
     

 

ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO 
 

 
 

Webinarium dla architektów, konstruktorów, projektantów, biur projektowych,  
inżynierów budownictwa oraz inwestorów instytucjonalnych 

 
 

20 MAJA 2021 (CZWARTEK), godz. 9.00-14.35 
 
 

 

Godzina Program webinarium Prelegent 

9.00 - 9.50 Logowanie uczestników, chat, konsultacje z producentami, ekspertami  

10.00-10.30 

Przepisy i normy – wykład eksperta 

 
 

mgr inż. Tadeusz Cisek 

 

 
 

Zasady „prawidłowego” podejścia do aranżacji przestrzeni w budynkach użyteczności 
publicznej.  Wizja architekta, oczekiwania inwestora, a wymagania ochrony 

przeciwpożarowej – najczęściej popełniane błędy  
projektowe i wykonawcze 

 
Ekspert w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych 

 

10.30-10.45 Pytania i odpowiedzi do eksperta  

10.45-13.50 Materiały i technologie  

10.45-11.00 Dach-ściana-podłoga. Izolacje cieplne PIR i próżniowe RECTICEL w świetle wymagań WT 2021 RECTICEL  

11.00-11.15 Połączenia stalowe - modelowanie i automatyczne generowanie dokumentacji TMSYS 

11.15-11.45 Konstrukcje aluminiowe i osłony przeciwsłoneczne w dobie zaostrzających się wymagań ALUPROF  

11.45-12.00 
Płyty warstwowe Ruukki – bezpieczeństwo pożarowe (odporność ogniowa, certyfikat FM 
Approval) oraz energooszczędność w kontekście nowych zapisów Warunków Technicznych 
2021 

RUUKKI POLSKA  

12.00-12.20 
Bezpiecznie w pracy - czyli wszystko o zapewnianiu i projektowaniu zabezpieczeń oraz ciągów 
komunikacji na dachach i innych miejscach na wysokości 

KEE SAFETY  

12.20-12.35 Leca® KERAMZYT. Kiedy woda staje się problemem LECA POLSKA  

12.35-12.50 
Jak spełnić rosnące wymagania współczynników przewodności termicznej dla okien stosując 
ciepłą ramkę dystansową Swisspacer& Membrana Swisspacer Air jako nowoczesne narzędzie  
w zakresie bezpieczeństwa szyb zespolonych zapewniające nowe możliwości projektowe 

SWISSPACER  

12.50-13.05 
Road to Regupol- akustyka stropów-komfort i cisza. Maty podjastrychowe serii Regupol® 
sound oraz Regupol® comfort  

REGUPOL  

13.05-13.20 Naturalne światło w budynkach  systemy naświetli Kingspan  KINGSPAN  

13.20-13.50 Zastosowanie nowej generacji włókien stalowych Dramix ® 4D i 5D   BEKAERT POLAND  

13.50-14.20 

Przepisy i normy – wykład eksperta 

 
dr inż. Piotr Kozłowski 

 

Na czym polega projektowanie ochrony przeciwdźwiękowej i akustyki wnętrza?  
W jaki sposób zapewnić spełnienie aktualnych wymagań normatywnych dotyczących 

komfortu akustycznego w budynkach? Praktyczne wskazówki projektowe 
 

Ekspert  w ochronnie przeciwdźwiękowej, akustyce budowlanej, akustyce wnętrz, elektroakustyce, realizacji dźwięku. Współtwórca projektów 
m.in. : nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej  PR w Katowicach, Teatru Wielkiego, Opery  w Warszawie i we Wrocławiu , Teatru 
Wielkiego w Poznaniu, budynków i sal koncertowych  akademii muzycznych w Poznaniu, Katowicach, Hali Stulecia we Wrocławiu, dworcu 
kolejowym Wrocław Główny, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, stadionach, m.in. Stadion Śląski w Chorzowie.Pracownik naukowy 

Politechniki Wrocławskiej, Katedra Akustyki i Multimediów 
 

14.20-14.35 Pytania i odpowiedzi do eksperta   

14.35 Podsumowanie webinarium   
 

 
*organizator zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w programie 
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