POLSKIE STOWARZYSZENIE TECHNIKI MAGAZYNOWEJ
KOMITET DS. SZKOLEŃ

PRSES –
SZKOLENIE
DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRZEGLĄDY
REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH

OFERTA

SZKOLENIE PRSES | DLACZEGO PRSES?

NORMA PN-EN: 15635, dla wszystkich mających kontakt z systemami składowania i regałami jest drogowskazem
postępowania, a stosowanie się do wytycznych zawartych w normie, jest nie tylko oznaką stosowania
dobrych praktyk, ale może przede wszystkim zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania. Norma nakłada na
przedsiębiorcę obowiązek wyznaczenia PRSES (Person Responsible for Storage Equipment Safety), który jest osobą
odpowiedzialną za bezpieczeństwo systemów składowania w magazynie.
POLSKIE STOWARZYSZENIE TECHNIKI MAGAZYNOWEJ, działając w ramach swoich statutowych obowiązków,
podejmuje działania zmierzające do wdrażania dobrych praktyk w użytkowaniu konstrukcji regałowych
w magazynach. Organizuje pierwsze w Polsce szkolenie certyfikowanych Specjalistów PRSES, zakończone
egzaminem ze znajomości zagadnień z programu szkolenia.
SPECJALISTA PRSES będzie gwarantem jakości procesów eksploatacyjnych realizowanych zgodnie z normą
i przepisami prawa, co zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa i jakości pracy w magazynie. Poprzez swoje
kompetencje przyczyni się do wzrostu efektywności i jakości użytkowania regałów magazynowych, wydłużając
okres eksploatacyjny systemów składowania.
WYEDUKOWANY SPECJALISTA PRSES analizuje zdarzenia zaistniałe w magazynie i tworzy rozwiązania
zapobiegające powtórzeniu się lub powstawaniu nowych zagrożeń.
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SZKOLENIE PRSES | KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCY

NORMA PN-EN: 15635, dla wszystkich mających kontakt z systemami składowania i regałami, jest drogowskazem
postępowania, a stosowanie się do wytycznych zawartych w normie jest nie tylko oznaką stosowania dobrych
praktyk, ale może przede wszystkim zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania.
SPECJALISTA PRSES będzie gwarantem jakości procesów eksploatacyjnych realizowanych zgodnie z normą
i przepisami prawa, co zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa i jakości pracy w magazynie.
SPECJALISTA PRSES poprzez swoje kompetencje przyczyni się do wzrostu efektywności i jakości użytkowania
regałów magazynowych, wydłużając okres eksploatacyjny systemów składowania.
WYEDUKOWANY SPECJALISTA PRSES analizuje zdarzenia zaistniałe w magazynie i tworzy rozwiązania
zapobiegające powtórzeniu się ich lub powstawaniu nowych zagrożeń.
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SZKOLENIE PRSES | PRELEGENCI

DOSSIER

Antoni SAULEWICZ

Ekspert PSTM, z doświadczeniem w konstruowaniu i utrzymaniu ruchu różnych
maszyn i urządzeń oraz w transporcie wewnątrzzakładowym, zdobytym podczas
pracy w zakładach przemysłowych w kraju i za granicą oraz powiększonym
w aspekcie bezpieczeństwa podczas pracy w CIOP. Autor poradników
opracowanych z wykorzystaniem wyników badań przeprowadzonych
w zakładach przemysłowych oraz badań z wykorzystaniem wirtualnego
symulatora wózka, np. poradnik Organizacja ruchu podnośnikowych wózków
jezdniowych czołowych w transporcie wewnątrzzakładowym. Audyty i doradztwo
w zakresie bezpieczeństwa maszyn i urządzeń oraz organizacji ruchu
w transporcie wewnątrzzakładowym łącznie z magazynami.

Tomasz CHOJNACKI
Doradca logistyczny, specjalizujący się w projektowaniu
i audytowaniu obiektów magazynowych. Zrealizował
blisko 150 badań magazynów o różnorodnych systemach
składowania, a także 50 wysoce specjalistycznych
projektów logistycznych. W jego dorobku szkoleniowym
jest przeszkolonych 250 osób w zakresie użytkowania
regałów i organizacji pracy w magazynie. Przewodniczący
Komitetu ds. Szkoleń PSTM.

