
POLSKA IZBA 
KONSTRUKCJI STALOWYCH

ZAPRASZA NA

VIII Konferencję Techniczną

„Konstrukcje Zespolone 
stalowo-betonowe”

Hotel 500, Zegrze k. Warszawy 
30–31 sierpnia 2022 r.

Pełny program wydarzenia wraz z formularzem zgłoszeniowym 
na stronie internetowej www.piks.com.pl



Przewodniczący Konferencji 
Zbigniew Barłóg 
– Prezes Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, 
Prezes METALBARK sp. z o.o. sp.k.

Moderator Konferencji
dr inż. Wioleta Barcewicz – prof. Politechniki Warszawskiej

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

Dzień pierwszy – 30 sierpnia 2022 r.

1500 – 1700 Blok prezentacji marketingowych

W ramach pakietu reklamowego każda firma otrzymuje 
możliwość:
•  wygłoszenia 15-minutowej prezentacji firmy;
•  dołączenia materiałów (ulotki, broszury itp.) do zestawów 

konferencyjnych, a także wgranie prezentacji na 
pendrive’y konferencyjne, które będą później rozdawane 
uczestnikom;

•  ustawienia stolika reklamowego w przestrzeni 
konferencyjnej;

•  zamieszczenia logotypu firmy na zaproszeniach w wersji 
drukowanej oraz on-line;

• ustawienia roll-up’u firmy na sali konferencyjnej.

od godz. 1900 Spotkanie integracyjne przy grillu



Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu Konferencji

Dzień drugi – 31 sierpnia 2022 r.

730–830 Śniadanie
900–910 Otwarcie obrad – dr inż. Wioleta Barcewicz, prof. PW (PIKS)

SESJA 1 – Zagadnienia projektowe i normalizacyjne

910–930 dr inż. Wioleta Barcewicz, prof. PW (Politechnika 
Warszawska) – Konstrukcje zespolone  
– doskonała synergia stali i betonu.

930–950 dr inż. Sławomir Labocha (Wyższa Szkoła Techniczna 
w Katowicach) – Wybrane zagadnienia projektowania 
stropów i belek zespolonych stalowo-betonowych.

 950–1010 Adam Machowiak (Strenco) – Komputerowe wspomaganie 
projektowania belek i słupów zespolonych.

1010–1030 Damian Pietrzak (WSP Polska sp. z o.o.) – Konstrukcja 
zespolona stalowo-betonowa dachu Muzeum Historii Polski.

1030–1050 Dyskusja i Konkurs 
1050–1135 Przerwa kawowa

SESJA 2 – Zagadnienia materiałowe, badawcze  
oraz wykonawczo-montażowe

1135–1155 dr inż. Maciej Chrzanowski (ArcelorMittal Steligence®) 
– Budujemy wyżej i wyżej, czyli o słupach zespolonych 
z wieloma obetonowanymi profilami stalowymi.

1155–1215 Robert Więcek (Laska Technika Przemysłowa sp. z o.o.)  
– Łączniki zespalające – asortyment i technologia zgrzewania.

1215–1235 Mirosława Wiśniewska (Metalbark sp. z o.o. sp.k.) – Przykłady 
zrealizowanych parkingów wielokondygnacyjnych 
o konstrukcji zespolonej.

1235–1255 Wiktor Adach (Mostostal Kielce S.A.) – Konstrukcje  
zespolone stalowo-betonowe w budownictwie mostowym.

1255–1315 Aneta Kletkiewicz (Baltic Investment TTK sp. z o.o. sp.k.)  
– Powłoki ogniochronne stosowane do konstrukcji 
zespolonych.

1315–1335 Dyskusja
1335–1345 Rozwiązanie konkursu i zakończenie merytorycznej części 

konferencji

1345–1430 Lunch



HOTEL 500 
ZEGRZE k. WARSZAWY

ul. Warszawska 31A,  
05-130 Zegrze k. Warszawy

tel.: +48 22 774 66 66, 
 +48 22 774 66 00

recepcja.zegrze@hotel500.com.pl
www.hotel500.com.pl/zegrze

Zapraszamy na tegoroczną edycją  
Konferencji Technicznej Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych.  
Wydarzenie adresujemy przede wszystkim do kadry technicznej  
przedsiębiorstw branży budownictwa stalowego.  
Pierwszego dnia Konferencji odbędzie się  
blok prezentacji marketingowych oraz wieczorne  
spotkanie integracyjne.

Patroni medialni
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