
 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Klub Paragraf 34 

 

W odpowiedzi na potrzebę wypełnienia pewnej luki informacyjnej pomiędzy wiadomościami 

o charakterze prawnym a suchymi danymi katalogowymi dotyczącymi produktów służących 

do zrealizowania układu sterowania bezpiecznym zatrzymaniem maszyny, z inicjatywy firmy 

SIEMENS powstało forum służące wymianie informacji w środowisku osób zawodowo 

związanych z bezpieczeństwem maszyn pracujących w przemyśle. Nazwa klubu nawiązuje 

do paragrafu 34. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku 

w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 

użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Rozporządzenie to wprowadziło 

do prawa polskiego wymagania Dyrektywy WE i zdefiniowało minimalne wymagania 

bezpieczeństwa dla maszyn używanych. 

 

Zatem głównym celem działania jest podnoszenie poziomu wiedzy o wymaganiach 

bezpieczeństwa dotyczących maszyn i urządzeń będących w eksploatacji oraz do niej 

wprowadzanych w środowisku pracodawców, zakładowych służb BHP, osób zajmujących się 

systemami zarządzania bezpieczeństwem (w tym systemami zintegrowanymi), inwestycjami 

oraz oczywiście pracowników działów utrzymania ruchu. Wszystkie wymienione wyżej osoby 

są niejako najbliżej zawodowo związane z problemami bezpieczeństwa maszyn w zakładach 

przemysłowych, a mogą osiągać na tym polu znaczące efekty jedynie ściśle ze sobą 

współpracując. 

 

Wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności managerów, pracowników służb 

utrzymania ruchu, projektantów maszyn, pracowników działów jakości, inwestycji i BHP 

zapraszamy do aktywnego udziału! 

 

www.paragraf34.pl  

 

 

 

 

 

             

http://www.paragraf34.pl/


 

ELOKON Polska Sp. z o.o. 

 

 

Priorytetem działalności firmy Elokon jest problematyka kształtowania bezpieczeństwa w zakresie 

budowy maszyn i ich obsługi.  Elokon specjalizuje się w kompleksowych pracach na rzecz 

dostosowania użytkowanych maszyn do prawnych wymagań bezpieczeństwa tzw. minimalnych 

(Dyrektywa Narzędziowa 2009/104/WE) i zasadniczych (Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE) z 

wykorzystaniem najnowszych rozwiązań i zaawansowanej techniki bezpieczeństwa. Elokon nie tylko 

wspomaga producentów maszyn w każdej fazie powstawania maszyny, ale również sam projektuje i 

buduje maszyny prototypowe, czy nietypowe maszyny specjalistyczne.  

Zespół Elokon Polska od powstania firmy w 1992r. przeprowadził ponad  7200 audytów  

bezpieczeństwa maszyn i procesów oraz wykonał ponad 1100 wdrożeń technicznych. 

W trakcie ponad dwudziestoletniej działalności firmy nasi specjaliści przeszkolili 

 ponad 11000 przedstawicieli wszystkich branż przemysłu. Nasze kompetencje 

 to wiedza i doświadczenie ponad 50 inżynierów w 6 oddziałach regionalnych 

 na terenie Polski i Niemiec (Gdańsk, Oświęcim, Poznań, Wałbrzych, Warszawa, Tornesch). Obszary 

działalności, gdzie jesteśmy dla Państwa partnerem to: bezpieczeństwo maszyn, bezpieczeństwo 

procesów przemysłowych (bezpieczeństwo funkcjonalne, bezpieczeństwo w strefach zagrożonych 

wybuchem), automatyka przemysłowa, modernizacja i budowa maszyn, specjalistyczne szkolenia, 

warsztaty i seminaria. 

 

Ul. Tytoniowa 22, 04-228 Warszawa 

tel.  (+48 22) 812 71 38 

www.elokon.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

http://www.elokon.pl/


 

 

 

 

 

  

Jako pionier w dziedzinie robotyki i technologii automatyzacji firma KUKA Robotics zalicza się do 
wiodących światowych producentów robotów przemysłowych. Szeroki i jedyny w swoim rodzaju 
wybór robotów przemysłowych sprawia, że firma KUKA posiada produkty przeznaczone do prawie 
wszystkich zakresów obciążeń i odpowiadające prawie wszystkim typom robotów. Układy sterowania 
i pakiety oprogramowania dopasowane do licznych zastosowań dopełniają i zamykają portfolio 
produktów firmy KUKA. 

 KUKA wspólnie z rozległą siecią partnerów systemowych oferuje rozwiązania z zakresu 
automatyzacji specjalnie dopasowane do indywidualnych wymagań klientów. 

Aby klienci mogli w pełni wykorzystać potencjał produktów KUKA, firma posiada urozmaiconą ofertę 
serwisową, obejmującą usługi od planowania, poprzez uruchamianie, aż po utrzymanie urządzenia w 
należytym stanie. W sytuacjach awaryjnych serwis techniczny firmy KUKA jest dostępny przez całą 
dobę. 

W 30 centrach szkoleniowych KUKA College na całym świecie użytkownicy robotów mogą rozpocząć 
szkolenie z zakresu obsługi robotów i oprogramowania KUKA, uzyskać tam status specjalisty i w ten 
sposób nauczyć się czerpać z produktów KUKA to, co najlepsze. 
 
 
 
 
 
KUKA Roboter CEE GmbH 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Oddział w Polsce 
ul. Porcelanowa 10 
40-246 Katowice 
tel. 327 30 32 14 
e-mail: BiuroPL@kuka.com  
www.kuka-robotics.com/poland 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 

mailto:BiuroPL@kuka.com
http://www.kuka-robotics.com/poland/pl/


 

Firma Lapp Kabel jest jednym z głównych dostawców kabli i akcesoriów kablowych na świecie.  

W 1957 roku, założyciel firmy, Oskar LAPP wyprodukował pierwszy produkowany przemysłowo kabel 

sterowniczy. Dzisiaj nasze kable i przewody sprawdzają się w zastosowaniach inżynierii 

mechanicznej, przemyśle samochodowym, technologiach pomiarowych i kontrolnych, w instalacjach 

zasilających i wielu innych. Produkcja naszych wyrobów jest prowadzona głównie w 18 własnych 

zakładach umiejscowionych w Europie, Ameryce i Azji. Rezultatem jest ponad 40.000 różnych 

standardowych produktów gotowych do odbioru z naszych magazynów. Nasza siatka dystrybucyjna, 

obecnie ponad 50 firm własnych oraz kilkadziesiąt firm przedstawicielskich, zapewnia bliskość i łatwą 

dostępność naszych produktów na wszystkich kontynentach. 

Oferujemy: wielożyłowe przewody sterownicze, zasilające i pomiarowe, giętkie, odporne na oleje, 

niską i wysoką temperaturę, ekranowane i w pancerzu stalowym, w różnych izolacjach.  

Osprzęt elektroinstalacyjny i montażowy: węże osłonowe, dławnice kablowe, złącza przemysłowe, 
systemy oznaczeń 

Nasze marki: 

 przewody ÖLFLEX® i UNITRONIC®  

 węże osłonowe SILVYN® 

 dławnice kablowe SKINTOP® i SKINDICHT® 

 systemy oznaczeń FLEXIMARK® 

 złącza przemysłowe EPIC® 

Jesteśmy także reprezentantem na rynku polskim producenta prowadnic łańcuchowych BREVETTI 

STENDALTO Spa. 

Nazwa ÖLFLEX® jest już synonimem jakości doskonale rozpoznawanym przez rzesze techników  

i inżynierów pod różnymi szerokościami geograficznymi. Jakość oraz rozwój zapewnia nam własny 

dział badań i rozwoju oraz centrum testowe, gdzie poddaje się surowej ocenie zarówno materiały 

stosowane do produkcji, jak i wyroby gotowe. Dzięki wielkiemu naciskowi jaki przykłada się do 

zapewnienia jakości, nasze wyroby są niezawodne a ich czas życia jest relatywnie długi nawet  

w najbardziej wymagających warunkach. Istotnym elementem naszej filozofii są wartości jakimi 

staramy się zawsze kierować w naszej pracy. Orientacja na klienta, innowacyjność, orientacja na 

sukces oraz poszanowanie rodziny stanowią podstawę naszej codziennej pracy. 

Lapp Kabel Sp. z o.o. 

ul. Wrocławska 33 d 

Długołęka 

55-095 Mirków  

tel. 071/ 330 63 00 

fax 071/ 330 63 06 

e-mail: info@lapppolska.pl 

http: www.lapppolska.pl  

   

 

 

 

 

 

     

http://www.lapppolska.pl/


 

 

 
 
 
LUC – CE CONSULTING 

 

Od 2003 r. wspiera przemysł poprzez organizację praktycznych szkoleń oraz doradztwo w temacie 

bezpieczeństwa maszyn. Nasza działalność koncentruje się przede wszystkim na ocenie zgodności 

maszyn  i urządzeń z wymaganiami oznakowania CE i wymaganiami minimalnymi związanymi 

z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia. Naszymi klientami są przede wszystkim producenci, 

importerzy, dystrybutorzy i użytkownicy maszyn oraz integratorzy systemów automatyki przemysłowej. 

Już od 10 lat na terenie całego kraju organizujemy profesjonalne szkolenia i warsztaty. Mają one 

formę szkoleń otwartych oraz zamkniętych (na indywidualne zamówienie firm). Celem szkoleń jest 

pokazanie ścieżki postępowania oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego, zgodnego  

z przepisami, przeprowadzania oceny zgodności własnych wyrobów. Specjalizujemy się w organizacji 

szkoleń i warsztatów z zakresu dyrektywy: maszynowej (2006/42/WE), niskonapięciowej 

(2006/95/WE), kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/WE), normy EN ISO 13849-1, 

minimalnych wymagań BHP dla maszyn (2009/104/WE). 

W ramach doradztwa oferujemy pomoc przy ocenie pojedynczych maszyn oraz zespołów maszyn. 

Przeprowadzamy proces identyfikacji niezgodności, analizę zagrożeń i ocenę ryzyka, wykonujemy 

koncepcję i projekt bezpieczeństwa, a także późniejszą walidację. Pomagamy zgromadzić 

dokumentację techniczną stanowiącą podstawę do wystawienia deklaracji zgodności WE  

i umieszczenia oznaczenia CE. Wykonujemy też weryfikację i doradztwo w zakresie tzw. minimalnych 

wymagań dla maszyn, ułatwiając naszym klientom spełnienie obowiązków wynikających z dyrektywy 

2009/104/WE. 

Oferujemy również wielokrotnie nagradzane oprogramowanie Safexpert, wspomagające ocenę 

zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami dyrektyw. Safexpert znakomicie ułatwi Państwu: 

- spełnienie wymagań oznaczenia CE, 

- wykonanie analizy zagrożeń i ocenę ryzyka (wg normy PN-EN ISO 12100:2012), 

- stworzenie niezbędnej dokumentacji technicznej dla maszyn i urządzeń, 

- przejrzyste zarządzanie i aktualizację norm i dyrektyw UE. 

Gorąco polecamy również nasz nieodpłatny informator CE-InfoService. Jest to narzędzie, które ułatwi 

Państwu śledzenie bieżących wiadomości oraz nowości pojawiających się w temacie oznaczenia CE 

i bezpieczeństwa maszyn. CE-InfoService zawiera również bazę specjalistycznych artykułów 

publikowanych w ramach tego informatora. 

 

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania związane z bezpieczeństwem maszyn. Zapraszamy do 

kontaktu z nami pod poniżej podanymi numerami telefonów. 

 

LUC - CE CONSULTING Mariusz Łukaszyński 

ul. Robotnicza 20,  45-352 Opole 

e-mail: luc@luc.pl, www.luc.pl, www.safexpert.luc.pl 

Kontakt w sprawie: 

- szkoleń otwartych:  tel./fax  77 442 68 90, 604 380 091, 

- szkoleń zamkniętych: 509 539 139 

- doradztwa i wdrożeń:  508 438 098 

- programu Safexpert: 508 438 099 

http://www.luc.pl/
http://www.safexpert.luc.pl/


 
 

Stoltronic Polska Sp. z o.o.  

