
 

Uczestnictwo w Konferencji - JEST BEZPŁATNE!  

KO N F E R E N C J A  

RZESZÓW 10.06.2014 

 
 

PROJEKTOWANIE, ODBIORY, ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI. GARAŻE I PARKINGI PODZIEMNE, 
STEROWANIE SYSTEMAMI BEZPIECZEŃSTWA. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
BUDYNKÓW! PROJEKTOWANIE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH i ZASIALANIA OBIEKTÓW. 
Odbiory inwestycji - problemy, interpretacje przepisów i wymagana dokumentacja. 

 
  
Drodzy Państwo, 
Organizator konferencji wraz z przedstawicielami wiodących firm w branży ochrony ppoż, projektowania garaży i 
parkingów podziemnych oraz zabezpieczeń i instalacji zaprasza w dniu 10 czerwca 2014 do 
pięknego RZESZOWA na konferencję poświęconą projektowaniu,  przygotowaniu,  realizacji inwestycji 
oraz właściwej eksploatacji obiektów budowlanych. Miejsce konferencji: Hotel RZESZÓW****/ GALERIA 
RZESZÓW przy Al. J. Piłsudskiego 44 W Rzeszowie (Sala Marszałkowska, Poziom +2)  
  
Zapraszamy  na specjalistyczne wydarzenie organizowane z myślą o uczestnikach procesu budowlanego, 
którzy pragną w miłej atmosferze zasięgnąć informacji na temat nowości w branży, nowych przepisów i 
ich interpretacji oraz zamian jakie obowiązują od  2014 roku. 
  
Podczas trzech sesji konferencji zostaną omówione zagadnienia z wielu powiązanych ze sobą dziedzin od 
nowości w systemach zabezpieczeń i instalacji, dobrych praktyk przy projektowaniu i wykonywaniu 
posadzek garażowych po rozwiązania w zasilaniu gwarantowanym czy też biernej ochrony ppoż.  
  
Będzie nam miło jeżeli zaszczycie nas Państwo swoją obecnością. Zapraszamy 
  

  



  
  

 

Uczestnictwo w Konferencji jest BEZPŁATNE 

PROGRAM KONFERNECJI: 

Panel I 

10.00 NOWOŚĆ: Systemy oświetlania awaryjnego – 
aktualne wymogi prawne i rozwiązania techniczne na 
rozwiązań z zastosowaniem dostępnych produktów. 
Wymagania w praktyce. 

wykład poprowadzi: mgr inż. 
mgr inż. Maciej Freza 

10.15 Jakie zmiany w sygnalizacji optycznej wnosi norma EN54-23? wykład poprowadzi: mgr inż. 
Renata Januszewska 

10.25 Praktyczne aspekty projektowania systemów zasilania 
gwarantowanego. Problematyka powstawania i oddziaływania 
zaburzeń w sieciach zasilających. Cała prawda o UPS-ach 

wykład poprowadzi: mgr 
Łukasz Grzechnik 

10.45 
PANEL EKSPERCKI  

Garaże i parkingi podziemne - dobre praktyki przy 
projektowaniu i wykonywaniu posadzek garażowych – 
poprawne rozwiązania techniczne 

Prelegent: mgr inż. Sylwia 
Świątek-Żołyńska, 
Koordynator Projektu 

11.30-
11.50 

Panele dyskusyjne/ Przerwa na kawę/ indywidualne konsultacje z doradcami 
technicznymi 

 Panel II 

11.50 NOWOŚĆ: Instalacje TV/SAT, WLAN/LAN, CCTV – od 
projektu do realizacji w oparciu o zmiany w Rozporządzeniu 
Ministra TBiGM z dnia 6.11.2012 r. 

