
 

 
PROGRAM 

 

18.03.2013 poniedziałek 

 Od 8.00 Rejestracja uczestników 

8.00 – 10.00 Zagospodarowanie stoisk 

10.00 – 10.15 Uroczyste otwarcie konferencji: 
• Adam Grzeszczuk – Prezes zarządu BMP’ 
• Paweł Pupar – Koordynator TPM browaru w Żywcu, Grupa Żywiec S.A. 

 

10.15 – 10.30 Prezentacja Honorowego Gospodarza – Paweł Pupar, Grupa Żywiec S.A. 

10.30 – 12.00 BLOK I: Remonty i modernizacje w przemy śle spo żywczym – cz. I 
 
Moderator: Jan D ębski  – Grupa Żywiec S.A. 

• Wykorzystanie metod diagnostycznych w UR maszyn i urządzeń, badanie wymienników 
metodą wodorową – Jan Dębski, Grupa Żywiec S.A. (15 min) 

• Rola izolacji w podnoszeniu efektywności urządzeń w przemyśle spożywczym – Tomasz 
Zieliński, Rockwool Polska Sp. z o.o. (15 min) 

• Jak skutecznie zabezpieczyć połączenia śrubowe przed samoczynnym luzowaniem – 
Krzysztof Włodarz, Nord-Lock Poland Sp. z o.o (15 min) 

• Zastosowanie przyrządów pomiarowych firmy Wika w aplikacjach higienicznych – Tomasz 
Adamczewski, WIKA Polska Sp. z o.o. Sp.k. (15 min) 

• Uszczelnienia płytowych wymienników ciepła – przedstawiciel firmy Spetech Sp. z o.o. (15 min) 

• AESSEAL® – jak łatwo zidentyfikować, dobrać i sprawnie dostarczyć uszczelnienia 
mechaniczne – oferta wytwórcy – Zenon Gawronek, Aesseal Sp. z o.o. (15 min) 

12.00 – 12.30 Przerwa, rozmowy i negocjacje przy stoiskach 

12.30 – 14.00 BLOK II: Systemy wspomagaj ące w utrzymaniu ruchu 
 
Moderator: Andrzej Loska – Politechnika Śląska 

• Narzędzia wspomagające planowanie działań prewencyjnych utrzymania ruchu – Małgorzata 
Jasiulewicz-Kaczmarek, Politechnika Poznańska (15 min) 

• Przegląd wybranych metod i narzędzi wspomagających dla potrzeb oceny skuteczności służb 
utrzymania ruchu w dłuższym horyzoncie czasowym – Andrzej Loska, Politechnika Śląska    
(15 min) 

• Wsparcie utrzymania ruchu poprzez mechanizm wspólnych korzyści SEW Eurodrive – Marcin 
Kocoń, SEW Eurodrive Polska Sp. z o.o. (15 min) 

• Monitoring wydajności pracy linii produkcyjnych oraz narzędzia wspierające optymalizację 
utrzymania ruchu – Factory Talk firmy Rockwell Software – Paweł Gałązka, Firma Pro-Control 
Sp. z o.o. (15 min) 

• Bezpieczeństwo magazynowania i dystrybucji mediów chemicznych – zastosowanie tworzyw 
sztucznych w zakładach przemysłu spożywczego – Piotr Felis, Weber Polska Sp. z o.o. (15 min) 

• Energooszczędność przy stosowaniu nowoczesnych przetwornic częstotliwości – Jarosław 
Nowak, Nord Napędy Sp. z o.o. (15 min) 

14.00 – 15.00 Obiad 
 

15.00 – 16.30 BLOK III: Efektywno ść i gospodarka smarownicza 
 
Moderator: Tomasz Słupik  – Energopomiar Sp. z o.o. 