 

Jest firmą handlową, założoną w 1998 roku. Współpraca z wiodącymi na rynku firmami z branży 

automatyki, doświadczenie oraz coraz większe grono kontrahentów przyczyniły się do dynamicznego 

rozwoju firmy. Rzetelność, terminowość dostaw i wielkość obrotów sprawiły, że Stoltronic-Polska jest 

przedstawicielem m.in. następujących firm:TR-Eectronic, TR-Systems, Di-Soric W ofercie handlowej 

znajdują się elementy automatyki przemysłowej do pozycjonowania liniowego, obrotowego oraz 

profesjonalne urządzenia do pomiaru laserowego. Ostatnio w dużym zakresie współpracujemy  

z integratorami systemów bezpieczeństwa w aplikacjach teatralnych. Z naszej oferty korzysta 

systematycznie wielu kontrahentów z takich branż jak: elektronika, energetyka, przemysł chemiczny, 

spożywczy, górnictwo, hutnictwo oraz hydro-budownictwo.  

Naszą dewizą jest zapewnienie optymalnych rozwiązań technicznych dostosowanych do potrzeb 

klientów i ich aplikacji. Zapewniamy doradztwo techniczne przy wdrażaniu nowych rozwiązań 

technicznych jak również stałe wsparcie w późniejszym etapie eksploatacji naszych rozwiązań. 

Staramy się połączyć potrzeby naszych klientów z możliwościami naszych dostawców - z tej 

współpracy powstają nowe produkty, z których to wszyscy profitują.  

 

W naszej ofercie znajdą Państwo:  

Enkodery obrotowe:  

- absolutne  

- inkrementalne  

- SIL3 Ple  

- ATEX  

Enkodery Liniowe:  

- profilowe  

- ze stalowym prętem  

- linkowe  

- ATEX  

Enkodery laserowe bezdotykowe:  

- ToF do 240m LE-200; LLB-65/500  

- Pozycjonowanie wykorzystujące kod 

kreskowy BE-90  

 

Sensoryka zbliżeniowa:  

-Czujniki fotoelektryczne 

-Czujniki indukcyjne i pojemościowe  

-Czujniki ultradźwiękowe  

-Czujniki koloru  

-Inklinometry  

-Czujniki ruchu  

-Czujniki pojemnościowe etykiet  

-Oświetlacze do systemów wizyjnych/ID  

-Systemy wizyjne/ID  

-Kurtyny bezpieczeństwa 

 

 

 

 

 

Stoltronic Polska Sp. z o.o.  

ul. Dąbrowskiego 238  

93-231 Łódź  

tel. +48 42 649 12 15/16  

fax.+48 42 649 11 08  

NIP: 956-19-33-047  

e-mail:  robert.skibinski@stoltronic.pl  

www.stoltronic.pl  



www.siemens.pl/automatyka 

www.siemens.pl/automatyka

Siemens - partner dla przemysłu

Nasza oferta dla polskiego przemysłu przeznaczona jest zarówno dla niewielkich firm, jak również 
dużych zakładów i obiektów przemysłowych. Obejmuje: pojedyncze urządzenia, specjalistyczne 
systemy, usługi serwisowe, kompleksowe rozwiązania oraz realizację indywidualnych projektów 
dostosowanych do wymagań naszych klientów.

 
Dalsze informacje:

www.siemens.pl

Kontakt:

Siemens Sp. z o.o. 

Digital Factory & Process Industries and Drives

ul. Żupnicza 11

03-821 Warszawa

tel. +48 22 870 98 11

fax +48 22 870 91 49

automatyka.pl@siemens.com

www.siemens.pl/automatyka 



Automation Systems - Systemy automatyki SIMATIC

Dział oferujący szeroką gamę systemów do automatyzacji procesów 
technologicznych i maszyn produkcyjnych. Bogata oferta wyrobów 
umożliwia budowę układów sterowania „na miarę”, ściśle  
dostosowanych do wymagań każdej aplikacji.

Sensors & Communication - pomiary procesowe i transmisja 
danych

Dział oferujący szeroką gamę urządzeń pomiarowych, rejestrujących 
i regulacyjnych stanowiących ważną część systemów automatyzacji 
procesów przemysłowych m.in.: urządzenia do pomiaru ciśnień, 
temperatury, przepływu, pomiaru, poziomu, analizatory gazów  
i cieczy, itp.

Control Components and Systems Engineering - bezpieczeństwo 
maszyn

Dział oferujący kompletną koncepcję bezpieczeństwa Safety  
Integrated, która w pełni integruje standardową automatykę,  
a jednocześnie oferuje paletę produktów odpowiednich dla 
różnorodnych przypadków i spełniających wszelkie wymagania  
przepisów bezpieczeństwa.

Control Components and Systems Engineering - technika 
łączeniowa SIRIUS

SIRIUS to unikalna i kompleksowa paleta aparatów oraz urządzeń dla 
wszystkich aplikacji przemysłowych. Jedną z głównych zalet naszych 
produktów jest ich modułowa budowa, która znacznie usprawnia 
projektowanie i montaż szaf sterowniczych; są one także  
szczególnie łatwe do integracji w systemach rozproszonych.  
SIRIUS to optymalna kombinacja produktów, które doskonale 
komunikują się ze sobą.

Motion Control  - automatyzacja maszyn i linii produkcyjnych

Dział oferujący produkty i systemy przeznaczone do sterowania 
ruchem mechanizmów oraz do realizacji funkcji przemieszczania  
w maszynach i urządzeniach produkcyjnych m.in.: układy  
sterowania numerycznego CNC z rodziny Sinumerik oraz systemy 
sterowania Simotion dla maszyn produkcyjnych, itp.

Large Drives - technika napędowa

Dział oferujący bogatą gamę produktów w zakresie techniki 
napędowej, pracujących zarówno jako napędy pojedyncze lub 
napędy zintegrowane w systemach automatyzacji. Zakres oferty 
obejmuje m.in.: przekształtniki AC/DC, silniki AC/DC oraz  
motoreduktory.

Mechanical Drives - napędy mechaniczne

Dział oferujący szeroką gamę produktów w zakresie napędów  
mechanicznych: przekładnie zębate, sprzęgła, stopnie kątowe. Od 
ponad 100 lat zaopatruje w napędy wszystkie gałęzie przemysłu.



 
Wystąpienia 

26 listopada, dzień I  

 

UŻYTKOWANIE MASZYN 

12:00-13:30 Przyjazd, meldowanie się w recepcji konferencyjnej, obiad 

 

13:30-14:00 Powitanie –  M. Trajdos, Prezes Stowarzyszenia Paragraf 34 

 

14:00-14:30 "Obowiązki użytkowników maszyn w zakresie bezpieczeństwa w świetle aktualnych 

przepisów" J. Gierasimuik, Centralny Instytut Ochrony Pracy 

 

14:30-15:00  "Praktyczne aspekty odpowiedzialności prawnej za produkt" M. Jamny, LUC CE 

Consulting 

 

15:00-15:30 "Cyberbezpieczeństwo przemysłowych systemów sterowania"  

dr inż. A. Kozak, Urząd Dozoru Technicznego Warszawa 

 

15.30-16.00 "Bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy - program dofinansowywania 

przedsiębiorstw" M. Męcik, ZUS Sosnowiec / Wydział Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji 

 

16:00-16:30  Przerwa kawowa 

 

OSŁONY I ROBOTY 

16:30-17:00 "Ryzyko poważnych urazów podczas eksploatacji maszyn w aspekcie skuteczności 

zabezpieczeń uniemożliwiających dostęp do stref niebezpiecznych" dr inż. R. Gonet, Okręgowy 

Inspektorat Pracy Rzeszów 

 

17:00-17:30 "Wymagania bezpieczeństwa dla funkcji ryglowania osłon blokujących"  

K. Ujczak, Elokon Polska 

 

17:30-18:00 "Konfiguracja i połączenie układów bezpieczeństwa w gniazdach zrobotyzowanych 

na przykładzie robotów KUKA" M. Lis, KUKA 

 

18:00–18:30  "Algorytm wyznaczania Poziomu Zapewniania Bezpieczeństwa na przykładzie funkcji 

zatrzymania awaryjnego inspekcyjnego robota górniczego" dr inż. Leszek Kasprzyczak, Instytut 

Technik Innowacyjnych EMAG 

 

18:30–19.00  "Analiza możliwości zastosowań systemów lokalizacji w czasie rzeczywistym do 

zapobiegania wypadkom przy obsłudze maszyn" dr hab. inż. M. Dźwiarek, Centralny Instytut 

Ochrony Pracy 

 

19:00–20:00 Czas wolny 

20:00–21:00 Kolacja 

21:00  Rytuał Saun / Rytuał Drinków 

 



 

Józef Gierasimiuk 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,  

ul. Czerniakowska 16, 02-701 Warszawa 

Główny specjalista 

 

Dane kontaktowe: 

tel.:  (22) 623 46 32  

e-mail:  jogie@ciop.pl 
 

PREZENTACJA: 

Tytuł: 

„Obowiązki użytkowników maszyn w zakresie bezpieczeństwa świetle aktualnych przepisów” 

Syntetyczna informacja o prezentacji: 

Podano koszty wypadków i chorób zawodowych w Polsce oraz przypomniano główne tezy europejskiej 

koncepcji zapewniania bezpieczeństwa związanego z maszynami i rodzaje dyrektyw realizujących tę 

koncepcję. Wskazano, że nowe ramy prawne (NLF), a szczególności rozporządzenie (WE) Nr 765/2008, 

kładą nacisk na udostępnienie wyrobów, a więc przykładają taką samą wagę do spełniania określonych 

wymagań przez wyroby w chwili ich wprowadzenia do obrotu oraz do spełnienia takich samych wymagań 

przez cały okres życia tych wyrobów. Przedstawiono wkład projektanta maszyny i jej użytkownika w 

proces zmniejszania ryzyka związanego niewyeliminowanymi zagrożeniami. wg PN-EN ISO12100  

  Podano obowiązki producentów maszyn oraz wskazania, które powinni oni przekazać użytkownikom 

maszyn, wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w 

sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 zm. Dz. U. z 2011r.Nr 

124poz.701) -transponującego do prawa polskiego dyrektywy 206/42/WE i 2009/127/WE. Przedstawiono 

przedmiot i zakres najważniejszych dyrektyw dotyczących użytkowania maszyn t j dyrektywy 89/391/EWG 

(ramowa) i 2009/104/WE oraz najistotniejsze postanowienia krajowych aktów prawnych wdrażających ich 

przepisy tj Kodeksu Pracy i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 10 2002r (Dz. U. Nr191 poz. 

1596 zm. Dz. U z 2003r. Nr178 poz.1745). Obejmują one podstawowe obowiązki pracodawców i 

pracowników w zakresie bhp oraz związane z użytkowaniem maszyn (stosowaniem zgodnie 

przeznaczeniem maszyn wprowadzanych do użytkowania, doprowadzeniem .do zgodności z minimalnymi 

technicznymi wymaganiami sprzętu użytkowanego przed naszą akcesją do UE oraz realizacją 

minimalnych wymagań organizacyjnych w procesie użytkowania wszystkich, czyli obydwu tych grup 

maszyn, w tym zwłaszcza dotyczących wymaganych kontroli, instrukcji i szkolenia). Przedstawiono także 

wybrane fragmenty uzasadnienia wyroku NSA z dnia 2010-09-01 sygnatura I OSK 370/10   

  Podano wyniki kontroli PIP dotyczące spełniania przez maszyny wymagań minimalnych i zasadniczych 

Zaprezentowano również stanowisko dotyczące przepisów rozdziału 3.w dziale IV rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst 

jedn. Dz. U z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.).  

