Program imprezy

XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna,
Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych 2019
Dzień 1 - Poniedziałek, 23 września 2019
14:00

WYCIECZKA TECHNICZNA do zakładu ANWIL S.A.
(propozycja)
Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Udział zostanie
potwierdzony mailowo przez organizatora.
Wszelkie uwagi, proszę kierować do organizatora wycieczki – firmy BMP.

18:00

Warsztaty

20:00
22:00

Kolacja

Dzień 2 - Wtorek, 24 września 2019
07:00
08:30

Śniadanie w miejscu zakwaterowania

08:00
10:00

Rejestracja gości i montaż stoisk wystawowych

09:45

OTWARCIE KONFERENCJI

10:15

Wykład wprowadzający

10:30

PANEL I
BEZPIECZNIE OD POCZĄTKU! Bezpieczeństwo w zakładach przemysłowych
Tematyka:
– Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa instalacji przemysłowych
– Zarządzanie i kultura bezpieczeństwa w zakładach. Kształtowanie dobrych praktyk
wśród nowych pracowników
– Identyfikacja zagrożeń i potencjalnych zdarzeń awaryjnych
– Sposoby na bezawaryjną pracę instalacji

12:10
12:40
12:40

Przerwa
PANEL II
ZABEZPIECZ SIĘ! Bezpieczeństwo w dobie cyfryzacji
Tematyka:
– Przemysł 4.0 – nowe zagrożenia, rozwiązania i systemy bezpieczeństwa informacji. Praktyki
zakładów
– Pracownik 4.0 w obliczu cyfryzacji i automatyzacji
– Magazynowanie danych pod kątem bezpieczeństwa
– Infrastruktura krytyczna

14:10
15:20

Obiad

15:20

PANEL III
NIE WARTO OSZCZĘDZAĆ! Bezpieczeństwo w rozwiązaniach, metodach i narzędziach
wspomagających prace instalacji
Tematyka:
– Nowoczesne systemy zarządzania bezpieczeństwem jako element strategii zakładu
– Rola badań naukowych w zakresie rozwoju innowacyjności dla poprawy
bezpieczeństwa
– Bezpieczeństwo instalacji LNG, wodoru: zbiorniki, rurociągi, urządzenia dystrybucyjne
– Bezpieczne odległości

16:40
17:00

Przerwa

17:00
18:30

DEBATA: SAFER, SMARTER, GREENER! NOWA KONCEPCJA W ZAKRESIE
BEZPIECZEŃSTWA
Tematyka:
- Dynamiczne zarządzanie ryzykiem na terenie zakładu
- Przykłady dobrych praktyk na rzecz doskonałości operacyjnej i kształtowania kultury pracy
- Pracownik 4.0 - zmiana sposobu myślenia i podejścia do pracy
- Zarządzanie bezpieczeństwem na szczeblu korporacyjnym – jakość zarządzania adekwatna do
ery digitalizacji
- Efektywne zastosowanie metod IT w zarządzaniu ryzykiem i bezpieczeństwem
- Budowanie lepszych i bezpieczniejszych warunków pracy oraz lepszego samopoczucia
pracowników

20:00
24:00

KOLACJA

Dzień 3 - Środa, 25 września 2019
07:00
08:30

Śniadanie w miejscu zakwaterowania

09:00

PANEL IV
NIE RYZYKUJ! Bezpieczeństwo zawsze pod kontrolą
Tematyka:
– Nowe metody w zarządzaniu ryzykiem
– Logistyka, transport i magazynowanie materiałów niebezpiecznych
– Zasady i sposoby na bezawaryjną pracę instalacji
– Zarządzanie ryzykiem: generowanie scenariuszy awaryjnych

10:30
11:00

Przerwa

11:00

PANEL V
V SESJA: PRZEWIDUJ! Bezpieczeństwo w organizacji służb na wypadek awarii
Tematyka:
– Lekcja z historii awarii i wypadków, przypadki studialne
– Metody badań i analiza sytuacji awaryjnych
– Organizacja służb w przypadku awarii, odpowiednia komunikacja w sytuacji kryzysowej
– Wirtualne szkolenia BHP

12:30
12:50

Przerwa

12:50

WYKŁAD SPECJALNY

13:50

Zakończenie konferencji

14:00
15:00

Obiad

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

