2018-04-24

Rejestracja urządzeń technicznych
Od 1 października 2018 r. aby zarejestrować urządzenie techniczne po raz pierwszy, należy złożyć
wniosek do właściwego terenowo oddziału UDT wyłącznie na formularzu UDT „wniosek o
przeprowadzenie badania technicznego/zmianę danych” Wniosek można pobrać ze strony internetowej
UDT, zakładka formularze. Źródło: UDT (op.pb)

2018-02-27

Zmiana struktury organizacyjnej UDT
Od 20 lutego 2018 roku obowiązuje nowy statut Urzędu Dozoru Technicznego. W związku z powyższym
dotychczasowe 29 oddziałów terenowych przekształcono do 10 z siedzibami w: Bydgoszczy, Gdańsku,
Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. W miejsce
pozostałych oddziałów terenowych i 3 ekspozytur utworzono 22 biura, które wchodzą w strukturę
organizacyjną ww. 10 oddziałów. UDT informuje również, że współpraca pomiędzy Klientami UDT a
powstałymi biurami pozostaje bez zmian. Nowa struktura UDT Źródło: UDT (op.pb)

2018-01-29

Zmniejszyć emisję par paliw
Już dziś zachęcamy do lektury lutowego numeru "Paliw Płynnych". W artykule "Zmniejszyć emisję par
paliw" autorstwa Dariusza Bakalarskiego z Departamentu Koordynacji Inspekcji w Urzędzie Dozoru
Technicznego została dogłębnie omówiona problematyka związana z VRS. Nowelizacja ustawy o dozorze
technicznym sprawiła, że urządzenia do odzysku par paliw (zwane także mianem VRS) na stacjach paliw
zostały objęte dozorem technicznym sprawowanym przez jednostki dozoru technicznego według ustalonej
właściwości, tzn. odpowiednio: Urząd Dozoru Technicznego, Wojskowy Dozór Techniczny lub
Transportowy Dozór Techniczny. …

2017-12-28

Ponad 1000 uczestników "Dni Bezpieczeństwa Technicznego" w 2017 r.
Już czwarty rok Dni Bezpieczeństwa Technicznego (DBT) organizowane w ramach Akademii Urzędu

Dozoru Technicznego cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. W roku 2017 w spotkaniach udział
wzięło ponad 1000 uczestników z 500 firm i instytucji z całej Polski. Pod hasłem Dni Bezpieczeństwa
Technicznego realizowany jest cykl ogólnopolskich spotkań informacyjnych. Spotkania adresowane są do
wszystkich zainteresowanych zagadnieniami bezpieczeństwa technicznego i bezpieczną eksploatacją
urządzeń technicznych. Podczas spotkań DBT uczestnicy mają sposobność uzupełnienia i aktualizacji
podstawowej wiedzy z zakresu …

2017-09-13

Zmiana adresu siedziby Oddziału UDT w Poznaniu
Z dniem 1 października 2017 r. ulega zmianie adres siedziby Oddziału UDT w Poznaniu. Nowy adres to:
ul. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań. Telefony i adresy email pozostają bez zmian. Źródło: UDT
(op.pb)

2017-08-07

Prezydent podpisał ustawę o dozorze technicznym
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o dozorze technicznym. Znowelizowana ustawa
powierza czynności w zakresie kontroli stacji paliw w odniesieniu do wydajności instalacji do
odzyskiwania oparów paliwa jednostkom dozoru technicznego. W ocenie skutków regulacji napisano, że
proponowana opłata za wykonanie pomiaru urządzenia do odzyskiwania oparów paliwa zainstalowanego na
jednym wężu dystrybutora ma wynieść 100 zł. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia
ogłoszenia. Źródło: prezydent.pl

2017-02-17

Drony w inspekcji UDT - specjalnie dla Polskiej Izby Paliw Płynnych - Michał Łoniewski,
Departament Innowacji i Rozwoju w Urzędzie Dozoru Technicznego

2017-01-21

105-lecie dozoru technicznego
Z tej nieokrągłej rocznicy, 19 stycznia 2017 r. odbyła się IV Konferencja "Nauka, technika, gospodarka doświadczenia i perspektywy rozwoju" Celem konferencji jest wymiana myśli i doświadczeń w gronie
profesjonalistów, ekspertów i praktyków związanych na co dzień z zagadnieniami bezpieczeństwa w
największych polskich przedsiębiorstwach, instytucjach, ośrodkach badawczych i środowisku naukowym.
Debaty i dyskusje podczas konferencji służą poszukiwaniu nowych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa
technicznego i gospodarczego z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron. W tym roku dyskusję
zdominowały …

2016-10-21

Rola UDT w planach rozwoju kraju - rozmowa z dr inż. Andrzejem Ziółkowskim,
Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego
Przyjęty przez rząd Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz poddana właśnie konsultacjom
społecznym Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju kładą nacisk na reindustrializację Polski,
wychodząc z założenia, że tylko wysoko zaawansowane technologicznie produkty i usługi umożliwią

osiągnięcie wysokiego dochodu narodowego. Jakie dodatkowe uprawnienia zyskał ostatnio UDT i jak
włączy się w walkę z szarą strefą paliwową ? - zapraszamy do przeczytania wywiadu z prezesem UDT,
Andrzejem Ziółkowskim. Prezes Urzędu Dozoru Technicznego będzie jednym z gości debaty nt.
polskiego rynku paliw, ubogacającej …