 

 

 



 

BIOGRAM 

Józef Gierasimiuk 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 

ul. Czerniakowska 16, 02-701 Warszawa 

Główny Specjalista 

 

Dane kontaktowe: 

tel.: (22) 623 46 32 

e-mail: jogie@ciop.pl 

 

WYKSZTAŁCENIE: 

Studia: Politechnika Warszawska Wydział: Maszyn Roboczych Pojazdów 

Inne znaczące studia/kursy: 

Kursy  dotyczące realizacji postanowień kolejnych wydań dyrektywy maszynowej oraz dyrektyw dotyczących 

minimalnych wymagań bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy 

Kursy na audytora: 

   wiodącego systemu zarządzania jakością i uzyskanie uprawnień takiego audytora BSI i PCBC   

   systemu zarządzania bhp i uzyskanie uprawnień audytora CIOP- PIB w tym zakresie 

HISTORIA ZATRUDNIENIA: 

1962 –  Stołeczne Zakłady Metalowe - konstruktor; 

1963 –  1968 - Warszawskie Zakłady Maszyn Budowlanych - konstruktor a następnie kierownik Sekcji 

Ciągników i Osprzętów w dziale Głównego Konstruktora  

1968 – nadal - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy starszy specjalista w 

Zakładzie Technologii i Konstrukcji a po jego  połączeniu z Zakładem Ergonomii -zastępca kierownika tego 

Zakładu od 1990. do 2004 r. (przejście na emeryturę) kierowałem Zakładem Techniki Bezpieczeństwa. 

Obecnie, na części etatu, jestem Głównym Specjalistą w tym Zakładzie i nadal, do końca 2011r. kierowałem 

Zespołem ds. Certyfikacji Maszyn i Elementów Bezpieczeństwa w Ośrodku Certyfikacji Wyrobów CIOP - PIB, 

dla którego - jako główny wykonawca - przygotowałem dokumentację systemu jakości uzyskując certyfikat 

akredytacji. 

OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE: 

Jestem autorem lub współautorem ponad 100 publikacji, w tym:  

 powszechnie stosowanych „Ramowych Wytycznych do oceny maszyn i urządzeń technicznych pod 

względem dostosowania ich do człowieka” wydanych w 1974 r. a następnie w 1983 r. ( wydanie 2, 

zweryfikowane i uzupełnione) zaleconych przez Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw Socjalnych jako 

podstawa do oceny maszyn wg obowiązujących wówczas przepisów: 

 rozdziałów dotyczących zagrożeń mechanicznych oraz bezpieczeństwa maszyn w monografiach 

pod redakcją. Danuty Koradeckiej  „Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia” wydanej w1997r 

i „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” wydanej w 2008 r. w wersji polskiej i w 2009 r. w wersji angielskiej. 

 rozdziału dotyczącego oceny i zmniejszania ryzyka zawodowego powodowanego zagrożeniami 



 

BIOGRAM 

mechanicznymi  w monografii „Ryzyko zawodowe – Metodyczne podstawy oceny – pod redakcją 

W M Zawieski, ostatnie wydanie 2007r. 

 artykułów dot. oceny maszyn np. Podstawowe zmiany wprowadzone nową dyrektywą maszynową 

2006/42/WE i Zapewnianie zgodności maszyn z nową dyrektywą maszynową2006/42/WE opublikowane 

w Bezpieczeństwo Pracy – nauka i praktyka odpowiednio nr4/2007s,12-15 i 1/2010 s. 8-13 

Jestem wykładowcą tematyki dotyczącej bezpieczeństwa maszyn na studiach podyplomowych i szkoleniach 

organizowanych, głównie przez Centrum Edukacji CIOP-PIB oraz inne uczelnie i instytucje, 

w tym Państwową Inspekcję Pracy i zakłady przemysłowe. W latach 1975 ÷ 1989 wykładałem 

tę problematykę na Studium Podyplomowym Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii Politechniki Warszawskiej. 

Od 30 lat zajmuję się także działalnością normalizacyjną krajową i międzynarodową. Jestem współautorem 

14 norm polskich, uczestniczyłem w pracach Stałej Grupy Roboczej RWPG d/s normalizacji w zakresie 

ochrony pracy, w tym jako przewodniczący delegacji polskiej na 15. posiedzeniach tej grupy, spośród 21, 

które się odbyły. Jako reprezentant Polski uczestniczyłem także w pracach nad problemem RWPG 

„Podstawy naukowe do norm i wymagań ergonomicznych”. 

Od 1994 r. jestem Przewodniczącym Normalizacyjnej Komisji Problemowej, a obecnie Komitetu 

Technicznego Nr 158 d/s Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia 

Ogólne Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. 

Byłem audytorem BSJ i PCBC w zakresie systemów zarządzania jakością oraz jestem audytorem CIOP-PIB 

w zakresie systemów zarządzania bhp. 

Uczestniczę w pracach Krajowego Forum Konsultacyjnego dotyczącego prawa Unii Europejskiej z zakresu 

maszyn funkcjonującego ramach Centrum Bezpieczeństwa Technicznego. 

Przez ok. 15 lat, do marca 2012 r. byłem członkiem Komitetu Redakcyjnego miesięcznika „Bezpieczeństwo 

Pracy – nauka i praktyka” wydawanego przez CIOP-PIB  Od wielu lat jestem Swoją wiedzę i doświadczenie 

zawodowe łączę i wykorzystuję w pracy społecznej, zwłaszcza na rzecz Naczelnej Organizacji Technicznej. 

Byłem sekretarzem Polskiego Komitetu Naukowo -Technicznego FSNT NOT ds. Ergonomii i Ochrony Pracy 

przez 5. Czteroletnie jego  kadencje. Między innymi zainicjowałem, przygotowałem program i wspólnie z 

zespołem zorganizowałem 10.02.2010 r. w NOT Ogólnopolską Konferencję nt. „Oznakowanie CE według 

nowej Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, w której uczestniczyło ponad 200 osób a 6. producentów 

urządzeń ochronnych prezentowało swoje wyroby. Nawiązywała ona do pierwszej w Polsce konferencji 

związanej z wdrażaniem Dyrektywy maszynowej zorganizowanej przy moim udziale w 1993 r. 

 Jestem członkiem sądu konkursowego Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy i innych 

gremiów konkursowych. 

  Wyrazem uznania osiągnięć zawodowych i w pracy społecznej są przyznane mnie odznaczenia i 

wyróżnienia, w tym zwłaszcza: srebrny i złoty krzyże zasługi, srebrna i złota odznaki NOT,- nagroda 

Głównego Inspektora Pracy imienia Haliny Krahelskiej za  osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony 

zdrowia w środowisku pracy, statuetka PRO LABORE SECURO – wyróżnienie za wybitne zasługi w służbie 

publicznej na rzecz ochrony człowieka w środowisku pracy, złota odznaka za Zasługi dla Rozwoju 

Przemysłu Maszynowego, 

 
 



 
Maciej Jamny 

LUC – CE CONSULTING 

ul. Robotnicza 20, 45-352 Opole 

Adwokat, konsultant prawny 

 

Dane kontaktowe: 

tel.: 48 77 442 68 90 

e-mail:  m.jamny@luc.pl 

 

PREZENTACJA: 

Tytuł:  

Praktyczne aspekty odpowiedzialności prawnej za produkt 

Syntetyczna informacja o prezentacji: 

Ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to paremia prawnicza wyrażająca jedną  

z podstawowych zasad prawa, wywodząca się z prawa rzymskiego. Zgodnie z nią nie można zasłaniać się 

nieznajomością normy prawnej. W praktyce wyraża się ona tym, że nikt nie może podnosić, iż zachował się 

niezgodnie z normą dlatego, że nie wiedział o jej istnieniu. 

Niniejszy referat w syntetycznym ujęciu przedstawia źródła obowiązującego prawa w zakresie 

odpowiedzialności prawnej producentów za produkty wprowadzone do obrotu. Oprócz aspektów natury 

teoretycznej w postaci wyszczególnienia poszczególnych rodzajów odpowiedzialności tj. odpowiedzialności 

karnej, administracyjno-prawnej oraz cywilno-prawnej, uczestnikom przedstawione zostaną praktyczne uwagi 

związane z wyżej wymienionym zagadnieniem. Praktyczne aspekty obejmować będą: zachowania 

stanowiące wypełnienie znamion przestępstwa, sankcje za naruszenie przepisów, etapy postępowania 

karnego. Omówione zostanie także orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz Sądów Apelacyjnych  

w przedmiotowym zakresie. Nadto przedstawione zostaną uprawnienia i obowiązki osoby podejrzanej  

o popełnienie przestępstwa a także stosowane linie obrony. 

W zakresie odpowiedzialności administracyjno-prawnej omówione zostaną źródła odpowiedzialności oraz 

sposoby formułowania środków prawnych mogących zabezpieczyć interesy producenta.  Co do 

odpowiedzialności cywilno-prawnej referat obejmie: odpowiedzialność kontraktową wobec Kupującego, 

odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji, odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz niezgodności towaru 

konsumpcyjnego z umową, odpowiedzialność deliktową ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności 

za produkt niebezpieczny. 

Biorąc pod uwagę połączenie aspektu teoretycznego z praktycznym ujęciem zagadnienia  odpowiedzialności 

prawnej producentów za wyroby wprowadzone do obrotu, uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę jakie 

obowiązki na nich ciążą oraz jakie mają uprawnienia by ewentualnie toczące się postępowania przyniosły 

pożądany skutek.    

 



 

BIOGRAM 

Maciej Jamny 

LUC – CE CONSULTING, ul. Robotnicza 20, 45-352 Opole 

Adwokat, konsultant prawny 

 

dane kontaktowe: 

tel. +48 77 442 68 90 

e-mail: m.jamny@luc.pl 

 

WYKSZTAŁCENIE: 

 Studia:  

Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa Administracji i Ekonomii 

 Inne znaczące studia/kursy: 

Aplikacja adwokacka odbyta w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu 

HISTORIA ZATRUDNIENIA: 

2003-2005 – Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu – Radca 

2005-2015 – Kancelaria adwokacka – Adwokat 

2015 -…  –  LUC – CE CONSULTING – Adwokat, konsultant prawny 

OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE: 

Wprowadzanie i nadzorowanie procedur związanych z nadzorem rynku w Okręgowym Inspektoracie Pracy w 

Opolu. W zakresie wykonywanej praktyki adwokackiej, prowadzenie skutecznie wielu spraw z zakresu 

odpowiedzialności związanej z wyrobem na wszystkich etapach tj. karnym, cywilnym, administracyjnym. 

 



 
Andrzej Kozak 

Urząd  Dozoru Technicznego 

Warszawa 

Radca Prezesa 

 

dane kontaktowe: 

tel.: 48 22 57 22 204 

e-mail:  andrzej.kozak@udt.gov.pl 

 

PREZENTACJA: 

Tytuł:        

Cyberbezpieczeństwo przemysłowych systemów sterowania 

Syntetyczna informacja o prezentacji: 

Komunikacja cyfrowa i zagadnienia efektywnego wykorzystania cyberprzestrzeni są  niekwestionowanym 

postępem ale jednocześnie cyberprzestępstwa stają się faktami dokonanymi i coraz bardziej dokuczliwymi 

dla podmiotów gospodarczych. 

Wyróżnia się dwa rodzaje atakowanych podmiotów: 

Pierwszy rodzaj to podmiot o silnie rozwiniętej strukturze IT i atak skupia się na systemie IT. 

Celem ataku jest pozyskanie wiedzy w sposób niedozwolony, zniszczenie baz danych, sianie destrukcji 

 i dążenie do wywołania niepokojów społecznych. Przykładowe ataki to włamania do kont bankowych  

w Polsce czy atak na francuski kanał telewizyjny TV5 przeprowadzony 12 kwietnia 2015 przez hakerów 

islamskich. 

Ogólnie tego typu ataki nazywane są miękkimi ponieważ na ogół nie powodują bezpośrednich strat  

w majątku fizycznym. 