wykład poprowadzi: 
mgr inż. Marcin Buczak 
i mgr inż. Łukasz 
Bukowski 

12.20 Ograniczniki przepięć oraz rozłączniki bezpiecznikowe z 
elektromechaniczną kontrolą stanu bezpieczników.  

wykład poprowadzi: 
mgr inż. Remigiusz 
Chmielewski 

12.40 Energooszczędne oświetlenie w technologii LED - parametry 
projektowe 

wykład poprowadzi: 
mgr inż. Marian 
Kopecki 

12.50 Kompensacja mocy biernej - Jak można oszczędzać? Osprzęt 
kablowy - mufy i głowice. Jak można łączyć? Laboratoria wysokich 
napięć - Jak można mierzyć?  

wykład poprowadzi: 
mgr inż. Maciej 
Żebrowski 

13.10 Panele dyskusyjne/ Przerwa na kawę/ indywidualne konsultacje z doradcami 
technicznymi 

http://e-dlaspecjalistow.pl/wp-content/uploads/2014/05/Karta-Potwierdzenie-Uczestnictwa_RZESZ%C3%93W.doc�


 Panel III 

  

  

13.20 

PANEL EKSPERCKI :  

Odbiory obiektów przez organa kontrolne Państwowej Straży Pożarnej. Informacje 
dla inwestorów i wykonawców dotyczące  wymaganych dokumentów 

Prelegent:  

mgr inż. poż. PIOTR MICHAŁ LEWANDOWSKI  

•         Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Oficerów Pożarnictwa / International Fire 
Officers Association – skrót IFOA 

•         Dyrektor Generalny FIRETOP Poland 

•         Były Naczelnik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy 

•         były Doradca w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 

 

15.00 Panel dyskusyjny  

15.30 Oficjalne zakończenie. Wręczenie Imiennych Certyfikatów Uczestnictwa oraz losowanie 
nagród rzeczowych ufundowanej przez Organizatora i Wystawców. 

Projektujesz? Kierujesz budową? Zarządzasz obiektami i ich 
bezpieczeństwem?  Prowadzisz aktualnie inwestycje? 
Opiniujesz i nadzorujesz odbiory? Chcesz skonsultować 
projekt? Jeśli tak to, ta konferencja jest dla Ciebie! 
Zapraszamy na coroczne, specjalistyczne i bezpłatne 
szkolenie organizowane z myślą o uczestnikach procesu 
budowlanego. 
   

WIEDZA DLA PROFESJONALISTÓW 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY - Zgłoś Udział i Odbierz Certyfikat!  



 
  

 Z uwagi na LIMITOWANĄ LICZBĘ MIEJSC zapraszamy do WCZEŚNIEJSZEJ BEZPŁATNEJ 
REZERWACJI  

  

Zgłoszenia i informacja/Zasady rezerwacji miejsc: 

Szanowni Państwo, Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wcześniejsze potwierdzenie 
przybycia. Tych z Państwa którzy nie potwierdzili jeszcze udziału, a są zainteresowani uczestnictwem w 
konferencji prosimy o pobranie karty zgłoszenia, wypełnienie i odesłanie faxem lub e-mail. W przypadku 
zgłoszeń pojedynczych (1 osoba) rejestracji można dokonać telefonicznie bez konieczności wypełniania 
formularza.  

Biuro Organizacyjne konferencji DND PROJECT:   tel +48 (22) 678-58-25, +48 504-711-754,  fax:+48 (22) 678-
73-28, biuro@konferencjebranzowe.pl. Zgłoszenia mailowe prosimy wysyłać wyłącznie na adresy wskazane 
w formularzu rejestracyjnym.  

 

 
Dlaczego warto wziąć udział w Konferencji? 

• Konferencja ma charakter szkoleniowy porusza zatem zagadnienia nie tylko od strony merytorycznej 
ale i praktycznego zastosowania w procesie projektowania czy wykonawstwa realizowanej inwestycji  

• Bezpłatny dostęp do udziału we wszystkich wykładach i panelach konferencyjnych  

• BEZPŁATNE Materiały szkoleniowe zawierające m.in. wytyczne projektowe i rozwiązania techniczne  

• Możliwość indywidualnych konsultacji z  ekspertami i doradcami technicznymi  

• Certyfikat Uczestnictwa zaświadczający o  udziale w konferencji 

• BEZPŁATNY PARKING dla Uczestników  

• Dowiesz się, na co zwracać uwagę przy projektowaniu i wykonawstwie obiektów, jakie są 
najczęściej popełniane błędy i jak ich unikać  

