
 
 

ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO 
 

Seminarium Elbląskie dla architektów, projektantów, biur projektowych, inżynierów budownictwa  
oraz inwestorów instytucjonalnych 

 
 

 

3 PAŹDZIERNIKA 2018 (ŚRODA) 
 

HOTEL ELBLĄG  
 ul. Stary Rynek 54-59, 82-300 Elbląg, 

sala Fryderyk i Gustaw 
 

Godzina    Program seminarium Prelegent 

9.00 – 9.50  Rejestracja uczestników – konsultacje techniczne przy stoiskach informacyjnych  

 I sesja wykładowa  

10.00 – 11.30 

Projektowanie i fabrykacja konstrukcji stalowych przeznaczonych do cynkowania 
ogniowego. Kategorie korozyjności wg PN-EN ISO14713-1. Obliczeniowy wskaźnik 
oszczędności przy wyborze metody cynkowania ogniowego w porównaniu do innych 
metod zabezpieczenia antykorozyjnego 

mgr inż. Marta 
Mądrzyk 

Ocena ryzyka podstawą doboru zabezpieczeń przy pracy na wysokości. Urządzenia  
i rozwiązania techniczne dla dachów płaskich 

mgr inż. Łukasz 
Tkaczyk 

Stal zbrojeniowa EPSTAL o wysokiej ciągliwości – właściwości i zastosowanie. 
Zabezpieczanie konstrukcji przeciw katastrofom postępującym 

mgr inż. 
Magdalena 
Piotrowska 

Ciepła ramka dystansowa - najlepszy na świecie produkt pod względem 
przewodnictwa cieplnego,  jako opłacalny sposób na polepszenie wydajności 
energetycznej okien oraz spełnienie wymogów budowlanych oraz standardów 
dotyczących domów pasywnych 

mg inż. Adam 
Krzemiński 

Aluminiowa (r)ewolucja w budownictwie - Systemy okienno-drzwiowe i  fasadowe 
nowej generacji dla szczególnie wymagających i świadomych inwestorów, systemy 
drewniano-aluminiowe, PVC-aluminiowe oraz fasadowe spełniają nieustannie rosnące 
wymagania techniczne stawiane przed obiektami publicznymi oraz mieszkalnymi 

mgr inż. Marlena 
Madej 

11.30 – 11.50 Konsultacje techniczne przy stoiskach – przerwa kawowa  

11.50 – 13.00 II sesja - wykłady ekspertów  

Najważniejsze zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury wprowadzone z dniem  
1 stycznia 2018 br. w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie. Teoria a praktyka. Nowe prawa oraz obowiązki inwestora i projektanta. 
Konsultacje i porady prawne 

 
Specjalista z zakresu Prawa budowlanego, Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko-

Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

mgr inż. 
ANDRZEJ 

STASIOROWSKI 

Kategorie zagrożenia ludzi – wymagania ochrony przeciwpożarowej zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi  przepisami Warunków technicznych.  Najczęściej spotykane 

nieprawidłowości projektowe i wykonawcze podczas czynności odbiorowych - teoria a 
praktyka 

 

Specjalista w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu 

st. kpt. inż. 
PAWEŁ 

RACZEWSKI 

13.00   Podsumowanie seminarium i rozmowy kuluarowe  

 
STOISKA  INFORMACYJNE – MATERIAŁY ORAZ KONSULTACJE 

 

Izolacja z poliizocyjanuratu firmy Recticel jako alternatywa dla tradycyjnych rozwiązań izolacji cieplnej 
dachów, ścian i podłóg w nowoczesnym budownictwie 

mgr inż. Krzysztof 
Horna 

 

UWAGA: Zaproszenie jest ważne pod warunkiem potwierdzenia: telefonicznie, faxem lub e-mailem: 
Tel: +48 664 787 055, +48 600 880 120 lub elblag@e-mgb.pl 

Prosimy o podanie danych teleadresowych, ilości oraz godności osób, które będą uczestniczyć w seminarium 
WSTĘP BEZPŁATNY ilość miejsc ograniczona, prosimy o niezwłoczne potwierdzenie zaproszenia 

 

 

 

Redakcja: 51-629 Wrocław, ul. A. Wiwulskiego 12 
tel. +48 664 787 055, +48 600 880 120   

elblag@e-mgb.pl  www.biotop.pl www.magazynbudowlany.pl   