Drugi rodzaj ataku to atak na przemysłowe systemy sterowania – PLC / DCS / SCADA.  

W efekcie tego typu ataku dochodzi do strat w zasobach fizycznych – pożary, wybuchy, katastrofy, itp.  

Przykładowe takie ataki to atak na system sterowania rafinerii firmy Saudi Aramco w Arabii Saudyjskiej (12 

listopad 2012) , atak na system uzdatniania wody pitnej w USA czy atak na piec metalurgiczny  

w Niemczech (jesień 2014). 

Nasuwa się pytanie: jak zabezpieczyć przemysłowe systemy sterowania aby obiekty przemysłowe nie 

padły łupem ataku cyberprzestępców?  
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Andrzej Kozak 

Urząd  Dozoru Technicznego 

Warszawa 

Radca Prezesa 

 

Dane kontaktowe: 

tel.  +48 22 57 22 204 

e-mail:  andrzej.kozak@udt.gov.pl 

 

WYKSZTAŁCENIE: 

Studia:    Politechnika Krakowska 

Doktorat – doktor nauk technicznych   

Polska Akademia Nauk,  Instytut Inżynierii Chemicznej 

Inne znaczące studia/kursy: 

Uzyskał   w 2011 amerykański tytuł:   CRP – Certified Reliability Profesional, 

Od 2010r jest  członkiem  American Chemical Society. 

HISTORIA ZATRUDNIENIA: 

Od 1997 Urząd Dozoru Technicznego – Warszawa, Centrala. 

OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE: 

1. Współudział w stworzeniu systemu UDT dot.  certyfikacji personelu wg PN EN 61508, egzaminowanie 

specjalistów w zakresie SIL 

2. Współudział w stworzeniu w UDT systemu certyfikacji sprzętu na zgodność  

z PN EN 61508 

3. Organizacja merytoryczna konferencji dot. bezpieczeństwa funkcjonalnego  

i cyberbezpieczeństwa – w roku 2015 było już IV Forum Bezpieczeństwa Funkcjonalnego. 

4. Aktywny udział w wielu konferencjach branżowych w kraju i zagranicą. 

 



 
Małgorzata Męcik 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu  

ul. Partyzantów 1, 41-200 Sosnowiec 

st. inspektor 

 

Dane kontaktowe: 

tel.:  608 360 839 

e-mail: gosia.mecik@gmail.com 

 

PREZENTACJA: 

Tytuł:    

Bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy – Program dofinansowania przedsiębiorstw 

Syntetyczna informacja o prezentacji:  

W zakresie prewencji wypadkowej Zakład Ubezpieczeń Społecznych podejmuje szereg działań. Jedną z jego 

form jest realizowany od 2013 roku program Zakładu, obejmujący działania na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy poprzez bezzwrotne wsparcie  finansowe dla jego uczestników.  

W ramach programu Zakład dofinansowuje projekty o charakterze doradczym, projekty o charakterze 

inwestycyjnym oraz projekty o charakterze doradczo-inwestycyjnym. Adresatami programu są wszyscy 

płatnicy składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Dzięki niemu 

możliwe  jest wspieranie m.in. małych pracodawców w opracowaniu i wdrażaniu usprawnień organizacyjnych 

lub rozwiązań technicznych poprawiających bezpieczeństwo pracy lub dofinansowanie działań służących 

przeprowadzeniu zmian w zakładzie pracy. 

 

 

 

 

 



 

BIOGRAM 

Małgorzata Męcik 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu 

ul. Partyzantów 1,  

41-200 Sosnowiec 

st. inspektor 

 

Dane kontaktowe: 

tel. 608 360 839 

e-mail gosia.mecik@gmail.com 

 

WYKSZTAŁCENIE: 

Studia: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział, Zarządzania Informatyki i Nauk 

Społecznych, kierunek: Socjologia, specjalność: Socjologia reklamy i komunikacji międzyludzkiej, studia 

magisterskie uzupełniające, studia niestacjonarne, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk 

Społecznych, kierunek: Socjologia, specjalność: Komunikacja Społeczna, tytuł naukowy: magister. 

Inne znaczące studia/kursy:  

Praca doktorska „Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Instytucja Misji Społecznej” - Otwarcie przewodu 

doktorskiego listopad 2014r. 

HISTORIA ZATRUDNIENIA: 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu od 01.06.1992r Stanowisko: starszy inspektor  

w Wydziale Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji od 09.1999r.- nadal. 

 



 
Radosław Gonet 

Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie 

 ul. Gen. St. Maczka 4, 35-234 Rzeszów 

Starszy inspektor pracy – Główny specjalista 

 

Dane kontaktowe: 

tel.: 134367944 

e-mail: radoslawgonet@rzeszow.pip.gov.pl 

 

PREZENTACJA: 

Tytuł:  

Ryzyko poważnych urazów podczas eksploatacji maszyn, w aspekcie skuteczności zabezpieczeń 

uniemożliwiających dostęp stref niebezpiecznych 

Syntetyczna informacja o prezentacji: 

W artykule dokonano analizy przyczyn i okoliczności ciężkich wypadków przy pracy, których źródłem był brak 

skutecznego zabezpieczenia przed dostępem do miejsc niebezpiecznych. Wskazano techniczne przyczyny 

wypadków w aspekcie naruszeń przepisów prawa oraz normy, które wskazują rozwiązania będące 

właściwymi sposobami zabezpieczeń stref niebezpiecznych. Głównym wnioskiem, który autor chce 

przekazać czytelnikom jest konieczność zwrócenia uwagi na stosowanie prostych rozwiązań technicznych 

zapewniających bezpieczeństwo użytkowania maszyn w aspekcie skuteczności zabezpieczeń stref 

niebezpiecznych poprzez uniemożliwienie dostępu do nich. Na gruncie obowiązków pracodawców 

dotyczących wykorzystywania osiągnięć nauki i techniki w dziedzinie bezpieczeństwa technicznego  

i powołanych w artykule wyroków sądowych zasadnym jest ponadto stwierdzenie, że pomimo 

nieobligatoryjności stosowania Polskich Norm w prawodawstwie polskim, wykorzystanie sprawdzonej wiedzy 

technicznej w nich zawartej staje się gwarantem spełnienia wymogów technicznego bezpieczeństwa pracy. 
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Radosław Gonet 

Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie 

ul. Gen. St. Maczka 4, 35-234 Rzeszów 

Starszy inspektor pracy – Główny specjalista 

 

Dane kontaktowe: 

tel.: 134367944 

e-mail: radoslawgonet@rzeszow.pip.gov.pl 

 

WYKSZTAŁCENIE: 

Studia: 

Politechnika Rzeszowska – Wydział: Elektryczny, Specjalność: Przetwarzanie i Użytkowanie Energii 

Elektrycznej 

Studia podyplomowe: 

Uniwersytet Rzeszowski: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie: Technologie wiertnicze w udostępnianiu 

złóż i geoinżynierii 

Inne znaczące studia/kursy: 

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie - uzyskanie stopnia naukowego doktora 

nauk technicznych 

OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE: 

2009 – 2010 - udział w projekcie Unii Europejskiej na Ukrainie jako starszy ekspert międzynarodowy ds. 

konsultacji z rządem Ukrainy w Kijowie w zakresie opracowania procedur prawnych na bazie prawodawstwa 

Unii Europejskiej oraz polskich doświadczeń w zakresie implementacji prawa wspólnotowego po 

01.05.2004r. 

od 2010r. - przedstawiciel Rzeczpospolitej Polskiej, jako ekspert w pracach Grupy Współpracy 

Administracyjnej (ADCO) przy Komisji Europejskiej w Brukseli 

od 2012r. - biegły sądowy przy Sądach Okręgowych w Krośnie i Rzeszowie z zakresu bezpieczeństwa  

i higieny pracy  

 

 



 

Krzysztof Ujczak 

ELOKON Polska Sp. z o.o.    

ul. Tytoniowa 22, 04-228 Warszawa    

Kierownik Działu Bezpieczeństwa Procesowego 

 

Andrzej Oleśkiewicz 

Elokon Polska Sp. z o.o. 

Ul. Tytoniowa 22, 04-228 Warszawa 

Kierownik Działu Studiów i Badań 

 

Dane kontaktowe: 

tel.: 693398453       48 603 916 376 

e-mail: Krzysztof.ujczak@elokon.pl     andrzej.oleskiewicz@elokon.pl 

 

PREZENTACJA: 

Tytuł:  

Wymagania bezpieczeństwa dla funkcji ryglowania osłon blokujących  

Syntetyczna informacja o prezentacji: 

Jednym z powszechnie stosowanych środków ochronnych na maszynach są osłony blokujące (interlocking 

guard). W zależności od ich przeznaczenia oraz charakteru nadzorowanych zagrożeń, mogą one być 

dodatkowo wyposażone w funkcję ryglowania (guard locking). Ogólne wymagania bezpieczeństwa dotyczące 

urządzeń blokujących zawarte są między innymi w polskich normach, jednak nie określają one 

jednoznacznie wymagań stawianych układom sterowania związanym z funkcją ryglowania osłon. 

W przypadku braku norm typu C lub gdy wymagania te nie są szczegółowo określone powstaje pytanie jakie 

wymagania powinny spełniać funkcje ryglowania osłon blokujących? 

Celem niniejszego opracowania jest określenie wytycznych, które pozwoliłyby na sprecyzowanie wymagań 

stawianych funkcji ryglowania oraz potwierdzenie poprawności doboru zastosowanych rozwiązań. 

 

mailto:andrzej.oleskiewicz@elokon.pl


 

BIOGRAM 

Krzysztof Ujczak 

ELOKON Polska Sp. z o.o. 

Kierownik Działu Bezpieczeństwa Procesowego 

 

Dane kontaktowe: 

tel.:       693398453 

e-mail: krzysztof.ujczak@elokon.pl 

 

WYKSZTAŁCENIE: 

Studia: 

Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, Automatyka 

Studia podyplomowe: 

Politechnika Łódzka, Bezpieczeństwo Procesów Produkcyjnych 

Główny Instytut Górnictwa, Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 

Inne znaczące studia/kursy: 

Certyfikat kompetencji UDT-CERT w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego (nr 

certyfikatu: UDT-CERT/B FUNK/I/76/14) 

HISTORIA ZATRUDNIENIA: 

2009 – 2015 – Elokon Polska 

OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE: 

Automatyk, projektant układów bezpieczenstwa maszyn i instalacji procesowych. Specjalizuje sie w ocenie 

ryzyka procesowego (przy wykorzystaniu metod typu PHA, HAZOP, FMEA ) i wybuchowego (ATEX). 

Zrealizował liczne projekty m. in. dla klientów z sektora energetyki, branzy spozywczej, budowlanej, AGD  

i automotive. Reprezentant w Komitecie Technicznym nr 158 PKN 

 

 

mailto:krzysztof.ujczak@elokon.pl


 

BIOGRAM 

Andrzej Oleśkiewicz 

ELOKON Polska Sp. z o.o                                                                             

ul, Tytoniowa 22, 04-228 Warszawa                                             

Kierownik Działu Studiów i Badań 

 

Dane kontaktowe: 

tel.: 48 603 916 376 

e-mail:  andrzej.oleskiewicz@elokon.pl 

 

WYKSZTAŁCENIE: 

Studia: 

Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, Mechanika i Budowa maszyn 

Studia podyplomowe: 

CIOP- Studia Podyplomowe- Specjalista BHP 

„Orgmasz”- Studia Podyplomowe - Menedżer jakości w przedsiębiorstwie 

 

HISTORIA ZATRUDNIENIA: 

2001 – 2015 (obecnie) – ELOKON Polska Sp. z o.o.- Kierownik Działu Studiów i Badań 

OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE: 

Ponad 13-letnie doświadczenie w zakresie audytów bezpieczeństwa maszyn, projektowania  

i montażu systemów bezpieczeństwa na stanowiskach pracy. Trener / wykładowca od 2005 roku, 

specjalizuje się w tematyce: wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa maszyn, ocena 

ryzyka, techniczne środki bezpieczeństwa. 

