRSES Day odbywa się po rocznej przerwie spowodowanej 
pandemią. Konferencja o uporządkowanej tematyce i wysokiej jakości 
merytorycznej, dedykowanej spersonalizowanemu odbiorcy, jakim jest 
PRSES - osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo regałów 
magazynowych.

Prawidłowe, zgodne z normą PN-EN: 15635,  użytkowanie regałów 
magazynowych, jest podstawą do zapewnienia bezpieczeństwa 
systemom składowania.

Celem PRSES Day jest zapoznanie PRSES z  innowacyjnymi 
rozwiązaniami, które mają wpływ na jakość bezpieczeństwo systemów 
składowania. Przekazanie wiedzy na temat korzyści wynikających z 
wykorzystania narzędzi informatycznych w organizacji pracy. 



TEMATYKA
❖ Odpowiedzialność materialna PRSES - zasady ogólne, czy inne, ze względu na delegowanie 

do wykonywania określonych czynności?

❖ Jaka jest odpowiedzialność kierownika i zarządzającego magazynem, po wyznaczeniu 
PRSES?

❖ Czy wyznaczenie osoby PRSES wpływa na wysokość  ubezpieczeń majątkowych w 
magazynie?

❖ Trzy filary bezpieczeństwa systemów składowania PRIS ; PRSES; INSPEKTOR REGAŁOWY.

❖ PRSES vs Inspektor Regałowy, różnice i tożsame obszary działania. 

❖ Informatyczne narzędzia wspomagające przeglądy regałów magazynowych, prezentacja 
aplikacji PRSES - INSPECT. 

❖ Sprzęt ciężki w magazynie sprawcą poważnych uszkodzeń, czy można temu zapobiegać? 

❖ Czy systemy zarzadzania flotą mają wpływ na obniżenie uszkodzeń regałów przez wózki 
widłowe?

❖ Jakość posadzki a bezpieczeństwo systemu regałowego? 

❖ Jak eliminować powstałe uszkodzenia posadzki w magazynie, by zapewnić stałe 
bezpieczeństwo pracy sprzętu?

❖ Odpowiedzi ekspertów na przesłane pytania uczestników.



Dla kogo 

✓ PRSES – odpowiedzialni za bezpieczeństwo  

systemów składowania,

✓ Zarządzający magazynami i centrami dystrybucji,

✓ Kandydaci na Inspektorów Regałowych,

✓ Specjaliści BHP,

✓ Inni zainteresowani tematyką przeglądu regałów.



Uczestnictwo 

Konferencja jest płatna, jej uczestnicy mają zapewnione materiały konferencyjne, całodzienne 
wyżywienie oraz wyjątkową  jakość merytorycznych prezentacji, skupionych na ważnych 
elementach dotyczących PRSES. 

Koszty udziału w płatnej konferencji są zróżnicowane i wynoszą:

- osoby mające legitymacje i certyfikat PRSES 1290,- zł netto,

- osoby nie posiadające legitymacji i certyfikatu 1690,- zł netto.

Link do rejestracji_ https://log4.pl/prses-day

https://log4.pl/prses-day


Termin i miejsce

27 października 2021r. 

Hotel KASOR w Strykowie, 

Cesarka 2,

Spokojne miejsce w doskonałej

lokalizacji,  przygotowane 

na spotkania biznesowe 

i konferencję.

Rabat na nocleg dla uczestników 
konferencji 



Organizator i partner

Wydawnictwo Log4.pl  

Ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań

Web site: www.log4.pl E-mail: log4@log4.pl

Polskie Stowarzyszenie Techniki  Magazynowej 

Ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań

Web site: www.pstm.org.pl E-mail: pstm@pstm.org.pl

Koordynator projektu:

Andrzej Szymkiewicz;   Tel. 502 604 234; E-mail: andrzej@log4.pl
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