Szkolenie towarzyszy Mi´dzynarodowym Targom Utrzymania Ruchu, Planowania
i Optymalizacji Produkcji Maintenance, podczas których zaprezentowane zostanà
rozwiàzania z zakresu:
• Konserwacji maszyn i urzàdzeƒ
• Automatyki, robotyki, diagnostyki
• Mechaniki i narz´dzi
• Pneumatyki i hydrauliki
• Infrastruktury energetycznej
• Logistyki produkcji
• Kontroli jakoÊci i monitorowania
• BHP i ochrony przeciwpo˝arowej
• Serwisowania infrastruktury okołoprodukcyjnej
www.mtc.krakow.pl
Równolegle odbywajà si´ równie˝ Mi´dzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania
i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych – SyMas, w ramach których zostanà
zaprezentowane:
• Urzàdzenia weryfikujàce, filtrujàce i separujàce
• Logistyka i transport (taÊmy i przenoÊniki)
• Aparatura kontrolno-pomiarowa (detektory, czujniki, wagi)
• Magazynowanie i przechowywanie (silosy)
• Maszyny mielàce, kruszàce, mieszajàce
• Maszyny osuszajàce
• Pakowanie produktów sypkich
• Oprogramowanie
www.symas.krakow.pl

5-6 paêdziernika 2016,Kraków
towarzyszy
Mi´dzynarodowymTargom
Utrzymania Ruchu, Planowania
i Optymalizacji Produkcji

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:
425 zł + VAT (w przypadku nadesłania zgłoszenia i wniesienia opłaty do dnia 31.08.2016 r.)
525 zł + VAT (w przypadku nadesłania zgłoszenia i wniesienia opłaty od 01.09.2016 r.)
180 zł + VAT (studenci, zgłoszenie nale˝y przysłaç wraz z kopià wa˝nej legitymacji studenckiej)

DATA I MIEJSCE:
5-6 paêdziernika 2016 r.
Mi´dzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe Expo Kraków
ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków
www.expo.krakow.pl

GODZINY OTWARCIA TARGÓW:
5 paêdziernika 2016 r. (Êroda): 9.30-17.00
6 paêdziernika 2016 r. (czwartek): 9.30-16.00
Wi´cej informacji na: www.mtc.krakow.pl

KONTAKT:
Karol Miernikiewicz – Zast´pca Komisarza Targów
tel.: +48 12 651 95 31
tel. kom.: +48 507 044 183
fax: +48 12 651 95 22
miernikiewicz@targi.krakow.pl

Rezerwacje hotelowe:
tel.: +48 12 651 90 45
hotele@targi.krakow.pl

ORGANIZATOR:
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
tel. +48 12 644 59 32 • fax +48 12 644 61 41

www.targi.krakow.pl

Spotkanie profesjonalistów

Wojtek Màczyƒski, WoMa Solution
Wojtek Màczyƒski jest jednym z najbardziej charyzmatycznych doradców z zakresu in˝ynierii utrzymania ruchu, niezawodnoÊci oraz logistyki
UR oraz najcz´Êciej wybieranym konsultantem przez przedsi´biorstwa
poszukujàce wsparcia w zakresie doradztwa w obszarze systemów zarzàdzania obsługà technicznà maszyn i urzàdzeƒ zgodnie z filozofià
TPM. Jako in˝ynier w zespołach Utrzymania Ruchu w polskich przedsi´biorstwach obserwował specyfik´ pracy tych działów i coraz Êmielej proponował i wprowadzał rozwiàzania, majàce na celu usprawnienie
procesów. Pnàc si´ po szczeblach kariery, jako manager w du˝ych korporacjach mi´dzynarodowych testował i wdra˝ał innowacyjne rozwiàzania w obszarze produkcji i utrzymania ruchu. Od 2005 roku tworzy
własnà mark´ WoMa Solution i jako trener, konsultant i coach realizuje
swojà misj´ zara˝ajàc klientów pasjà do poszukiwania coraz to nowszych rozwiàzaƒ w obszarze zarzàdzania słu˝bami utrzymania ruchu
i produkcjà. W ciàgu 10 lat działania WoMa Solution stworzył autorskie
programy szkoleniowe, takie jak Certyfikowany Praktyk TPM, Podnoszenie kompetencji technicznych ActionLearnigBlitz, czy Logistyka UR.
Pracował dla ponad 200 firm z Europy, Azji i Ameryki Północnej.