Marcin OLEJNIK
W branży wyposażenia magazynowego
od 23 lat, projektant, konsultant, realizator
i wykonawca konstrukcji regałowych. Twórca
wielu projektów i realizacji instalacji regałów
paletowych prawie wszystkich typów.
Autoryzowany inspektor regałowy SEMA.
Członek Komitetu Technicznego Regałów PSTM.

Marcin BAJSON
Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie
badań i rozwoju regałów sklepowych i magazynowych.
Współtwórca i prowadzący (jednego z kilku w Europie)
Laboratorium Badań Niszczących w dziedzinie regałów
magazynowych. Twórca i realizator projektów dot.
regałów magazynowych w największych centrach
logistycznych w Polsce. Przewodniczący Komitetu
Technicznego Regałów PSTM.
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SZKOLENIE PRSES | PROGRAM

Początek szkolenia godz. 9:00.
9:05 BLOK A WPROWADZENIE: Prelegent Antoni Saulewicz.
Tematy: Bezpieczeństwo użytkowania regałów w kontekście prawa.
Ryzyko związane z użytkowaniem regałów. Cele realizacji przeglądów. Kto to jest PRSES?
10:00 BLOK B UŻYTKOWANIE REGAŁÓW: Prelegent Marcin Bajson.
Tematy: Zagadnienia podstawowe. Budowa regałów. Aspekty eksploatacyjne. Rodzaje uszkodzeń.
11:15 Przerwa kawowa.
11:30 BLOK C PROCEDURY: Prelegent Tomasz Chojnacki.
Tematy: Procedury zawarte w normie PN-EN 15635. Aspekty organizacyjne. Aspekty techniczne.
Wyszczególnienie procedur: nieprzekraczanie ciężarów max., kolejność obsługi, wymiana zniszczonych.
12:30 BLOK D PRZEGLĄDY REGAŁÓW: Prelegent Marcin Olejnik.
Tematy: Rodzaje przeglądów regałów. Techniczne aspekty użytkowania regałów. Wytyczne do
przeprowadzania przeglądów. Zasady realizacji przeglądów regałów. Przykłady zagrożeń.
Ewidencjonowanie, historia, itd. Konserwacje, naprawy, wymiany elementów.
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SZKOLENIE PRSES | PROGRAM

14:00 Przerwa obiadowa.
15:00 BLOK E ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM: Prelegent Tomasz Chojnacki.
Tematy: Przygotowanie do opracowania własnego programu. Pozostałe zagadnienia
dotyczące wprowadzenia procedur.
16:00 BLOK F EGZAMIN: Komisja egzaminacyjna.
Zestaw pytań sprawdzających wiedzę uczestników, z zakresu programu szkolenia przygotowanego
przez ekspertów w oparciu o normę PN-EN: 15635.
17:00 Zakończenie i ogłoszenie wyników egzaminu.

Uczestnicy szkolenia po zaliczeniu egzaminu końcowego otrzymują legitymację specjalisty
PRSES, uprawniającą do wykonywania przeglądów regałów magazynowych zgodnie
z normą PN-EN: 15635.
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SZKOLENIE PRSES | SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce i termin:
Stryków, 22 listopada 2017 roku.
Koszt szkolenia:
Koszt udziału 1 osoby w szkoleniu wynosi 1200 zł + VAT i obejmuje:
• Materiały szkoleniowe,
• Egzamin sprawdzający,
• Certyfikat potwierdzający kompetencje,
• Legitymację Specjalisty PRSES.
Zgłoszenie
Link do zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu Specjalisty PRSES jest tutaj.
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SZKOLENIE PRSES | KONTAKT

SZKOLENIA BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ CYKLICZNIE, w każdym udział może wziąć tylko 20 osób. Uzyskane
kompetencje ważne są na okres 2 lat, po tym czasie Specjalista PRSES musi uzyskać autoryzację poprzez egzamin
eksternistyczny. Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej wprowadza nową jakość w użytkowaniu sprzętu
i organizacji pracy w magazynie, czyniąc pracę efektywną i bezpieczną.
Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej
ul. Szarych Szeregów 27/8
60-462 Poznań
tel. 61 847 49 08
e-mail: pstm@pstm.org.pl
website: www.pstm.org.pl
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