
ZAPROSZENIE NA FORUM

09:00 - 09:30 30 min Rejestracja uczestników (konsultacje przy stanowiskach tematycznych)

09:30 - 09:45 15 min Przywitanie uczestników i otwarcie VII edycji Ogólnopolskiego Forum Bezpieczna Maszyna

Panel I: Zasady kształtowania bezpieczeństwa przy budowie, eksploatacji i modernizacji maszyn

09:45 - 10:30 45 min Wybór metody oceny ryzyka, Elokon Polska sp. z o.o.

10:30 - 11:15 45 min Wymagania bezpieczeństwa dla robotów kolaborujących, Elokon Polska sp. z o.o.

11:15 - 11:45 30 min Przerwa kawowa oraz konsultacje przy stanowiskach tematycznych

11:45 - 12:30 45 min WARSZTATY: Praktyczne wykorzystanie oceny ryzyka, Elokon Polska sp. z o.o.

Panel II: Techniczne środki bezpieczeństwa - zasady doboru i eksploatacji

12:30 - 13:00 30 min Metody zabezpieczania stref niebezpiecznych i ruchomych części maszyn, Astat sp. z o.o., Michał Gawęcki

13:00 - 13:30 30 min Techniczne środki bezpieczeństwa przy projektowaniu i eksploatacji maszyn, Panasonic Industry Poland sp. z o.o., Piotr Sodulski

13:30 - 14:00 30 min Przerwa kawowa oraz konsultacje przy stanowiskach tematycznych

14:00 - 14:30 30 min Zastosowanie sygnalizatorów optycznych i dźwiękowych w bezpieczeństwie maszyn, Astat sp. z o.o., Michał Gawęcki

14:30 - 15:00 30 min Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych, jak zwiększyć wydajność przy użyciu systemu Lockout/Tagout, Brady Polska, Bernard Nawrotkiewicz

15:00 - 15:30 30 min DYSKUSJA: Co to znaczy (nie)bezpieczna maszyna? - Podsumowanie i zakończenie Forum

Godzina
Czas 

trwania
   Temat

ASTAT sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 441  60-451 Poznań

tel. 61 848 88 71  fax 61 848 82 76

info@astat.pl  www.astat.pl

WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

VII edycja

28 września 2021 | Szczecin

Ogólnopolskie Forum

„Bezpieczna maszyna”

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie Forum.

 Zachęcamy Państwa do przygotowania pytań związanych z omawianą tematyką, które będą podstawą do dyskusji podczas Forum.

 Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 23 września 2021 r. za pomocą e-maila a.gawecka@astat.pl lub faxem 61 848 82 76.

KOSZT UCZESTNICTWA: 123,00 PLN BRUTTO
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.



Imię i nazwisko:  ______________________________________________________________________ Stanowisko:  ___________________________________

Firma / Instytucja: ___________________________________________________________________________________________________________________

Dane adresowe: ____________________________________________________________________________________________________________________

E-mail: ____________________________________________________________________________________________________________________________

Telefon stacjonarny: _____________________________________________ Telefon komórkowy: __________________________________________________

Koszt uczestnictwa i forma płatności:

123,00 PLN brutto / os. - płatne przelewem na konto bankowe fi rmy Astat Sp. z o.o.

Proszę o przesłanie zgłoszenia

do dnia 23 września 2021 r.:

faksem: 61 848 82 76

lub e-mailem: a.gawecka@astat.pl

DZIĘKUJEMY I DO ZOBACZENIA.
Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę proszę podać wszystkie dane do jej wystawienia:

Pełna nazwa firmy:  ________________________________________________________________

Adres: ___________________________________________________________________________

NIP: _____________________________________________________________________________

Proszę wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI.

Niniejszym potwierdzam chęć uczestnictwa w VII edycji Ogólnopolskiego Forum BEZPIECZNA MASZYNA 

organizowanym w Szczecinie w dniu 28 września 2021 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dane do przelewu:

Astat Sp z o.o., 60-451 Poznań, Dąbrowskiego 441, NIP: 781-00-23-663

Numer rachunku: mBank S.A. Poznań, 25 1140 1124 0000 2627 1700 1001

W tytule przelewu proszę wpisać:

Forum 2021/09/28 (dane uczestnika - imię, nazwisko, fi rma) 

ASTAT sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 441  60-451 Poznań
tel. 61 848 88 71  fax 61 848 82 76
info@astat.pl  www.astat.pl

Zachęcamy Państwa do przygotowania pytań 

związanych z omawianą tematyką, które będą 

podstawą do dyskusji podczas Forum.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum, uczestnik zobowiązany 
jest do odwołania zgłoszenia w formie pisemnej, w terminie nie później-
szym niż do 23.09.2021 r.
Brak informacji o rezygnacji będzie skutkował, obciążeniem fi rmy 
zgłaszającej kosztami organizacyjnymi w wysokości 123,00 zł brutto/os.

Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku przez fi rmę Astat sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 441 oraz współorganizatorów 
wydarzenia, w celach związanych z organizacją wydarzenia szkoleniowego. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez kontakt tel. 61 848 88 71 lub e-mail mojedane@astat.pl.
Klauzulę informacyjną obowiązującą w fi rmie Astat sp. z o.o. znajdą Państwo na stronie www.astat.pl/o-fi rmie/astat/klauzula-informacyjna

WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™
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