 

mailto:andrzej.oleskiewicz@elokon.pl


 

Marcin Lis 

KUKA Roboter CEE GmbH  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce 

ul. Porcelanowa 10, 40-246 Katowice, Poland 

Technical Sales Support & Application Engineer 

 

Dane kontaktowe: 

tel.:  48 32 730 32 14 

e-mail: marcin.lis@kuka.com 

 

PREZENTACJA: 

Tytuł:  

Konfiguracja i połączenie układów bezpieczeństwa w gniazdach zrobotyzowanych na przykładzie robotów 

KUKA 

Syntetyczna informacja o prezentacji: 

Prezentacja możliwości podłączenia układu bezpieczeństwa w robotach KUKA wykorzystując standardowy 

oraz komunikacyjny interfejs ProfiNet z włączeniem bezpieczeństwa dzięki ProfiSafe. 

 

 

 

 



 

BIOGRAM 

Marcin Lis 

KUKA Roboter CEE GmbH  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce 

ul. Porcelanowa 10, 40-246 Katowice, Poland 

Technical Sales Support & Application Engineer 

 

Dane kontaktowe: 

tel. +48 32 730 32 14 

e-mail marcin.lis@kuka.com 

 

WYKSZTAŁCENIE: 

Studia: 

Wyższa Szkoła Mechatroniki w Katowicach 

HISTORIA ZATRUDNIENIA: 

2008 – 2012 – Magna Formpol – Automatyk Utrzymania Ruchu 

2012 – 2013 – KUKA Roboter – Serwisant /Engineering 

2013 – obecnie – KUKA Roboter – Techniczne Wsparcie Sprzedaży  

 



 

Leszek Kasprzyczak 

Instytut Technik Innowacyjnych EMA 

ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice 

Główny Inżynier ds. mechatroniki 

 

Dane kontaktowe: 

tel.:  48 602 79 64 04 

e-mail: kasprzyczak@ibemag.pl  

 

PREZENTACJA: 

Tytuł: 

Algorytm wyznaczania Poziomu Zapewnienia Bezpieczeństwa na przykładzie funkcji zatrzymania 

awaryjnego inspekcyjnego robota górniczego  

Syntetyczna informacja o prezentacji: 

W prezentacji przedstawiono założenia funkcjonalne Mobilnej Platformy Inspekcyjnej (MPI), konstrukcję 

robota, badania demonstratora w dziedzinie ATEX, EMC, bezpieczeństwa maszyn i bezpieczeństwa 

funkcjonalnego. Przeprowadzono ocenę ryzyka i podjęte działania związane z redukcją ryzyka przy pomocy 

funkcji zatrzymania awaryjnego realizowanej przez układ sterowania. Na podstawie grafu ryzyka ustalono 

wymagany poziom PLr przedmiotowej funkcji. Zidentyfikowano podsystemy SRP/CS tej funkcji, po czym 

określono parametry składowe poziomów bezpieczeństwa PL poszczególnych podsystemów, tj. kategorie, 

MTTFd, DC oraz CCF. Na koniec prezentacji określono osiągnięty całkowity PL funkcji zatrzymania 

awaryjnego i porównano go do poziomu wymaganego z grafu ryzyka. Prezentację kończą podsumowanie 

i wnioski. 

 

 

 



 

BIOGRAM 

Leszek Kasprzyczak 

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG,  

40-189 Katowice, ul. Leopolda 31 

Główny Inżynier ds. mechatroniki 

 

Dane kontaktowe: 

tel.:  48 602 79 64 04 

e-mail:  kasprzyczak@ibemag.pl 

 

WYKSZTAŁCENIE: 

Studia: 

I. magister inżynier: Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, 

kierunek: Automatyka i Robotyka, specjalność: Systemy Pomiarowe, 2002. Temat pracy 

magisterskiej: Ustalenie procedur atestacyjnych dla urządzeń pomiarowych laserowych i 

światłowodowych w wykonaniu przeciwwybuchowym 

II. doktor: Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny, specjalność: Budowa i Eksploatacja 

Maszyn. Temat rozprawy doktorskiej Systemy mechatroniczne maszyn wytrzymałościowych. 

Obrona 25.09.2007 

Inne znaczące studia/kursy: 

Autocad Inventor (P.A. Nova Gliwice), LabVIEW (National Instruments Warszawa), Altium Designer 

(Evatronix Bielsko-Biała), bezpieczeństwo funkcjonalne i maszyn (Politechnika Gdańska, LUC-CE), 

bezpieczeństwo przeciwwybuchowe ATEX (Główny Instytut Górnictwa-Kopalnia Doświadczalna Barbara) 

HISTORIA ZATRUDNIENIA: 

2003-2007 Politechnika Opolska, konstruktor – automatyk 

2007 do nadal – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG-  mechatronik 

OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE: 

Zaprojektowanie i zbudowanie sprzętowych i programistycznych układów regulacji maszyn zmęczeniowych z 

napędami elektrycznymi i hydraulicznymi na Politechnice Opolskiej i w Brno University of Technology 

(wdrożenia www.kasprzyczak.friko.pl). 

Kierowanie projektami rozwojowymi w Instytucie EMAG dotyczącymi opracowania Górniczego Mobilnego 

Robota Inspekcyjnego GMRI i Mobilnej Platformy Inspekcyjnej MPI. 

 



 
Marek Dźwiarek 

CIOP-PIB  

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa 

prof. CIOP-PIB, kier. Zakładu NB. 

 

Dane kontaktowe: 

tel.: 22 623 46 35 

e-mail: madz@ciop.pl 

 

PREZENTACJA: 

Tytuł: 

Analiza możliwości zastosowań systemów lokalizacji w czasie rzeczywistym do zapobiegania wypadkom 

przy obsłudze maszyn 

Syntetyczna informacja o prezentacji: 

Technika RTLS UWB znajduje coraz szersze zastosowanie w inteligentnych systemach wytwórczych do 

celów usprawnienia organizacji pracy oraz poprawy jakości. Przeprowadzone analizy wykazały, ze systemy 

te, mogą być także wykorzystane do redukcji ryzyka związanego z obsługą maszyn. Analizy wypadków 

zaistniałych w latach 2012 i 2013 potwierdziły, że technika lokalizacji nie będzie skuteczna w ochronie części 

ciała człowieka, ale może być bardzo przydatna w przypadku konieczności przebywania całym ciałem  

w strefie zagrożenia. 

 

 

 



 

BIOGRAM 

Marek Dźwiarek 

CIOP-PIB,  

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa 

prof. CIOP-PIB, kier. zakładu NB. 

 

Dane kontaktowe: 

tel.: 22 623 46 35 

e-mail: madzw@ciop.pl 

 

WYKSZTAŁCENIE: 

Studia:  

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki, doktorat: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniki 

Precyzyjnej, habilitacja: Główny Instytut Górnictwa 

HISTORIA ZATRUDNIENIA: 

1980 – 1993: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniki Precyzyjnej 

1993 – CIOP-PIB 

OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE: 

Kierowanie realizacją ponad 30 prac badawczych na zamówienie MNiSW, MG, MP, ZUS, przedsiębiorstw 

oraz udział w 8 projektach badawczych międzynarodowych, realizowanych z funduszy UE. Autor i współautor 

ponad 130 publikacji w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych i naukowo-technicznych. 

Przewodniczący Komitetu Technicznego KT 281, Bezpieczeństwo maszyn, aspekt elektrotechniczny, 

członek Rady Sektorowej sektora elektryki w PKN, członek Grupy roboczej ISO/TC 44, JWG8 „Safety of 

Machinery. Safe control systems”. 

 

 



 
Wystąpienia 

27 listopada, dzień II  

 

08:00-09:00 Śniadanie 

 

NORMY I PROJEKTOWANIE 

09:00-09:30 "Normalizacja i jej związek z bezpieczeństwem" Z. Niechoda, Polski Komitet 

Normalizacyjny 

 

09:30-10:00 " "Analiza RAMS – Metoda wyboru najlepszej opcji projektowej" R. Sauk, Urząd 

Dozoru Technicznego Warszawa 

 

10:00-10:30  "Wymagania normy PN-EN 61439 dotyczące budowy sterownic i rozdzielnic NN" M. 

Pajkowski, Lapp Kabel 

 

10:30-11:00 Przerwa kawowa 

 

DOśWIADCZENIE 

11.00-11.30 "Niezgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami nie zawsze widoczne „gołym 

okiem” - na podstawie podestu ruchomego zamontowanego na platformie samochodu" A. Midera, 

Okręgowy Inspektorat Pracy   

 

11:30-12:00 "Bezpieczeństwo pracy przemysłowych urządzeń cieplnych" K. Ujczak, Elokon 

Polska 

 

12:00-12:30  "Programowanie bezpiecznych aplikacji palnikowych i pras" A. Cyganik, Siemens 

 

12:30-13:00 "Projektowanie i walidacja funkcji bezpieczeństwa realizowanych programowo przez 

iskrobezpieczny sterownik programowalny  ELSAFE- 14" K. Szczepański, Elektrometal S.A. 

 

13:00-13:30 Przerwa kawowa, wymeldowanie 

 

DYREKTYWA LVD, RFID I NAPĘDY 

13:30–14:00  "Stosowanie elementów automatyki w celu zwiększenia bezpieczeństwa miejsca 

pracy" R. Skibiński, Stoltronic 

 

14:00–14.30  "Formuowanie wymagań dotyczących wyposażenia bezpieczeństwa 

wykorzystującego technikę RFID" T. Strawiński, Centralny Instytut Ochrony Pracy 

 

14:30–15.00  "Nowa dyrektywa niskonapięciowa (LVD) - wybrane zagadnienia" M. Trajdos, LUC 

CE Consulting 

 

15:00–16:00 Obiad 

 



 
Zygmunt Niechoda 

Polski Komitet Normalizacyjny,  

ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa 

Doradca Prezesa 

 

Dane kontaktowe: 

tel.: 608757800 

e-mail:  zygmunt.niechoda@pkn.pl 

 

PREZENTACJA: 

Tytuł:  

Normalizacja i jej związek z bezpieczeństwem 

Syntetyczna informacja o prezentacji: 

Normalizacja, będąca dobrowolną i metodyczną działalnością porządkującą otaczającą nas 

rzeczywistość, jest obok prawodawstwa technicznego i oceny zgodności ważnym elementem infrastruktury 

jakości i bezpieczeństwa. Jej wynikiem są normy techniczne. Niestety, często normy są mylone z przepisami 

technicznymi. Tymczasem są one zasadniczo różne. Przepisy techniczne są tworzone przez organa władzy 

(legislatorów) w celu stworzenia ram prawnych służących do realizacji polityki publicznej, m. in. w obszarze 

bezpieczeństwa, zdrowia itp. Z tego względu stanowią obowiązek prawny dla obywateli. Normy z zasady 

służą zapewnieniu rozwiązań technicznych służących spełnieniu wymagań rynku i są tworzone przez 

zainteresowanych uczestników rynku w ramach tzw. komitetów technicznych powoływanych przez uznane 

organizacje zwane jednostkami normalizacyjnymi. Stanowią więc pewnego rodzaju zalecenia do 

dobrowolnego stosowania. Nie są czymś gorszym od przepisów. Często je wspomagają, ponieważ   opisują 

sposoby zapewnienia technicznej realizacji minimalnych wymagań zawartych w przepisach prawa.  

W praktyce legislacyjnej często mamy do czynienia z powoływaniem się na normy w przepisach prawa. 

Takie powoływanie się może mieć charakter bezpośredni (odesłanie do konkretnej normy w przepisie) lub 

pośredni (odesłanie do odrębnej listy norm). Powołanie bezpośrednie może mieć z kolei charakter wyłączny 

(przepis nakazuje stosowanie tylko określonej normy) lub pośredni (przepis zaleca stosowanie konkretnej 

normy, ale dopuszcza inne rozwiązania spełniające kontekst prawny).  

