
 
 

  

 
   

 REJESTRACJA 

08.30-09.30 

 

 Rejestracja Uczestników. Rozdanie materiałów szkoleniowych 

09.30 Rozpoczęcie i wprowadzenie  

 

09.30 

SESJA I 

Szpitale i Laboratoria - Budownictwo Modułowe.  

Projektowanie zaawansowanych technicznie i architektonicznie budynków skracających czas 

budowy o jeden rok.  

Szpitale hybrydowe.  

Hybrydowe sale operacyjne. 

Prelegent: mgr inż. Ferdynand Aptazy 

 

09.45 

SESJA I 

Wyzwania, Zarządzanie i Ochrona zasilania w nowoczesnej Służbie Zdrowia 

Prelegent: dr inż. Łukasz Grzechnik,  

10.15 

SESJA I 

Rozwiązania dla bezpieczeństwa pożarowego obiektów służby zdrowia i użyteczności publicznej 
 

Prelegent: mgr inż. Karol Więckowski, Specjalista w zakresie systemów oddymiania / RWA  

 

10.25 

SESJA I 

Płyty budowlane o właściwościach przeciwpożarowych gwarantujące wysoką stabilność, 

najlepszą odporność na uderzenia oraz doskonałą ochronę akustyczną. Zbadane pod 

względem ekologicznym i wpływu na zdrowie człowieka – zalecane pod względem biologii 

budowlanej i dla obiektów o charakterze specjalnej ochrony antybakteryjnej typu obiekty służby 

zdrowia, laboratoria czy serwerownie. 

Prelegenci: mgr inż. Paweł Gorzelany i Jarosław Kijak, Specjaliści ds. systemów suchej zabudowy 

10.35 

SESJA I 

Zasady stosowania stacjonarnych detektorów gazów  (badanie jakości powietrza-sterowanie 

wentylacją i rekuperacją, urządzenia sygnalizacyjno-odcinające w kotłowniach, sterowanie 

wentylacją w garażach-detektory CO i LPG, monitoring serwerowi i akumlatorowni): 

 Czujniki sygnalizujące niedopuszczalny poziom stężenia gazu w budynkach m.in. służby 

zdrowia  

 Garaże podziemne powyżej 10 miejsc postojowych 

 Zasady doboru i montażu detektorów garażowych 

 Jak nie należy wykonywać systemów detekcji LPG 

 Przykłady zastosowań 

 Obiektów/produkcji ujęte w aktach prawnych nakazujących stosowanie detekcji gazów 

 Kalibracja  

 Kontrola systemów detekcji gazów wybuchowych 

Prelegent: mgr inż. Krzysztof Chmielewski – Specjalista ds. detekcji gazów 

11.05 PANEL DYSKUSYJNY  (tylko w przypadku zgłoszonych wcześniej pytań od uczestników) 

11.05-11.30 Przerwa na kawę/ indywidualne konsultacje z ekspertami i doradcami technicznymi/ Panele 

dyskusyjne 

11.30 

SESJA II 

 

Integracja systemów bezpieczeństwa i automatyki budynku w szpitalach na przykładzie systemu 

Protege GX  

Prelegent: mgr inż. Marek Kośmider– Specjalista ds. Systemów Przywoławczych 

11.50 

SESJA II 

Znaczenie technologii medycznej przy projektowaniu szpitali. 

Instalacje gazów medycznych - znaczenie, błędy, zagrożenia 

Prelegent: mgr inż. Zbigniew Szymczak 

12.00 

SESJA II 

Prowadzenie kabli i przewodów oraz systemy zabezpieczeń odgromowych i 

przeciwprzepięciowych w nowoczesnych i modernizowanych budynkach  

 

Ekspert: mgr inż. Michał Kubiak 

 

12.15 

SESJA II 

Znaczenie nowoczesnych kabli i przewodów instalowanych w obiektach służby zdrowia i 

użyteczności publicznej  

 