• Optymalizacja kosztów a utrzymanie ruchu na przykładzie fabryki „Polska Woda” – Marcin 
Górski, Polska Woda Sp. z o.o. (15 min) 

• Systemy centralnego smarowania w przemyśle spożywczym – Andrzej Łuczyński, Andrzej 
Alama, Voith Turbo Sp. z o.o. (15 min) 

• FUCHS – wysokojakościowe środki smarne dla przemysłu spożywczego – Zbigniew 
Skrzekowski, FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. (15 min) 

• Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji procesów energetycznych – 
Tomasz Słupik, Energopomiar Sp. z o.o. (15 min) 

• Środki smarne dla przemysłu spożywczego – Kamil Kaleta, Total Polska Sp. z o.o. (15 min) 
• UDT dla utrzymania ruchu w przemyśle spożywczym – Franciszek Zuber, Urząd Dozoru 

Technicznego (15 min) 



16.30 – 17.00 Przerwa, rozmowy i negocjacje przy stoiskach 

17.00 – 18.30 DEBATA: Sprawno ść urządzeń a efektywno ść energetyczna  
 
Moderator i referat wprowadzaj ący:  
Kazimierz Wiercigroch , Grupa Żywiec S.A.: Sprawność urządzeń a efektywność energetyczna – 
przykłady. 
 
Tezy do debaty: 

• podnoszenie efektywności energetycznej, 
• najczęstsze błędy przy projektowaniu maszyn, 
• modernizacje, remonty i czyszczenie urządzeń. 
 

Zaproszeni do debaty: 
Tomasz Słupik  – Energopomiar Sp. z o.o., Łukasz Kukuczka  – Grupa Żywiec S.A., Marcin Górski  – 
Polska Woda Sp. z o.o., Tadeusz Proczek – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Latteo, Cezary 
Szymaniak  – Hochland Polska Sp. z o.o. 

19.00 – 24.00 Uroczysta kolacja w restauracji Kameliowy Zak ątek. 
Wyst ęp gwiazdy wieczoru – „Kwartet Obsession” 
 

19.03.2013 wtorek 

9.00 – 10.00 Śniadanie w miejscu zakwaterowania 

10.00 – 11.30 BLOK IV :  Remonty i modernizacje w przemy śle spo żywczym – cz. II 
Części zapasowe i cz ęści zamienne  
 
Moderator: Włodzimierz Bułka  – Grupa Żywiec S.A. 

• Zarządzanie i optymalizacja zapasów części zamiennych (SPM) – Włodzimierz Bułka, Grupa 
Żywiec S.A. (15 min) 

• Sukces we wprowadzaniu projektu – najczęstsze błędy, skuteczne zarządzanie – Maciej 
Guzek, CMMS Dept. Marketing & Sales Manager AIUT Sp. z o.o. (15 min) 

• Instalacje elektryczne w strefie zagrożonej wybuchem na przykładzie zakładu spożywczego – 
Mariusz Pajkowski, Lapp Kabel Sp. z o.o. (15 min) 

• Diagnostyka maszyn – czy stać Cię na pracę bez niej? – Marcin Rudnikowski, Pruftechnik-
Wibrem Sp. z o.o. (15 min) 

• Mobilna energia chłodnicza i elektryczna w przemyśle spożywczym – Ireneusz Pastuszka, 
Aggreko Polska Sp. z o. o. (15 min) 

• Znaczenie człowieka w planowaniu i realizacji napraw, remontów, modernizacji maszyn            
i urządzeń w przemyśle spożywczym – nowe ujęcie zagadnienia – Andrzej Wieczorek, 
Politechnika Śląska (15 min) 

11.30 – 11.45 Podsumowanie i zako ńczenie konferencji 
 

11.45 – 12.30 Przejazd we własnym zakresie do zakładu – Browar Zywiec 

12.30 – 13.30 Wycieczka techniczna do Browaru Żywiec  
Zwiedzanie, m.in. nowa linia butelkowa – 60 tys. butelek na godzinę. 
 
Zbiórka pod wejściem głównym Browaru: 
Ul. Browarna 88 
34-300 Żywiec 
 

13.30 – 14.30 Obiad po wycieczce w Restauracji „Piwiarnia Żywiecka” przy browarze 
 

 

*Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie. 