W obszarze bezpieczeństwa przemysłowego w Unii Europejskiej mamy do czynienia z sytuacją 

powoływania się na normy w przepisach prawa (rozporządzeniach, dyrektywach). Przepisy prawa określają 

wymagania bezpieczeństwa (prawne), natomiast normy określają sposoby realizacji tych wymagań. 

W dyrektywach Nowego Podejścia (do takich należy Dyrektywa Maszynowa) mamy do czynienia  

z powołaniem pośrednim. Tekst dyrektyw odsyła do oddzielnie opublikowanej listy norm - tzw. norm 

zharmonizowanych z dyrektywą. Stosowanie norm zharmonizowanych jest dobrowolne, ale dzięki zasadzie 

domniemania zgodności (wyrób wyprodukowany zgodnie z normami zharmonizowanymi spełnia wymagania 

zasadnicze bezpieczeństwa zawarte w postanowieniach dyrektywy) ułatwia producentom wprowadzanie 

wyrobów na rynek. 

 

 

 



 

BIOGRAM 

Zygmunt Niechoda 

Polski Komitet Normalizacyjny, 

ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa 

Doradca Prezesa 

 

Dane kontaktowe: 

tel.: 608 757 800 

e-mail: zygmunt.niechoda@ pkn.pl 

 

WYKSZTAŁCENIE: 

Studia: 

Politechnika Warszawska: 1970  - mgr inż. elektronik, 1983 - dr nauk techn. 

Studia podyplomowe: 

Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskie: 1998 - 1999 - Integracja europejska: gospodarka polska a 

jednolity rynek UE. 

Inne znaczące studia/kursy: 

The Institute of Public-Private Partnership in Washington D.C.: 1994 - Kurs: Private Sector Contracting for 

Public Services. 

Danish School for Public Administration, Kopenhaga: 1998 - Szkolenie UE dla urzędników krajów 

kandydujących do Unii.  

Netherlands Institute of International Relations „Clingendael”: 2003 - Szkolenia: How to operate in Brussels. 

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle “ORGMASZ”: 2003 - 2005 - Kursy w zakresie zarządzania.  

HISTORIA ZATRUDNIENIA: 

1970 – 1993 - Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki, Instytut technologii Elektronowej / Instytut 

Mikroelektroniki i Optoelektroniki -  pracownik naukowy; 

1993 – 1994 - Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej - dyrektor Departamentu Techniki Medycznej; 

1994 – 2012 - Polski Komitet Normalizacyjny - dyrektor Wydziału Współpracy Międzynarodowej / Wydziału 

Relacji Zewnętrznych; 

2012 - …. - Polski Komitet Normalizacyjny - doradca Prezesa PKN 

OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE: 

 Współautor i redaktor naukowy dwóch książek: „Zarys klinicznych zastosowań laserów” (Warszawa 

1995) oraz „Swobodny przepływ i bezpieczeństwo towarów przemysłowych” (Łódź 1998). 

 Autor/współautor ponad 100 artykułów w czasopismach naukowych i popularno-naukowych oraz 

referatów na konferencjach w kraju i za granicą z zakresu techniki laserowej oraz normalizacji i dziedzin 

pokrewnych. 

 Wieloletni członek i rzeczoznawca SEP, członek-założyciel Polskiego Komitetu Optoelektroniki.  

 Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pierwszej kadencji. 



 

BIOGRAM 

 Koordynacja działań PKN w zakresie współpracy międzynarodowej i integracji europejskiej (w tym udział 

w przygotowaniach do uzyskania członkostwa PKN w europejskich organizacjach normalizacyjnych 

CEN i CENELEC oraz akcesji Polski do Unii Europejskiej – koordynacja prac PKN, współpraca z 

organami rządowymi i Komisją Europejską, udział w negocjacjach akcesyjnych dotyczących 

swobodnego przepływu towarów). 

 W latach 1994 – 2012 sekretarz Komitetu Krajowego Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IEC 

oraz krajowej jednostki normalizacyjnej Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO. W 2011 r. 

odznaczony honorową odznaką IEC za wkład w rozwój organizacji. 

 W latach 2004 – 2012 członek organów zarządzających  i doradczych europejskich organizacji 

normalizacyjnych CEN i CENELEC (w tym rady Administracyjnej oraz Rady Technicznej CEN).  

 Doradca i ekspert Banku Światowego i Komisji Europejskiej (ekspert TAIEX) – seminaria i opracowania 

systemowe dla krajów kandydujących do UE oraz objętych Polityką Partnerstwa Wschodniego.  

 Członek honorowy i przewodniczący Rady Programowej Klubu Polskie Forum ISO 9000 oraz 

współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania POLISOLAB. 

 Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za wkład w działalność normalizacyjną i projakościową.  

 Laureat Polskiej Indywidualnej Honorowej Nagrody Jakości w 2006 r. 

 



 
Ryszard Sauk 

Urząd Dozoru Technicznego 

Warszawa ul. Szczęśliwicka 34 

Główny specjalista 

 

Dane kontaktowe: 

tel.: 48 694 45 43 56 

e-mail:  ryszard.sauk@udt.gov.pl 

 

PREZENTACJA: 

Tytuł:  

RAMS – Metoda wyboru najlepszej opcji projektowej 

Syntetyczna informacja o prezentacji: 

Opracowanie projektu jest zwykle skomplikowanym i długotrwałym procesem, w którego trakcie 

rozpatrywane są wielorakie jego warianty i opcje. W prezentacji opisano główne elementy analizy RAMS jako 

narzędzia do wyboru optymalnej opcji projektu, a także zaprezentowano podstawowe pojęcia z obszaru 

bezpieczeństwa i niezawodności uwzględniane w procesie podejmowania decyzji inwestycyjno-projektowych. 

 

 

 

 



 

BIOGRAM 

Ryszard Sauk 

Urząd Dozoru Technicznego 

Warszawa ul. Szczęśliwicka 34 

Główny specjalista 

 

Dane kontaktowe: 

tel. +48 694 45 43 56 

e-mail ryszard.sauk@udt.gov.pl 

 

WYKSZTAŁCENIE: 

Studia: 

Politechnika Szczecińska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, kierunek: Inżynieria Chemiczna i 

Procesowa 

Inne znaczące studia/kursy: 

Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem – Szkoła Główna Pożarnictwa 

LOPA i analiza ryzyka wybuchu exLOPA – Politechnika Łódzka 

Szkolenie dla ekspertów i kandydatów na ekspertów jednostki notyfikowanej do dyrektywy  94/9/EC – 

UDT-CERT 

Podstawy efektywnej FMEA – ReliaSoft Corporation 

Bezpieczeństwo funkcjonalne automatyki regulacyjnej I zabezpieczeniowej – Politechnika  Gdańska 

HISTORIA ZATRUDNIENIA: 

1997 – 1999 – Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL” S.A. – Technolog 

2000 – obecnie – Urząd Dozoru Technicznego – Główny specjalista 

OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE: 

Analizy HAZOP najważniejszych i najbardziej skomplikowanych instalacji w kraju jak i zagranicą, publikacje 

naukowe oraz referaty z zakresu bezpieczeństwa procesowego prezentowane w czasopismach krajowych i 

zagranicznych (m.in. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Journal of Loss Prevention in Process Industries) 

oraz sympozjach i szkoleniach (m.in. Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie). 

 



 
Mariusz Pajkowski 

Lapp Kabel spółka z o.o.  

ul. Profesjonalna 1, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce 

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych 

 

Dane kontaktowe: 

tel.: 601792763 

e-mail:  mariusz.pajkowski@lapp.pl 

 

PREZENTACJA: 

Tytuł: 

Wymagania normy PN-EN 61439 dotyczące budowy sterownic i rozdzielnic NN 

Syntetyczna informacja o prezentacji: 

Celem prezentacji jest przedstawienie najważniejszych zmian w okablowaniu rozdzielnic i sterownic nn, które 

to zmiany wynikają z wejścia w życie nowej normy PN-EN 61439. Zwiększyła ona nacisk na testowanie 

finalnych wyrobów pod kątem odporności mechanicznej, korozyjnej i cieplnej a tym samym wpłynęła na 

potrzebę zmian konstrukcyjnych samych obudów jak i aparatury oraz okablowania wewnętrznego. 

 

 

 



 

BIOGRAM 

Mariusz Pajkowski 

Lapp Kabel spółka z o.o.  

ul. Profesjonalna 1, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce 

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych 

 

Dane kontaktowe: 

tel.:  601 792 763 

e-mail:  mariusz.pajkowski@lapp.pl 

 

WYKSZTAŁCENIE: 

Studia: Politechnika Zielonogórska / Uniwersytet Lubuski - Przemysłowe Systemy Informatyczne 

HISTORIA ZATRUDNIENIA: 

1996-2000 SERWOKONTROL spółka z o.o.(przedstawiciel LappKabel na Polskę) – Regionalny Kierownik 

Sprzedaży 

2000-2010 LAPP KABEL spółka z o.o. – Regionalny Kierownik Sprzedaży 

2010 do dzisiaj – LAPP KABEL spółka z o.o. – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych 

OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE: 

Od 14 lat odpowiedzialny za szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne w Lapp Kabel w Polsce, od 4 lat szkoli 

pracowników Lapp Kabel z całego świata. Autor blisko dziesięciu publikacji prasowych poruszających 

zagadnienia związane z przewodami elektrycznymi w przemyśle. Prelegent na Konferencjach branżowych, 

elektrotechnicznych i związanych z bezpieczeństwem maszyn. 

 

 



 
Andrzej Midera 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie  

31-634 Kraków, Plac Szczepański 5  

starszy inspektor pracy główny specjalista  

 

Dane kontaktowe: 

tel.  (12) 424-04-59, kom. 608-454-807  

e-mail:  andrzej.midera@krakow.pip.gov.pl  

 

PREZENTACJA: 

Tytuł:  

Niezgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami nie zawsze widoczne „gołym okiem” 

Syntetyczna informacja o prezentacji:  

Podczas kontroli wypadkowej inspektor pracy ujawnił wyrób: podest ruchomy „zwyżka” typ: E198PX o 

udźwigu 200 kg, produkcji włoskiej, zamontowany na podwoziu samochodu marki MERCEDES-BENZ 

Sprinter, nie spełniający zasadniczych wymagań dyrektywy maszynowej 98/37/WE, który uległ awarii. 

Na skutek „wyłamania się” kolumny wadliwie skonstruowanej i wadliwie wykonanej kolumny wysięgnika 

o wysięgu 18 m, dwóch pracowników wyklejających reklamę na bilbordzie upadło w koszu z wysokości 

ok. 5 m na wybrukowany teren, doznając ciężkich obrażeń ciała.  

Obaj pracownicy z kosza podestu ruchomego, zainstalowanego na platformie samochodu wykonywali prace 

związane z naklejaniem plakatu na ekranie reklamowym (tzw. bilbordzie). W tym czasie podstawa 

zamocowania wysięgnika na poziomie platformy samochodu odspoiła się w rejonie spawu. Całe 18-metrowe 

ramię wysięgnika, razem z pracownikami znajdującymi się w koszu, upadło z wysokości ok. 5,0 m i uderzyło 

o wybrukowane podłoże. W wyniku uderzenia pracownicy doznali obrażeń. Jeden z nich doznał złamania 

kości piszczelowej i strzałkowej nogi prawej, urazu twarzy i ogólnych potłuczeń, drugi - doznał ogólnych 

obrażeń, w tym zranienia głowy.  

Użytkowany podest ruchomy był zarejestrowany w UDT. W dniu zdarzenia posiadał decyzję zezwalającą na 

eksploatację.  

Dla podestu użytkownik prowadził książkę urządzenia, w której uprawnieni konserwatorzy usługowo 

dokonywali wpisów potwierdzających prowadzone przeglądy konserwatorskie, o których mowa 

w rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie 

warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu 

bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890) – ostatni (comiesięczny) przegląd odnotowano w dniu 18.04.2014 r.  