Ekspert: mgr inż. Dariusz Ziółkowski 

Konferencja SZPITALE i OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA  
STADION NARODOWY w Warszawie 
 

 



 

12.30 

SESJA II 

 

PANEL DYSKUSYJNY EKSPERCKI:  

Odpowiedzialność podmiotów leczniczych. Odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną 

przy leczeniu 

 

Ekspert: mgr Jarosław Panasiuk, Prawnik, Omega Kancelarie Prawne Sp. z o.o., Ogólnopolska  

Sieć Kancelarii Prawnych 

 

13.00 PANEL DYSKUSYJNY (tylko w przypadku zgłoszonych wcześniej pytań od uczestników) 

13.00-13.25 Przerwa na kawę/ indywidualne konsultacje z ekspertami i doradcami technicznymi/ Panele 

dyskusyjne 

13.25 

SESJA III 

Sufity podwieszane i ich zastosowanie w pomieszczeniach Służby Zdrowia 

Prelegent: mgr inż. Piotr Klimek 

13.35 

SESJA III 

W szpitalu – rachunki za energię elektryczną też mogą być mniejsze 

Prelegent: mgr inż. Maciej Żebrowski 

13.45 

SESJA III 

Termowizja w obiektach służby zdrowia oszczędności i bezpieczeństwo utrzymania ruchu 

instalacji 

Prelegent: mgr inż. Sławomir Mytyk 

14.00 

SESJA III 

Nowoczesne rozwiązania dla poprawy przesyłu energii elektrycznej 

Prelegent: mgr inż. Grzegorz Pinker  

 

14.15 PANEL DYSKUSYJNY EKSPERCKI:  

Środki unijne 2014-2020 pozyskiwane na inwestycje szpitalne – zasady poprawnego 

formułowania wniosku - Alternatywne możliwości finansowania inwestycji  

Prelegent: mgr inż. Anna Sypińska 

14.35 PANEL DYSKUSYJNY (tylko w przypadku zgłoszonych wcześniej pytań od uczestników) 

14.35-14.45 Przerwa na kawę/ indywidualne konsultacje z ekspertami i doradcami technicznymi/ Panele 

dyskusyjne 

14.45 

SESJA III 

Projektowanie i montaż instalacji oraz systemów przeciwpożarowe w tym tryskaczowych w 

obiektach służby zdrowia. Stałe Urządzenia Gaśnicze SUG.  

Prelegent: (w trakcie potwierdzania) 

 

 

15.00 

SESJA III 

 

PANEL DYSKUSYJNY EKSPERCKI:  

Podstawowe obowiązki zarządcy obiektów opieki zdrowotnej w kontekście przepisów o ochronie 

przeciwpożarowej 

Ekspert: mgr inż Rafał Marasz, Z-ca Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KM PSP 

Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorski Oddział SITP 

15.45 
 

PANEL DYSKUSYJNY (tylko w przypadku zgłoszonych wcześniej pytań od uczestników – 

prosimy zgłaszać do moderatora konferencji) 

16.30 

 

Oficjalne zakończenie. Wręczenie Certyfikatów Uczestnictwa oraz losowanie nagród 

rzeczowych ufundowanej przez Organizatora i Wystawców 

 
*Wykłady, konsultacje, stoiska informacyjne, prezentacje/ Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie  

 

DODATKOWE MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU:  

Gazowych absorpcyjnych pomp ciepła ROBUR 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DND PROJECT - Dział Obsługi Uczestników Kongresów i Konferencji:  www.dndproject.pl    biuro@konferencjebranzowe.pl   +48 (22) 678 58 25 

UCZESTNICTWO JEST BEZPŁATNE – ILOŚĆ MIEJSC LIMITOWANA - ZAPISZ SIĘ JUŻ DZISIAJ! 
Wypełnij kartę zgłoszenia znajdującą się w mailu z zaproszeniem i wyślij na adres: rejestracja@konferencjetechniczne.com 

Nie czekaj i już dziś zarezerwuj miejsce  - liczba miejsc ograniczona! 
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