• udział w POKAZACH przygotowanych przez Wystawców 

• Podzielisz się doświadczeniami z kolegami z branży  

• Obejrzysz najnowsze rozwiązania, urządzenia i sprzęt niezbędny w celu zapewnienia właściwego 
użytkowania i bezpieczeństwa projektowanych i istniejących obiektów budowlanych  

• Spotkasz się z przedstawicielami wiodących producentów systemów i rozwiązań branżowych  

mailto:biuro@konferencjebranzowe.pl�
http://e-dlaspecjalistow.pl/wp-content/uploads/2014/05/Karta-Potwierdzenie-Uczestnictwa_RZESZ%C3%93W.doc�


• Specjaliści odpowiedzą na nurtujące Cię zagadnienia i wątpliwości związane zarówno z 
uzgadnianiem projektów budowlanych pod względem ppoż jak i problemami technicznymi na 
prowadzonych inwestycjach  

 

 
Wykłady Eksperckie i Techniczne, Panele Dyskusyjne, Pokazy 
i Prezentacje funkcjonowania systemów w trakcie trwania 
konferencji. Certyfikat i prezentacje z konferencji na 
płycie dla Uczestników. 

 
KONSULATACJE TECHNICZNE (oprócz w/w): 

NOWOŚĆ w programie GARAŻE I PARKINGI PODZIEMNE: Dobre praktyki przy projektowaniu i 
wykonywaniu posadzek garażowych – poprawne rozwiązania techniczne.  Posadzki przemysłowe i 
dekoracyjne Bautech znajdują zastosowanie w takich obiektach jak:  Hale, zakłady, magazyny/ 
Budownictwo mieszkaniowe i użyteczności publicznej/ Parkingi naziemne i podziemne/ 
Budownictwo inwentarskie/ Obiekty sportowe/ Obiekty sakralne 

 

Przedstawiciele firmy będą obecni na konferencji i udzielać będą konsultacji technicznych z w/w 
zagadnień. 

 
NOWOŚĆ w programie Systemy alarmu pożarowego, Systemy sterowania oświetleniem do 
komercyjnych zastosowań w budynkach biurowych i przemysłowych, Nowatorskie rozwiązania 
w technologii LED, artykuły elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym do wszystkich 



stref, Bezpieczniki i osprzęt bezpiecznikowy, Szafy teleinformatyczne, osprzęt i systemy 

 

Przedstawiciele firmy będą obecni na konferencji i udzielać będą konsultacji technicznych z w/w 
zagadnień. 

 
NOWOŚĆ w programie  Nowoczesne wielopunktowe systemy detekcji gazów oraz oparów 
cieczy toksycznych i wybuchowych 

 

 
NOWOŚĆ w programie  Innowacyjne Rozwiązanie: Cable Tube. Proste przejście instalacyjne z 
zamknięciem przez „kliknięcie" dla istniejących, nowo i dodatkowo instalowanych kabli i rur 
instalacyjnych w klasie od EI 30 do EI 120. Produkt ten zdobył już pierwszą nagrodę na 
Międzynarodowych Targach Pożarnictwa FeuerTRUZ w Nuernberg w roku 2014 w Niemczech. 



 

 Przedstawiciele firmy będą obecni na konferencji i udzielać będą konsultacji technicznych z w/w 
zagadnień. 