Samochód specjalny MERCEDES-BENZ SPRINTER 311 CDI z zamontowanym podnośnikiem do prac 

konserwacyjno-montażowych - przegląd techniczny odbył w lutym 2014 r., ważny do lutego 2015 r.  

Podest w dniu zdarzenia obsługiwał pracownik posiadający zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez UDT 

– uprawniające do obsługi podestów ruchomych przejezdnych – samojezdnych montowanych na pojeździe.  

Kontrolowany pracodawca po wypadku zlecił UDT badania wyrobu, celem ustalenia przyczyn zaistniałego 

zdarzenia wypadkowego.  

 

 



 

BIOGRAM 

Andrzej Midera 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie 

31-011 Kraków, Plac Szczepański 5  

starszy inspektor pracy główny specjalista  

 

Dane kontaktowe: 

tel.  (12) 424-04-59, kom. 608-454-807  

e-mail: andrzej.midera@krakow.pip.gov.pl  

 

WYKSZTAŁCENIE: 

Studia:   

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie  

Studia podyplomowe:  

AGH – Diagnostyka i Niezawodność Maszyn 

CIOP – Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy  

HISTORIA ZATRUDNIENIA: 

1980-1997 – Huta im. T. Sendzimira w Krakowie  – stanowiska w dozorze i kierownictwie 

(ostanie 6 lat – Dyrektor Techniczny Zakładu Mechaniczno-Odlewniczego),  

1997-1999 – Huta im. T. Sendzimira w Krakowie – specjalista ds. tworzenia SZ BHP,  

1999-nadal – inspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w  Krakowie  

(specjalność: kontrole wyrobów „w nadzorze rynku”, bezpieczeństwo maszyn) 

OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE: 

- liczne wdrożone „wnioski racjonalizatorskie” usprawniające prace urządzeń produkcyjnych, w tym: wzór 

użytkowy na formę odlewniczą do wytwarzanie sfer kulistych stanowiących element konstrukcyjny  

w młynach węglowych użytkowanych w elektrociepłowniach,  

- stworzenie procedur do systemu zarządzania bhp w Hucie im. T. Sendzimira,  

- obecnie wykładowca prawa pracy, problematyki bezpieczeństwa maszyn w: Politechnice Krakowskiej  

i Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu.  

 



 

Krzysztof Ujczak 

ELOKON Polska Sp. z o.o. 

Kierownik Działu Bezpieczeństwa Procesowego 

 

Dane kontaktowe:  

tel.:         693398453 

e-mail:  krzysztof.ujczak@elokon.pl 

 

PREZENTACJA: 

Tytuł: 

Bezpieczeństwo pracy przemysłowych urządzeń do procesów cieplnych 

Syntetyczna informacja o prezentacji: 

Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych są obecne niemal w każdym zakładzie produkcyjnym. 

Są one wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, takich jak wytwarzanie i obróbka metali, szkła, 

ceramiki, w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i innych. Zagadnienia związane  

z bezpieczeństwem tych urządzeń leżą często na pograniczu bezpieczeństwa procesowego 

(związanego z instalacjami podawania paliwa lub atmosfer ochronnych) oraz bezpieczeństwa 

maszynowego (wynikającego z typowych zagrożeń mechanicznych, urazowych). 

Projektanci i użytkownicy wspomnianych urządzeń mają do dyspozycji rodzinę norm PN-EN 746, która 

opisuje wymagania bezpieczeństwa związane z poszczególnymi aspektami ich budowy i działania. 

Normy, pomimo swojej złożoności, nie zawsze jednak dają odpowiedzi na wszystkie pojawiające się 

pytania, a wiele kwestii związanych z funkcjonowaniem pozostaje nadal otwartych. 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono najważniejsze aspekty związane z bezpieczeństwem 

przemysłowych urządzeń do procesów cieplnych, w ujęciu teoretycznym i praktycznym. W szczególności 

poruszono zagadnienia związane z układami paliwowymi i systemami podawania gazowych atmosfer 

ochronnych. 

 

 

mailto:krzysztof.ujczak@elokon.pl


 

BIOGRAM 

Krzysztof Ujczak 

ELOKON Polska Sp. z o.o. 

Kierownik Działu Bezpieczeństwa Procesowego 

 

Dane kontaktowe: 

tel.:       693398453 

e-mail: krzysztof.ujczak@elokon.pl 

 

WYKSZTAŁCENIE: 

Studia: 

Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, Automatyka 

Studia podyplomowe: 

Politechnika Łódzka, Bezpieczeństwo Procesów Produkcyjnych 

Główny Instytut Górnictwa, Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 

Inne znaczące studia/kursy: 

Certyfikat kompetencji UDT-CERT w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego (nr 

certyfikatu: UDT-CERT/B FUNK/I/76/14) 

HISTORIA ZATRUDNIENIA: 

2009 – 2015 – Elokon Polska 

OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE: 

Automatyk, projektant układów bezpieczenstwa maszyn i instalacji procesowych. Specjalizuje sie w ocenie 

ryzyka procesowego (przy wykorzystaniu metod typu PHA, HAZOP, FMEA ) i wybuchowego (ATEX). 

Zrealizował liczne projekty m. in. dla klientów z sektora energetyki, branzy spozywczej, budowlanej, AGD  

i automotive. Reprezentant w Komitecie Technicznym nr 158 PKN 
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Andrzej Cyganik 

SIEMENS Sp. Z O.O. 

Żupnicza 11, 03-821 Warszawa 

Promotor Systemów Bezpieczeństwa  

 

Dane kontaktowe: 

tel.     48 668 168 372 

e-mail:  andrzej.cyganik@siemens.com 

 

PREZENTACJA: 

Tytuł:  

Programowanie bezpiecznych aplikacji palnikowych i pras. 

Syntetyczna informacja o prezentacji: 

Zarówno aplikacje sterowania palnikami jak i prasami zostały sklasyfikowane jako szczególnie niebezpieczne 

dla ludzi i otoczenia. Dlatego muszą one spełnić dodatkowe wymagania których realizację muszą potwierdzić 

rekomendowane jednostki notyfikacyjne. Prezentacja przedstawia oprogramowanie, które może uprościć 

realizację tych aplikacji.   

 

 

 

 

 



 

BIOGRAM 

Andrzej Cyganik 

SIEMENS Sp. z o.o. 

ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa 

Promotor Systemów Bezpieczeństwa  

 

Dane kontaktowe: 

tel.     48 668 168 372 

e-mail:  andrzej.cyganik@siemens.com 

 

WYKSZTAŁCENIE:  

Studia:  

Automatyka i Metrologia – Politechnika Krakowska 

Studia podyplomowe: 

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – MWSE w Tarnowie 

Zarządzanie Firmą  – MWSE w Tarnowie 

HISTORIA ZATRUDNIENIA: 

1995 – 1999 – MERA-PNEFAL – Projektant AKPiA 

1999 – 2004 – MONTEL  - Projektant i programista systemów automatyki  i AKPiA 

2005 – 2015 – SIEMENS – Doradztwo techniczne SIMATIC SAFETY   

 



 
Krzysztof Szczepański 

ELEKTROMETAL SA, Cieszyn, ul. Stawowa 71 

specjalista ds. konstrukcji urządzeń iskrobezpiecznych i związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym  

 

Dane kontaktowe: 

tel.:  791 616 051 

e-mail: kszczepanski@elektrometal.com.pl 

 

PREZENTACJA: 

Tytuł:  

Projektowanie i walidacja funkcji bezpieczeństwa realizowanych programowo przez iskrobezpieczny 

sterownik programowalny ELSAFE-14 

Syntetyczna informacja o prezentacji: 

Sterowniki programowalne w polskim górnictwie kojarzone są głównie z aplikacjami transportu pionowego 

(maszyny wyciągowe, sygnalizacja szybowa). Zaprojektowany i produkowany przez firmę ELEKTROMETAL 

SA iskrobezpieczny sterownik programowalny ELSAFE-14 umożliwia realizację logiki sterowania, w tym 

również funkcji bezpieczeństwa, także w innych maszynach górniczych.  

W prezentacji przedstawiono cyklu życia rozwoju oprogramowania aplikacyjnego związanego  

z bezpieczeństwem dla przykładowej funkcji bezpieczeństwa tj. emisji sygnału ostrzegawczego przed 

uruchomieniem, zrealizowanej w języku programowania FBD, a wykonywanej przez sterownik ELSAFE-14 w 

układzie sterowania przenośnika ścianowego w podziemnym zakładzie górniczym. 

 

 

 



 

BIOGRAM 

Krzysztof Szczepański 

ELEKTROMETAL SA, Cieszyn, ul. Stawowa 71 

specjalista ds. konstrukcji urządzeń iskrobezpiecznych i związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym  

 

Dane kontaktowe: 

tel. 791 616 051 

e-mail kszczepanski@elektrometal.com.pl 

 

WYKSZTAŁCENIE: 

Studia: 

Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach 

HISTORIA ZATRUDNIENIA: 

1999 – 2000 – ENKO SA – programista aplikacji komunikacyjnych 

2000 – 2005 – Pers sp. z o.o. – programista aplikacji biznesowych 

od 2005 – ELEKTROMETAL SA – programista wizualizacji urządzeń dołowych; konstruktor urządzeń ATEX i 

związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym 

OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE: 

- prowadzenie projektu „Iskrobezpieczny modułowy sterownik programowalny do realizacji funkcji 

bezpieczeństwa ELSAFE-14” 

- ocena bezpieczeństwa sprzętu i oprogramowania wielu urządzeń związanych z bezpieczeństwem 

znajdujących się w ofercie ELEKTROMETAL SA 

- koordynowanie działań z zakresu bezpieczeństwa funkcjonalnego na poziomie systemu jakości w 

ELEKTROMETAL SA w ramach wymagań pełnego zapewnienia jakości dyrektywy maszynowej  

 



 
Robert Skibiński 

Stoltronic Polska Sp z o.o. 

Dąbrowskiego 238, 93-231 Łódź 

General Product Manager 

 

Dane kontaktowe: 

tel.:  506625880 

e-mail: robert.skibinski@stoltronic.pl 

 

PREZENTACJA: 

Tytuł:  

Stosowanie elementów automatyki w celu zwiększenia bezpieczeństwa miejsca pracy 

Syntetyczna informacja o prezentacji: 

Typy systemów bezpieczeństwa przez nas oferowanych: 

- Wprowadzenie 

- Prezentacja rozwiązań: enkodery bezpieczeństwa, systemy kurtyn bezpieczeństwa 

- Przykłady zastosowań oraz stawiane wymagania do spełnienia norm bezpieczeństwa 

 

 



 

BIOGRAM 

Robert Skibiński 

Stoltronic Polska Sp. z o.o.,  

Dąbrowskiego 238, 93-231 Łódź 

General Product Manager 

 

Dane kontaktowe: 

tel.:  506 625 880 

e-mail:  robert.skibinski@stoltronic.pl  

 

WYKSZTAŁCENIE: 

Studia: 

 Automatyka i Robotyka 

HISTORIA ZATRUDNIENIA: 

2009 – 2014 Stoltronic Polska Sp. z o.o.- dział automatyki przemysłowej – Product Manager 

 



 
Tomasz Strawiński 

Zakład Techniki Bezpieczeństwa 

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy 

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa 

starszy specjalista naukowo-badawczy 

 

Dane kontaktowe: 

tel.:  22 623 46 37 

e-mail: tostr@ciop.pl 

 

PREZENTACJA: 

Tytuł: 

Możliwości wykorzystania techniki RFID do ograniczenia ryzyka użytkowania maszyn 

Syntetyczna informacja o prezentacji: 

