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ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO  
 

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

23 WRZEŚNIA 2020 (ŚRODA), godz. 9.00-13.30 

NOVOTEL Poznań Centrum 

sala konferencyjna Amsterdam (I piętro) 

61-898 Poznań, pl. Andersa 1 
 

 

Godzina Program seminarium Prelegent 

9.00 - 9.50  Rejestracja uczestników – konsultacje techniczne przy stoiskach informacyjnych  

     10.00-11.20                                                        I sesja wykładowa – materiały i technologie 

10.00-10.20 
Schöck Tronsole – skuteczna izolacja od dźwięków uderzeniowych w klatkach schodowych 
zapewniająca najwyższy komfort akustyczny SCHÖCK 

10.20-10.35 
Systemy kanałów podpodłogowych. Puszki i kasety podłogowe stosowane w obiektach 
użyteczności publicznej – podwyższony stopień ochrony IP w połączeniu z maksymalną 
obciążalnością 

EL-PUK 

10.35-10.50 
 

Dyle szklane LINIT - nowe  rozwiązania termiczne  
STEFANIA/ 

HUTA LAMBERTS 

10.50-11.05 
Innowacyjne żywice na bazie polimetakrylanu metylu (PMMA) do wykonywania szybkich  
i skutecznych uszczelnień, izolacji oraz napraw betonu  

WESTWOOD 

11.05-11.20 
Poprawa warunków akustycznych i termicznych w budownictwie. Trocellen wybór nr 1 
produktów z pianki poliolefinowej 

KOLLEKTIV  

11.20-11.40 Przerwa kawowa - konsultacje techniczne przy stoiskach informacyjnych 
11.40-12.50 II sesja wykładowa – materiały i technologie 

11.40-11.55 
Odprowadzenie skroplin - napowietrzanie instalacji kanalizacyjnej - wpusty do pomieszczeń  
z blokadą zapachów, czyli jak skutecznie zabezpieczyć budynek przed nieprzyjemnymi 
zjawiskami 

HL 

11.55-12.20 
Aluminium w Twoim domu. Systemy okien, drzwi, rolet i moskitier w domach 
jednorodzinnych i budownictwie mieszkaniowym  

ALUPROF  

12.20-12.35 Funkcjonalność urządzeń sanitarnych do budynków użyteczności publicznej DELABIE  

12.35-12.50 Ognioodporne płyty warstwowe PAROC Panel System  KINGSPAN 

12.50-13.00 Przerwa techniczna - konsultacje techniczne przy stoiskach informacyjnych  

13.00-13.30 

Prawo Budowlane – wykład eksperta 

Tomasz Radziewski 

 

Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosek  
o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Procedury wymagane przy zakończeniu 

budowy i przekazaniu obiektu budowlanego do użytkowania w świetle ustawy  
Prawo budowlane, z uwzględnieniem zmian w ustawie Prawo budowlane, wchodzących 

w życie 19 września 2020 roku. Wybrane zagadnienia 
 

W latach 2009 – 2018 zastępca Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
Doświadczony szkoleniowiec, od lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla projektantów, 

kierowników budów i inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz pracowników organów 
administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego 

 

13.30 Podsumowanie seminarium i rozmowy kuluarowe  
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