Rafał Kurzela, Sante A. Kowalski Sp. j.
Obecnie pełni funkcj´ Dyrektora Operacyjnego w firmie SANTE. Prac´
zawodowà rozpoczynał podczas studiów na Wydziale In˝ynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w przemyÊle maszynowym, jako konstruktor i technolog oraz programista maszyn cyfrowych w Fabryce
Obrabiarek Precyzyjnych “AVIA” S.A. Kolejnym miejscem pracy był znaczàcy niemiecki producent maszyn, urzàdzeƒ, kompletnych linii dozujàcych i pakujàcych ROVEMA Verpackungsmaschinen GmbH, gdzie
Rafał Kurzela nabierał doÊwiadczenia tak˝e w bran˝y opakowaniowej.
Dodatkowo prowadzi działalnoÊç konsultingowà w zakresie projektowania i automatyzacji procesów technologicznych, architektury wewnàtrzzakładowej oraz opracowywania i wdra˝ania procesów
technologicznych. W latach 2003–2015 pracował w firmie BAKALLAND
S.A. jako Dyrektor ds. Rozwoju Produkcji, gdzie poza codziennymi zadaniami projektowymi, przygotowywał innowacje produktowe
i opakowaniowe a tak˝e pola do działania w zakresie wprowadzania
Lean Manufacturing dla nowo przej´tych zakładów produkcyjnych
przez BAKALLAND S.A.

Łukasz Janus, Grupa Nomax
Od 2011 roku pełni funkcj´ wiceprezesa zarzàdu spółki Queris, specjalizujàcej si´ w tworzeniu oprogramowania dla firm produkcyjnych.
Jest współwłaÊcicielem i bierze czynny udział w zarzadzaniu firmà rodzinnà - Grupà Nomax, która jest Êwiatowym liderem w produkcji siatek w´dliniarskich. Certyfikowany project manager i coach. Członek
stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. Organizator spotkaƒ dla
kierowników działów Utrzymania Ruchu. Absolwent Polsko-Japoƒskiej
Wy˝szej Szkoły Technik Komputerowych, Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach oraz Politechniki Warszawskiej.

Arleta Grzeszczyk, Akademia Białego Kruka
Trener szkoleƒ z praktycznym doÊwiadczeniem kierowniczym wyniesionym z pracy w mi´dzynarodowych koncernach. Swojà przygod´
z usprawnianiem procesów zaczynała od najni˝szych stanowisk w dziale
in˝ynieryjnym, poprzez szefa projektu, trenera Kaizen, kierownika procesów produkcyjnych, a˝ do obj´cia stanowiska Dyrektora ds. Produkcji.
Jest zwolenniczkà praktycznego podejÊcia do zdobywania wiedzy.
Zrealizowała kilkanaÊcie projektów z zastosowaniem narz´dzi Lean,
które łàcznie przyniosły blisko 2 miliony euro oszcz´dnoÊci. Działania
szkoleniowe i konsultingowe stanowià efekt ponad trzynastoletniego
doÊwiadczenia zawodowego zdobytego pracujàc dla koncernów takich jak Opel, Volkswagen, Audi, Lamborghini, poddostawca IKEA.
Praktyk w obszarze zarzàdzania projektami oraz procesami produkcyjnymi. Specjalista twardych narz´dzi zarzàdzania produkcjà, które
jak twierdzi, nale˝y wesprzeç narz´dziami mi´kkimi, bo takie połàczenie sprawia, ˝e praca ludzi przynosi efekty.

Jerzy Halkiewicz, UE Systems Europe
Absolwent Politechniki Poznaƒskiej, od ponad 3 lat Manager Regionalny na Polsk´ w UE Systems Europe. WczeÊniej audytor nieszczelnoÊci instalacji spr´˝onego powietrza w firmie Aria-C. Prowadzi
szkolenia wdra˝ajàce programy pomiarowe oparte o Technologi´ Ultradêwi´kowà oraz szkolenia certyfikujàce Level I.

05.10.2016 r. (Êroda)

06.10.2016 r. (czwartek)

9.30
10.00

9.30 – 10.00

Rejestracja uczestników. Poranna kawa
Otwarcie Jesiennej Szkoły Utrzymania Ruchu

3. Redukcja Kosztów Utrzymania Ruchu
1. EfektywnoÊç Słu˝b Utrzymania Ruchu
10.00 – 10.30 Czy staç nas na zero awarii?
Wojtek Màczyƒski, WoMa Solution
• Czym jest Awaria?
• Natura powstawania awarii
• Jak wykorzystaç dane historyczne dotyczàce awarii w procesie edukacyjnym?
• Czy nale˝y bezwzgl´dnie dà˝yç do eliminacji awarii?
• FRACAS – czyli jak radziç sobie z awariami

10.30 – 11.15 Trudna sztuka zapobiegania przestojom i gospodarowania cz´Êciami zamiennymi
Rafał Kurzela, Sante
• Gospodarka cz´Êciami zamiennymi – połàczenie bezpieczeƒstwa z ekonomià
• Metody zarzàdzania cz´Êciami zamiennymi
• Czy mo˝na przewidzieç i w jakim zakresie usterki i awarie sprz´tu?
• Jak zapewniç odpowiednià iloÊç cz´Êci zamiennych?

