
KONFERENCJA 
POLSKIEJ IZBY  

KONSTRUKCJI STALOWYCH

Polska Izba Konstrukcji Stalowych

zaprasza

w dniach 28–29 sierpnia 2018 r.
do Centrum Konferencyjnego  

w Hotelu Binkowski w Kielcach

na IV Edycję Konferencji pod tytułem

„Zabezpieczenia 
przeciwpożarowe 

konstrukcji stalowych”

Partner Merytoryczny Konferencji



  PROGRAM KONFERENCJI

 28.08.2018 r.
 (wtorek) 	Przyjazd
 1400–1500 	Rejestracja uczestników
 1500–1715 	 Prezentacje	firm:

 1515–1530  WELDOBOT Ltd 

 1530–1545  Streamsoft sp. z o.o. sp.k. 

 1545–1600  Sika Poland sp. z o.o. 

 1600–1615  Baltic Inwestment TTK sp. z o.o. sp.k. 

 1615–1630  VERG sp. z o.o.

 1630–1645  Voortman Steel Group – „Industry 4.0”
 1645–1700   Voortman Steel Construction 

– spotkania B2B podwykonawstwo konstrukcji stalowych

 1700–1715  Perun S.A.

 1800–2300  Ognisko

 29.08.2018 r.
	 (środa)
 730–830 	Śniadanie
 900–910 	Otwarcie
 910–950 		Rodzaje pożarów w aspekcie ochrony ppoż. obiektów 

infrastruktury cywilnej i przemysłowej oraz wybrane 
zagadnienia projektowania konstrukcji stalowych 

    a.  Pożary węglowodorowe i metody ochrony 
– prezentuje Jerzy Kosior – Jotun Polska sp. z o.o. 

    b.  Wybrane aspekty projektowania konstrukcji stalowych 
pracujących w warunkach pożaru 
– prezentuje Piotr Skrzypczak – Sika Polska sp. z o.o.

 950–1010   Zabezpieczenie ognioochronne konstrukcji stalowych 
w świetle przepisów europejskich na przykładzie 
rynku polskiego i niemieckiego 
–	prezentuje	Zbigniew	Barłóg	–	Metalbark	sp.	z	o.o.	sp.k.



 1010–1030   Stan powierzchni kształtowników przy dostawie 
wg PN-EN 10163-3, a wymagania jakościowe powierzchni 
stalowej przed malowaniem wg PN-EN ISO 8501-3 
–	prezentuje	Zbigniew	Barłóg	–	Metalbark	sp.	z	o.o.	sp.k.

 1030–1045   Przerwa kawowa
 1045–1130   Przygotowanie konstrukcji stalowych do cynkowania 

– prezentuje Leszek Frankowski – ZinkPower Szczecin sp. z o.o. 
    Warsztaty technologiczne 

– konkurs w opracowaniu rysunków 
–		dla	zwycięzcy	cenna	nagroda	ufundowana 
przez	firmę	ZinkPower

 1130–1220   Farby pęczniejące jako nowoczesne narzędzie 
do projektowania biernych zabezpieczeń ogniochronnych 
konstrukcji stalowych obiektów przemysłowych 
oraz użyteczności publicznej w obliczu norm i przepisów 
obowiązujących na terenie Unii Europejskiej 
–  prezentuje Aneta Kletkiewicz 
–	Baltic	Investment	TTK	sp.	z	o.o.	sp.k.

 1220–1240   Pathfinder – Monitorowanie zagrożeń podczas ewakuacji 
z wykorzystaniem nowych technik komputerowych 
na przykładzie hali produkcyjnej 
–	prezentuje	Michał	Walkosz	–	Stigo	sp.	z	o.o.	

 1240–1300   PyroSim – Oprogramowanie oraz analiza parametrów 
panujących podczas pożaru z zastosowaniem pożarów 
projektowych 
–	prezentuje	Michał	Walkosz	–	Stigo	sp.	z	o.o.	

 1300–1330   Szczególny przypadek degradacji powłok malarskich 
zabezpieczenia przeciwpożarowego zewnętrznej 
konstrukcji stalowej 
–		prezentuje	mgr	inż.	Katarzyna	Jóźwiak 
–	HDF	Zeman	sp.	z	o.o.

  1330–1400   DYSKUSJA 
Po tej części uczestnicy otrzymają świadectwo udziału 
w konferencji

 1400–1430  Lunch
 1430–1700   Elementy podlegające kontroli i nadzorowi 

przy zabezpieczeniach antykorozyjnych i ogniochronnych 
– warsztaty inspektorskie dla pracowników kontroli 
jakości wytwórni konstrukcji stalowych

    TIKKURILA POLSKA S.A. 
Uczestnicy warsztatów inspektorskich otrzymają świadectwo 
udziału w warsztatach
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Przewodniczący Konferencji
Zbigniew Barłóg 
– Prezes METALBARK sp. z o.o. sp.k. 
i Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych

Moderator Konferencji
Bartłomiej Baudler 
– Dyrektor Kersten Europe sp. z o.o. 
i Wiceprezes Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych

Sekretariat Konferencji
Jolanta Podobas – Z-ca Dyrektora Generalnego 
Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych
tel. (22) 654 38 59 lub (22) 654 46 57
e-mail: piks@piks.com.pl

Do udziału w Konferencji zapraszamy  
Kadrę techniczną firm z branży konstrukcji stalowych: 
dyrektorów zakładów, dyrektorów technicznych, 
kierowników produkcji, inspektorów kontroli jakości, 
technologów i inżynierów.

Hotel BINKOWSKI
ul. Szczepaniaka 42, 25-043 Kielce
tel. 41 340 35 00 i 01
e-mail: hotel@binkowskiresort.pl
www.binkowskihotel.pl