2016-07-02

Andrzej Ziółkowski prezesem UDT
1 lipca br. dr inż. Andrzej Ziółkowski został powołany na stanowisko prezesa Urzędu Dozoru
Technicznego. Ziółkowski jest absolwentem Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki
Poznańskiej oraz studiów doktoranckich na Wydziale Budowy Maszyn Instytut Mechaniki Stosowanej tej
samej uczelni, oraz Master of Business Administration Program Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i
Georgia State University. Był pracownikiem naukowym Politechniki Poznańskiej, przez wiele lat
dyrektorem Oddziału UDT w Poznaniu. Jest współautorem przepisów z zakresu urządzeń ciśnieniowych,
był członkiem Komitetu Technicznego Polskiego …

2016-03-21

PIPP i UDT we wspólnej kampanii edukacyjnej dot. bezpiecznej eksploatacji butli LPG
Urząd Dozoru Technicznego i Polska Izba Paliw Płynnych podpisały list intencyjny dotyczący
współpracy w ramach kampanii edukacyjnej, która ma na celu popularyzację wiedzy o bezpiecznej
eksploatacji butli LPG. Działania w ww. zakresie będą prowadzone m.in. podczas XXIII
Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2016. Niewłaściwe użytkowanie butli LPG prowadzi do
licznych i niebezpiecznych wypadków, także śmiertelnych. Ze względu na powagę i skalę problemu UDT i
PIPP podjęły decyzję o połączeniu sił, aby zwiększyć zasięg realizowanych działań edukacyjnoprewencyjnych. W piątek 18 marca w warszawskiej …

2016-03-17

UDT z Azotami
9 marca Urząd Dozoru Technicznego i Grupa AZOTY SA podpisały porozumienie o współpracy
Działania, które będą realizowane na podstawie porozumienia, mają podnieść poziom bezpieczeństwa
eksploatowanych przez Grupę AZOTY S.A. urządzeń technicznych i instalacji podlegających dozorowi
technicznemu. Porozumienie dotyczy w szczególności przygotowania i wdrożenia programu eksperckiego
opartego o metodę Risk Based Inspection (RBI) oraz wypracowanie rozwiązań zmierzających do
optymalizacji okresów międzyinspekcyjnych i międzyremontowych wynikających z tego programu.
Współpraca obejmie także konsultacje lub przeprowadzanie …

2016-01-07

Porozumienie o współpracy pomiędzy UDT a UOKiK
Porozumienie podpisano ze względu na wspólne cele związane z podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa
technicznego, ochroną środowiska oraz interesów i praw konsumentów. Współpraca stron będzie dotyczyła
eksploatacji zbiorników stacjonarnych, w których przechowywane są paliwa. Strony wyraziły wolę
współpracy w obszarze wymiany elektronicznych danych dotyczących przedsiębiorców eksploatujących
zbiorniki przeznaczone do magazynowania paliw ciekłych (benzyn, oleju napędowego) i skroplonego gazu
(LPG). Współpraca stron będzie przebiegać z respektowaniem kompetencji stron wynikających z
obowiązujących przepisów prawa. …

2015-11-26

III Konferencja UDT - Nauka, Technika, Gospodarka
W Ożarowie Mazowieckim odbyła się III Konferencji Urzędu Dozoru Technicznego „Nauka, technika,

gospodarka – doświadczenia i perspektywy rozwoju". Na początku spotkania Prezes Urzędu Dozoru
Technicznego Mieczysław Borowski powitał uroczyście zgromadzonych gości i przedstawił tematykę
Konferencji oraz panelistów, którzy wzięli udział w trzech blokach dyskusyjnych - Rola państwa w
gospodarce, Cyberbezpieczeństwo oraz Nowoczesne metody badawcze. I panel dyskusyjny - Rola państwa
w gospodarce Wiceprezes UDT, Przemysław Ligenza zwrócił uwagę na problem godnego życia, dobrobytu
oraz wolności …

2015-09-23

Już dziś zarezerwuj stoisko na XXIII Międzynarodowych Targach STACJA PALIW 2016!

2015-07-23

Nowoczesne rozwiązania dla przemysłu wspólnym celem ARP i UDT (fot. M.Borowskiprezes UDT)
Agencja Rozwoju Przemysłu i Urząd Dozoru Technicznego podpisały ramowe porozumienie o
współpracy w zakresie doradztwa technicznego. Dotyczy ono w szczególności ekspertyz, analiz i oceny
ryzyka bezpieczeństwa technicznego instalacji przemysłowych. Współpraca między obiema instytucjami
to ważne uzupełnienie usług oferowanych w obrębie Ekosystemu ARP. UDT jako ekspert będzie
wspomagać działania Platformy Transferu Technologii i ARP Venture, a także doradzać inwestorom w
zakresie wykorzystania ich technologii i szacowania wartości projektów. Może także wspomagać PTT w
sprawowaniu nadzoru technicznego nad projektami. …

2015-06-02

Konferencja UDT
21-22 maja w Międzyzdrojach odbyła się kolejna edycja konferencji „Bezpieczeństwo procesowe i
wymagania eksploatacji urządzeń ciśnieniowych" organizowana przez Oddział UDT w Szczecinie. W
ciągu sześciu lat konferencja UDT osiągnęła rangę jednej z wiodących krajowych konferencji dla sektora
energetyki i przemysłu chemicznego. Owocuje to czynnym udziałem prelegentów z tych gałęzi przemysłu i
prezentacją praktycznych rozwiązań problemów technicznych, z jakimi spotykają się służby
eksploatacyjne i operatorzy instalacji przemysłowych. Podczas tegorocznej konferencji omówiono m.in.
zagadnienia związane z problematyką …
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