11.15 – 12.00 Droga Grupy Nomax do profesjonalnego
Utrzymania Ruchu
Łukasz Janus, Grupa Nomax
• Kamienie milowe i rewolucje w 25-cio letniej historii działu UR i Grupy Nomax
• Jak panujemy nad setkà maszyn i tysiàcami zgłoszeƒ serwisowych?
• Jak pogodziliÊmy interesy działu UR i dwóch du˝ych produkcji?
• Jak rozwiàzujemy konflikty pomi´dzy UR, a produkcjà?
• Jaka jest rola IT w zarzàdzaniu działem UR?

12.00 – 12.30 Autonomus Maintenance, czyli jak skutecznie
zaanga˝owaç operatorów do „opieki” nad maszynami,
aby sprawnie działały
Arleta Grzeszczyk, Akademia Białego Kruka
• 7 kroków Autonomus Maintenence i metodologia ich wdra˝ania
• Współpraca operatorów produkcyjnych i działu UR
• Dokumentowanie działaƒ i doskonalenia stanowiska pracy

10.00 – 10.30 Wykorzystanie ró˝nych metod predykcyjnych jako
skuteczne êródło redukcji kosztów w działach
utrzymania ruchu
Łukasz Szumilas, I-Care Polska Sp. z o.o.
• Działania prewencyjne vs. działania predykcyjne w działach UR
• Technologie pomiarowe wspierajàce podejmowanie decyzji
• Outsourcing czy własne słu˝by – analiza ROI kilku wariantów

10.30 – 11.00 CzystoÊç oleju w aspekcie kosztów utrzymania ruchu
w zakładach przemysłowych
Krzysztof Niedêwiedê, Venturo
• NiezawodnoÊç dostaw spr´˝onego powietrza.
• Kluczowe miejsca, w których mo˝liwa jest minimalizacja kosztów.
• Minimalizacja strat.
• Dane jakoÊciowe i wartoÊciowe.

11.00 – 11.30 Lean Maintenance – warunkiem wst´pnym dla pomyÊlnego rozwoju producenta/przedsi´biorstwa.
Andrzej Kulik, Freelance Consultant
• Dlaczego podejÊcie „Lean Maintenance” nie mo˝e byç lustrzanym obrazem
podejÊcia „Lean Production”?
• Wersja Lean Maintenence dostarczajàca wydajnoÊç bez strat
• Lean Maintenance i NiezawodnoÊç
• Czynniki i elementy prowadzàce do sukcesu Lean Maintenance

dr in˝. Krzysztof Niedêwiedê, Venturo Sp. z o.o.
Absolwent Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki
Wrocławskiej. Od kilkunastu lat zwiàzany z bran˝à Êrodków smarnych.
Prowadzi doradztwo techniczne w dziedzinie technik smarowania, doboru Êrodków smarnych oraz szkolenia techniczne dla firm w zakresie
Êrodków smarnych. Od kilku lat prowadzi laboratorium olejowe we
Wrocławiu. Regularnie publikuje artykuły edukacyjne w zakresie technik smarowania, aspektów ekonomicznych gospodarki smarnej.
Współpracuje ze słu˝bami utrzymania ruchu wielu firm z ró˝nych bran˝
(przemysł szklarski, przemysł spo˝ywczy, przetwórstwo tworzyw sztucznych, produkcja cz´Êci samochodowych i wiele innych). Obecnie jest
dyrektorem technicznym firmy Venturo Sp. z o.o.

Andrzej Kulik, Freelance Consultant
Posiada ponad trzy dekady doÊwiadczenia, nabytego w głównych gał´ziach przemysłu, na stanowiskach in˝y¬nierskich i kierowniczych,
w przedsi´biorstwach o statusie World Class Manufacturing Republiki
Południowej Afryki i Arabii Saudyjskiej. Przeprowadzana przez niego
funkcyjna ekspertyza obejmuje trzy główne dyscypliny: Physical As¬set
Management, Engineering oraz Project Management.