… a to zaledwie część zagadnień które omówimy 

ZAPRASZAMY: Projektantów, Architektów, Konstruktorów, Wykonawców posadzek i nawierzchni 
,Projektantów instalacji i zabezpieczeń ppoż., Instalatorów, Deweloperów, Firmy i przedsiębiorstwa budowlane, 
firmy wykonawstwa branżowego, Spółdzielnie mieszkaniowe, Rzeczoznawców ds. Ppoż, Instalatorów, 
montażystów i serwisantów, Firmy zajmujące się montażem i uruchomieniem systemów niskoprądowych 
(instalatorzy, integratorzy systemów), konserwacją istniejących już urządzeń, automatycy, Inspektorów nadzoru 
budowlanego, Właścicieli różnego typu obiektów: powierzchni biurowych, użyteczności publicznej, obiektów 
handlowych, miejskich, hotelowych, specjalnych, mieszkalnych, Zarządców nieruchomości komercyjnych, facility 
managerów, project managerów, Dyrektorów administracyjnych i technicznych, Kierowników budów, służby 
techniczne, Inwestorów Instytucjonalnych i komercyjnych, Projektantów terenów zielonych, Zarządy Miejskich 
inwestycji i Zarządy Zieleni Miejskiej, Decydentów z jednostek organizacyjnych Urzędów Miast, Gmin i Urzędów 
Wojewódzkich z Biur Administracyjno-Gospodarczych, Biur Architektury i Planowania Przestrzennego, Biur 
Gospodarki Nieruchomościami, Biur Infrastruktury, Biur Rozwoju Miasta, służby techniczne i służby ppoż, działy 
kontrolno-rozpoznawcze, kierowników działów inwestycji, Osoby profesjonalnie zajmujące się nadzorem obiektów 
pod względem bezpieczeństwa pożarowego i elektroenergetycznego, inwestorów oraz wszystkich 
zainteresowanych tematyką konferencji. 

 
W programie konferencji najnowsze systemy, rozwiązania oraz 
wytyczne projektowe i montażowe dla projektantów i instalatorów. 
Wśród Uczestników podczas konferencji rozlosujemy Poradniki przydatne w pracy każdego 
profesjonalisty  m.in. •   Wzajemne sytuowanie obiektów budowlanych i sieci elektroenergetycznych. Stan 
prawny na 31 stycznia 2014 r.  •  Norma SEP-E-005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń 
przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru •  Przepisy i normy elektryczne - 
monitoring i systemy alarmowe – wydanie pierwsze rok 2014, Książka zawiera informacje przydatne każdemu 



inwestorowi oraz wykonawcy telewizji przemysłowej CCTV oraz innych zabezpieczeń elektronicznych w dużych 
obiektach. •  Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle nowych warunków technicznych dotyczących 
budynków •  Projektowanie instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych •  Wentylacja i ogrzewanie w 
nowych przepisach – aktualne warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki. – wyd. 2014 

Uczestnicy Konferencji wezmą również udział w losowaniu: Tabletu 7" z systemem Android 4.1 

 

 

 
  
  

ZGŁOSZENIA I INFORMACJA:  
  

Biuro Organizacyjne konferencji DND PROJECT:   tel +48 (22) 678-58-25, +48 504-711-754,  fax:+48 (22) 678-
73-28, biuro@konferencjebranzowe.pl . Zgłoszenia mailowe prosimy wysyłać wyłącznie na adresy wskazane 
w formularzu rejestracyjnym (formularz można pobrać powyżej pod linkiem „zapisz się”) 

 
  
Mamy nadzieję, że lubisz nasze newslettery. Jeśli nie, możesz się w każdej chwili wypisać 

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla odbiorcy, który jest jej zamierzonym adresatem. Przedmiotem niniejszej informacji jest zaproszenie 
na bezpłatne szkolenie techniczne w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Szanujemy Państwa prywatność dlatego w wypadku jeśli 
otrzymali Państwo tę wiadomość przypadkowo lub przez pomyłkę i nie chcą Państwo w przyszłości otrzymywać podobnych informacji o 
konferencjach i szkoleniach prosimy o poinformowanie o tym poprzez kliknięcie w: Jeśli nie, możesz się w każdej chwili wypisać  Prosimy odpisywać 
wyłącznie poprzez w kliknięcie we wskazany link oraz z adresów na które przyszła wiadomość gdyż tylko taki adres jesteśmy wstanie 
zweryfikować by następnie go usunąć. Przepraszamy za ewentualne niedogodności. 

All Rights Reserved.© 2014 Biuro Organizacyjne Konferencji DND PROJECT 
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