Szerokie wykorzystanie techniki identyfikacji radiowej (ang. Radio Frequency IDentification - RFID) i jej 

efektywne zastosowanie w takich dziedzinach jak nadzorowanie przepływu towarów/elementów oraz ruchu 

osób w logistyce lub przemyśle skierowało uwagę ośrodków badawczych na możliwość jej wykorzystania 

w zagadnieniach bezpieczeństwa przemysłowego. W centrum uwagi znalazły się zastosowania obejmujące 

możliwość wykorzystania techniki RFID w realizacjach funkcji bezpieczeństwa w związanych  

z bezpieczeństwem elementach systemów sterowania, nadzorowania dostępu do stref zagrożenia, a także 

do przechowywania informacji istotnych dla bezpieczeństwa. Urządzenia RFID składają się ze stacjonarnego 

czytnika (z anteną nadawczo-odbiorczą) i przenośnych (ruchomych) transponderów. Transponder jest 

elementem, w którym można zakodować pewne informacje, a następnie je odczytać, gdy znajdzie się on  

w zasięgu czytnika. Nawiązanie łączności transpondera z czytnikiem lub utrata tej łączności może być 

skojarzona z wystąpieniem sytuacji zagrożenia i wykorzystana do realizacji funkcji bezpieczeństwa  

w związanych z bezpieczeństwem systemach sterowania maszyn (zastosowania typu on-line). Możliwe też 

jest kodowanie w transponderze informacji związanych z bezpieczeństwem i wykorzystywanie ich  

w procesach utrzymania ruchu maszyn (zastosowania typu off-line). W obu tych rodzajach zastosowań,  

w celu uzyskania zamierzonego stopnia redukcji ryzyka należy spełnić szereg wymagań funkcjonalnych oraz 

związanych z odpornością i wytrzymałością na czynniki środowiskowe. 
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Tomasz Strawiński 

Zakład Techniki Bezpieczeństwa 

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy 

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa 

starszy specjalista naukowo-badawczy 

 

Dane kontaktowe: 

tel.:  22 623 46 37 

e-mail: tostr@ciop.pl 

 

WYKSZTAŁCENIE: 

Studia:  

na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, specjalność: automatyka (1977) 

Studia podyplomowe:  

Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy (2005) 

Inne znaczące studia/kursy: 

Auditor wewnętrzny w laboratorium badawczym Nr rej. 27/AW-LAB/103/2003 

Członek Komitetu Technicznego PKN nr 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym 

HISTORIA ZATRUDNIENIA: 

Od 1999 – praca w CIOP-PIB – zagadnienia zapewniania bezpieczeństwa użytkowania maszyn metodami 

sterowania, badania urządzeń ochronnych i wyposażenia elektrycznego maszyn, badania elektroizolacyjnych 

środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do prac przy napięciu – realizacja tematów w ramach 

Programu Wieloletniego, badania laboratoryjne, ekspertyzy przemysłowe i sądowe, prowadzenie szkoleń; 

1989-1998 – praca w firmach prywatnych – projektowanie urządzeń mikroprocesorowych i ich 

oprogramowania, realizacje systemów sterowania ruchem drogowym, wdrażanie nowych technologii  

w dziedzinie sterowania ruchem drogowym; 

1980- 1988 – praca w Instytucie Transportu PW, Zakład Sterowania Ruchem, Zespół Sterowania Ruchem 

Drogowym – opracowania urządzeń i oprogramowania do zastosowań w systemach sterowania ruchem 

drogowym – sterownik lokalny, sterownik obszarowy, sterownik centralny, tablica synoptyczna, interfejsy  

i modem transmisyjny sprzęgające urządzenia systemowe; 

1977-1979 – Studia doktoranckie w PW – zastosowania techniki mikroprocesorowej w realizacji układów 

sterowania; 

OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE: 

Zajmuje się zagadnieniami zapewniania bezpieczeństwa użytkowania maszyn metodami sterowania  

i osiągania wymaganego poziomu bezpieczeństwa funkcjonalnego, badaniami laboratoryjnymi urządzeń 

ochronnych i elementów systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem oraz oceną spełniania 

wymagań przez wyposażenie elektryczne maszyn. Prowadzi również badania laboratoryjne 

elektroizolacyjnych środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do prac przy napięciu. 

 



 
Marek Trajdos 

LUC-CE Consulting Mariusz Łukaszyński 

ul. Robotnicza 20, 45-352 Opole 

Konsultant 

 

Dane kontaktowe: 

tel.:  512 03 99 96 

e-mail: m.trajdos@luc.pl 

 

PREZENTACJA: 

Tytuł:  

Nowa dyrektywa niskonapięciowa LVD – wybrane zagadnienia 

Syntetyczna informacja o prezentacji: 

Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) jest jedną z najczęściej stosowanych dyrektyw. Obowiązuje ona ogromną 

grupę produktów wykorzystujących energię elektryczną. 

Spełnienie przez wyrób wymagań dyrektywy LVD jest bardzo istotne nie tylko z punktu widzenia 

bezpieczeństwa elektrycznego. Sprzęt elektryczny niskiego napięcia jest bardzo często komponentem innych 

wyrobów (maszyn, wyrobów budowlanych, itp.), które podlegają pod inne przepisy i normy związane m.in.  

z oznaczeniem CE. Bezpieczeństwo tych wiele bardziej złożonych wyrobów zależy również od poprawnego 

zastosowania dyrektywy niskonapięciowej. W tym zakresie bardzo istotną sprawą staje się wybór najbardziej 

odpowiednich norm zharmonizowanych, które sprzęt niskonapięciowy powinien spełniać. 

Dyrektywa ta jest jedną z najstarszych regulacji bezpieczeństwa wyrobu ustanowioną we Wspólnotach 

Europejskich, bo już w 1973 roku. Od tego czasu była wielokrotnie modyfikowana, a od dnia 20 kwietnia 

2016 roku będzie obowiązywać jej nowa, kolejna wersja. 

Referat przypomina założenia i strukturę dyrektywy LVD oraz omawia jej nowe elementy. 
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Marek Trajdos 

LUC-CE Consulting Mariusz Łukaszyński 

45-352 Opole, ul. Robotnicza 20  

Konsultant 

 

Dane kontaktowe: 

tel.  512 03 99 96 

e-mail: marek.trajdos@t-system.com.pl 

 

WYKSZTAŁCENIE: 

Studia:  

mgr inż. elektryk; specjalność: automatyka i metrologia elektryczna 

Studia podyplomowe: 

1989/1990 Pedagogiczne (PŁ), 2004/2005 Systemy Zarządzania Jakością (UŁ) 

Inne znaczące studia/kursy: 

Kursy z zakresu: programowania komputerów, napędu elektrycznego i serwisu napędu przekształtnikowego 

(Niemcy, Wielka Brytania), bezpieczeństwa maszyn (Niemcy i PG), zarządzania , projektowania 

motywacyjnych systemów ocen pracowników, kompatybilności elektromagnetycznej, bezpieczeństwa 

elektrycznego, bezpieczeństwa funkcjonalnego, diagnostyki przemysłowej, wymagań zasadniczych dla 

maszyn 

HISTORIA ZATRUDNIENIA: 

1988-1989 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych „POLMATEX-CENARO”, 

stanowisko: stażysta, młodszy konstruktor 

1989-1998 Politechnika Łódzka w Łodzi, Instytut Maszyn Elektrycznych i Transformatorów, stanowisko: 

stażysta, asystent, zastępca kierownika centrum szkoleniowego 

1998-2010 T-System Projekt Sp. z o.o., stanowisko: Dyrektor, Prezes Zarządu 

2010-2011 Partner Serwis Sp. z o.o., stanowisko: Dyrektor ds. Wiedzy i Rozwoju 

2011-2014 Partner Serwis Sp. z o.o, stanowisko Dyrektor Zarządzania Wiedzą, Rozwojem i Zasobami 

Ludzkimi 

2014 – DAMET Sp.J. Dańko, Jaksina, stanowisko Kierownik Projektu; LUC-CE CONSULTING Mariusz 

Łukaszyński, stanowisko Konsultanta 

OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE: 

Udział w projektach i uruchomieniach: 

- TP SA, system monitorowania zasilania węzła łączności radioliniowej w Pałacu Kultury i Nauki w 

Warszawie (32 piętro <!> oraz połączenie modemowe z drugim systemem w obiekcie TVP przy Woronicza) 

- Elektrownia Pomorzany, układ napędowy mostu przeładunkowego, 

- Stocznia Szczecińska, układ napędowy suwnicy dokowej (drugi co do wielkości obiekt tego typu w Polsce), 

- Zakłady Chemiczne „Police”, układ napędowy żurawia chwytakowego (wykorzystanie specjalistycznej 
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technologii sterowania chwytaka – drugie wdrożenie tego typu w kraju), 

- KWB Bełchatów, układ napędowy zwałowarki Z93 (największy obiekt tego typu w Polsce), 

- KWB Turów, układ napędowy koparki K17 (pierwsza koparka do górotworu trudno urabialnego), 

- KWB Turów, układ napędowy zwałowarki Z48, 

- Cargill Wrocław, układ przekształtnika częstotliwości z by-pasem dynamicznym (1 MW, pierwsze tego typu 

wdrożenie układu Siemensa na Świecie), 

- Adam Opel AG, napęd układu pras synchronizowanych (Kaiserslautern, Niemcy), 

- ogólnie udział w ponad 100 projektach automatyki,  napędu i sterowania bezpieczeństwem maszyn w 

przemyśle, 

- wdrożenie ok. 700 układów napędowych (różne technologie przemysłowe, od wentylatorów i pomp, poprzez 

mieszadła i wirówki, po dźwigi oraz ciągi technologiczne i instalacje przemysłowe – papiernicze, hutnicze, 

górnictwa odkrywkowego, szklarskie, materiałów budowlanych i przemysłu gumowego, petrochemiczne i 

energetyczne), 

- opracowanie kilkudziesięciu procedur dla różnych obszarów zarządzania w firmach: T-System Projekt i 

Partner Serwis, 

- opracowanie i zarządzanie dziesięcioma bazami danych na płaszczyźnie Lotus Notes w systemie Partner 

Serwis, 

- udział w opracowaniu nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (w tym proces negocjacyjny <z 

trzema organizacjami związkowymi> i zatwierdzenia w PIP) i Kodeksu Firmowego Partner Serwis, 

- udział w tworzeniu poradnika „Kontrola maszyn i urządzeń. Przeglądy, naprawy, dostosowanie do 

wymogów UDT i PIP.” wydawnictwa Forum Media Polska Sp. a o.o., 

 - redaktor prowadzący poradnika „Teczka aktualnych wymagań dla maszyn i urządzeń” wydawnictwa Forum 

Media Polska Sp. z o.o., 

- zarządzanie i udział w projekcie budowy nowego rodzaju głowicy zszywającej w firmie DAMET, 

- realizacja nowych modeli urządzeń zszywających dla firm: SAMSUNG, STIEGELMEYER i ARCELOR 

MITTAL, 

- realizacja wielu ocen zgodności maszyn i zespołów maszyn pod względem wymagań minimalnych i 

zasadniczych 

Szkolenia i warsztaty: 

- opracowanie materiałów szkoleniowych dla 3 rodzajów kursów w Centrum Sterowania Maszyn 

Elektrycznych w PŁ (nagroda II stopnia Rektora PŁ), 

- opracowanie materiałów szkoleniowych dla 5 rodzajów kursów w firmie T-System Projekt, 

- opracowanie materiałów szkoleniowych na potrzeby warsztatów firmy Siemens z zakresu napędu 

elektrycznego i bezpieczeństwa maszyn, 

- opracowanie materiałów szkoleniowych dla kursu z zakresu bezpieczeństwa maszyn dla ODKT ŁRF NOT, 

- opracowanie materiałów szkoleniowych dla kursu z zakresu bezpieczeństwa maszyn we wspólnym 

projekcie firm: LUC-CE Consulting, SICK, Schmersal i Partner Serwis, 

- opracowanie materiałów szkoleniowych dla kursów z zakresu wyposażenia elektrycznego maszyn – 

rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia i dyrektywy LVD. 

 

 