11.30 – 12.00 Wdra˝aj, nie gadaj! – 80% Kaizen
Tomasz Król, Instytut Doskonalenia Produkcji
• Dlaczego chcemy wprowadzaç zmiany?
• Co to jest metoda kaizen?
• Czemu nie 100%, tylko 80%?
• Po czym poznaç, ˝e zmiana jest skuteczna?
• Co dalej, jeÊli wprowadzimy zmian´?

12.00 – 13.30 Przerwa na zwiedzanie stoisk

Tomasz Król, Instytut Doskonalenia Produkcji
Ekspert w dziedzinie wdra˝ania Lean Management, konsultant, trener
i autor programów szkoleniowych w obszarze zarzàdzania produkcjà. Posiada blisko dwudziestoletnie doÊwiadczenie w stosowaniu filozofii Lean
Management, prowadzi szkolenia z zakresu technik i narz´dzi odchudzonego wytwarzania. Do 2005 zwiàzany z przemysłem motoryzacyjnym. Od
2002 roku wdra˝a autorskie rozwiàzania w przedsi´biorstwach produkcyjnych i usługowych. Specjalizuje si´ w standaryzacji pracy, metodyce
kaizen, tworzeniu wskaêników pomiaru procesów produkcyjnych, technice SMED, a tak˝e Teorii Ograniczeƒ.

4. Bezpieczeƒstwo w Utrzymaniu Ruchu
12.30 – 14.00 Przerwa na zwiedzanie stoisk

2. Predykcja w Utrzymaniu Ruchu
14.00 – 14.30 Diagnostyka Ultradêwi´kowa – jak mo˝e pomóc zoptymalizowaç istniejàce Programy NiezawodnoÊci?
W jakich obszarach zastosowaƒ ultradêwi´ki dajà
najwi´ksze korzyÊci?
Jerzy Halkiewicz, UE Systems Europe
• Inspekcja stanu ło˝ysk i innych urzàdzeƒ mechanicznych, odpowiednie
smarowanie ło˝ysk
• Inspekcja urzàdzeƒ elektrycznych pod kàtem wyładowaƒ niezupełnych
• Detekcja wycieków spr´˝onych gazów wraz z kalkulacjà kosztów
• Inspekcja poprawnoÊci pracy odwadniaczy pary

dr in˝. Marek Fidali, Politechnika Âlàska
Absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki
Âlàskiej. Zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Âlàskiej w Instytucie Podstaw Konstrukcji Maszyn, w którym
uzyskał stopieƒ doktora habilitowanego nauk technicznych (2014)
w zakresie budowy i eksploatacji maszyn. Podstawowe zainteresowania i kierunki badaƒ dotyczà szeroko poj´tych metod diagnostyki technicznej, termografii, metod przetwarzania i analizy sygnałów oraz
obrazów, analizy modalnej, systemów pomiarowych a tak˝e wibroakustyki. Jest właÊcicielem firmy Adapted Engineering Solutions oferujàcej
innowacyjne i dopasowane rozwiàzania techniczne dla firm.

Poranna kawa

Łukasz Szumilas, I-Care Polska Sp. z o.o.
Absolwent Mi´dzynarodowej Szkoły In˝ynierskiej MSI oraz Wydziału
In˝ynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Autor wielu referatów i prezentacji wygłaszanych na konferencjach i seminariach diagnostycznych w kraju i na Êwiecie. Posiada
liczne certyfikaty i dyplomy potwierdzajàce udział w dedykowanych
szkoleniach z ró˝nych technologii pomiarowych wykorzystywanych do
oceny stanu technicznego maszyn i urzàdzeƒ. Swoje doÊwiadczenie
zbierał latami uczestniczàc w pomiarach na całym Êwiecie. Autor kilkudziesi´ciu specjalistycznych ekspertyz maszyn o ró˝nym stopniu
zło˝onoÊci oraz krytycznoÊci. Obecnie jest odpowiedzialny za prowadzenie oraz rozwój mi´dzynarodowej firmy in˝ynierskiej I-Care Polska
specjalizujàcej si´ we wdra˝aniu predykcyjnych i proaktywnych metod
do słu˝b UR w zakładach przemysłowych.

14.30 – 15.00 Termowizyjne monitorowanie stanu technicznego
maszyn i urzàdzeƒ
dr in˝. Marek Fidali, Politechnika Âlàska
• Metodyka monitorowania i diagnozowania z zastosowaniem termowizji
• Narz´dzia diagnostyki termowizyjnej
• Kryteria oceny stanu dla maszyn
• Kryteria oceny stanu dla urzàdzeƒ elektrycznych
• Przykłady

13.30 – 14.00 ˚yjàcy system bezpieczeƒstwa – budowanie kultury bezpieczeƒstwa anga˝ujàcej całà załog´
Przemysław Hàcia, Lincoln Electric Bester Sp. z o.o.
• Bezpieczeƒstwo personelu UR: system LOTO - implementacja, zagro˝enia,
potencjały.
• Bezpieczeƒstwo u˝ytkowników: dostosowanie maszyn do wymagaƒ dyrektywy
maszynowej
• Bezpieczne miejsce pracy: warsztat i magazyn UR w duchu 5S

14.00 – 14.30 Najwa˝niejsze aspekty podczas wprowadzania do u˝ytku
urzàdzeƒ podlegajàcych pod zmienione Dyrektywy Nowego
PodejÊcia
dr In˝. Arkadiusz MaciaÊ, PROFEN
• Podział na tzw. maszyny "stare" i "nowe", okreÊlenie ró˝nic pomi´dzy wymaganiami minimalnymi i zasadniczymi.
• Struktura wymagaƒ przepisów odnoÊnie wprowadzania maszyn i urzàdzeƒ
technicznych na rynek wspólnotowy oraz ich bezpiecznego u˝ytkowania.
• Ustawa o systemie oceny zgodnoÊci oraz nowa Ustawa o systemach oceny
zgodnoÊci – okreÊlenie definicji oraz poziomu wymagaƒ i obowiàzków podmiotów wprowadzajàcych po raz pierwszy dany produkt na rynku Unii Europejskiej
(instalator, producent, importer, upowa˝niony przedstawiciel, dystrybutor)

14.30

Zakoƒczenie i podsumowanie Jesiennej Szkoły Utrzymania Ruchu.

Przemysław Hàcia, Lincoln Electric Bester Sp. z o.o.
Posiada 10-letnie doÊwiadczenie nabywane na wszystkich szczeblach
Utrzymania Ruchu – praktykant, technik, in˝ynier, kierownik – w takich
firmach jak Polar, Wrozamet, FagorMastercook i Lincoln Electric, co
pozwoliło mu na zgł´bienie głównych aspektów zwiàzanych z zarzàdzaniem obszarem i procesami UR. Obecnie pełni funkcj´ Kierownika
Utrzymania Ruchu w Lincoln Electric, gdzie zarzàdzajàc zespołem
8 techników i in˝ynierów odpowiada za park maszynowy, infrastruktur´ oraz transport mi´dzyoperacyjny.

dr in˝. Arkadiusz MaciaÊ, PROFEN
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej, biegły Sàdu
Okr´gowego w Łodzi z dziedziny budowy maszyn, specjalista z zakresu
procesów oceny zgodnoÊci maszyn i urzàdzeƒ technicznych oraz tworzenia i odtwarzania instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej.
Posiada wieloletnie doÊwiadczenie w zakresie doradztwa w kwestiach
prawnych powiàzanych z prawidłowym u˝ytkowaniem maszyn oraz
wprowadzaniem ich do obrotu, jak równie˝ w sytuacjach powypadkowych zaistniałych na stanowisku pracy. Trener i wykładowca szkoleƒ
z wymagaƒ nowej dyrektywy maszynowej i narz´dziowej (wymagania
zasadnicze i minimalne dla maszyn i urzàdzeƒ technicznych).

Szkolenie towarzyszy Mi´dzynarodowym Targom Utrzymania Ruchu, Planowania
i Optymalizacji Produkcji Maintenance, podczas których zaprezentowane zostanà
rozwiàzania z zakresu:
• Konserwacji maszyn i urzàdzeƒ
• Automatyki, robotyki, diagnostyki
• Mechaniki i narz´dzi
• Pneumatyki i hydrauliki
• Infrastruktury energetycznej
• Logistyki produkcji
• Kontroli jakoÊci i monitorowania
• BHP i ochrony przeciwpo˝arowej
• Serwisowania infrastruktury okołoprodukcyjnej
www.mtc.krakow.pl
Równolegle odbywajà si´ równie˝ Mi´dzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania
i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych – SyMas, w ramach których zostanà
zaprezentowane:
• Urzàdzenia weryfikujàce, filtrujàce i separujàce
• Logistyka i transport (taÊmy i przenoÊniki)
• Aparatura kontrolno-pomiarowa (detektory, czujniki, wagi)
• Magazynowanie i przechowywanie (silosy)
• Maszyny mielàce, kruszàce, mieszajàce
• Maszyny osuszajàce
• Pakowanie produktów sypkich
• Oprogramowanie
www.symas.krakow.pl
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