Organizator: Millennium Gazeta Budowlana
ul. A. Wiwulskiego 12, 51-629 Wrocław
www.biotop.pl www.archivip.pl

05-07 PAŹDZIERNIKA 2022
Hotel Polanica Resort & Spa
ul. Górska 2, 57-320 Polanica-Zdrój
Godzina
11.00-16.00
Od 15.00
16.00-21.00
18:00-20:00

05.10.2022 - środa

Prelegent

Dla osób chętnych wycieczki fakultatywne! Wejście z lokalnym przewodnikiem
z Przełęczy Puchaczówka na wieżę widokową na Czarnej Górze-Zwiedzanie Jaskini Niedźwiedziej.
Przejazd do hotelu. Dojazd we własnym zakresie.
Przyjazd uczestników i zameldowanie w hotelu. Czas wolny
Obiadokolacja
PRAWO BUDOWLANE -DEBATA
DEBATA – WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

Projektant czy prawnik? – zmieniająca się rola i odpowiedzialność zawodowa architekta
w procesie inwestycyjnym w świetle kolejnych nowelizacji ustawy Prawo Budowlane.
Czy tak powinno być?
Debatę poprowadzą: mgr inż. Agnieszka Znamiec oraz mgr inż. Tomasz Radziewski
Prowadzący

Prowadzący

21.00-23.00
Godzina
9.00-9.50
10.00-11.30

W latach 2009 – 2018 zastępca Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Doświadczony wykładowca, prowadzący szkolenia i warsztaty dla projektantów, kierowników budów
i inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz pracowników organów administracji architektonicznobudowlanej i nadzoru budowlanego
Prawnik, znakomity wykładowca – praktyk specjalista z zakresu orzecznictwa administracyjnego
w procesie budowlanym oraz specustawy drogowej, z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym.
Wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Inwestycyjnego Wydziału Prawa, Administracji i
Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Od 2007 do 2022 Naczelnik Wydziału Orzecznictwa
Administracyjnego w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, aktualnie Dyrektor Wydziału
Budownictwa w jednym z dolnośląskich Starostwa Powiatowych

mgr inż. Tomasz
Radziewski

mgr inż. Agnieszka
Znamiec

Turniej w kręgle o puchar ArchiVIP 2022.

06.10.2022- czwartek

Prelegent

Rejestracja uczestników oraz konsultacje techniczne przy stoiskach informacyjnych
I sesja wykładowa – materiały i technologie

10.00-10.20
20 min

Systemy kotwienia Fischer – moc korzyści, bezpieczeństwo i wygoda na każdym etapie
procesu projektowania i realizacji obiektu

FISCHER

10.20-10.40
20 min

Systemy SCHÜCO PVC i drzwi Schüco Living w budownictwie energooszczędnym.
Komfort i energooszczędność umożliwiające osiągniecie równowagi pomiędzy
efektywnością energetyczną, a kosztami ekonomicznymi

SCHÜCO
POLSKA

10.40-10.55
15 min

Produkty KINGSPAN w nowoczesnym budownictwie – ekologia, szczelność i
izolacyjność

KINGSPAN

Dachy zielone elementem zrównoważonego rozwoju. Jak prawidłowo zaprojektować
dach zielony ekstensywny oraz intensywny. Zalecenia projektowe, które trzeba mieć
na uwadze.
Technologia do zabezpieczania konstrukcji przed penetracją i ingerencją wody.
Aktywne systemy hydroizolacyjne przeciwwodne i przeciwwilgociowe zaprojektowane
do różnych zastosowań - od izolacji podziemi po dachy zielone. Uszczelnienia przerw
roboczych, szalunków traconych, uszczelnienia dylatacji oraz rys skurczowych
Konsultacje techniczne przy stoiskach – przerwa kawowa

BAUDER
POLSKA

10.55-11.10
15 min
11.10-11.30
20 min
11.30-11.50
11.50-13.25
11.50-12.05
15 min
12.05-12.35
30 min
12.35-12.55
20 min
12.55-13.15
20 min
13.15-13.35

CETCO

II sesja wykładowa – materiały i technologie
Zasady doboru i projektowania systemów bezpiecznej pracy na wysokości w kontekście
norm, przepisów i wiedzy technicznej.
Konstrukcje aluminiowe i osłony przeciwsłoneczne w dobie zaostrzających się
wymagań. Możliwości konstrukcyjne rozwiązań dla budownictwa energooszczędnego i
pasywnego. Cechy przeszklonych przegród i drzwi przeciwpożarowych. Aluminium w
renowacji budynków zabytkowych oraz w indywidualnych rozwiązaniach obiektowych
Czy wierzysz w drugie życie? Architektura cyrkularna z EQUITONE.
Przykłady wykorzystania niskoemisyjnych i ekologicznych rozwiązań pozwalających
uzyskać maksymalną punktacje w certyfikacji budynków BREEAM i LEED.
Technologia podwójnego rąbka zamkniętego na dachach i elewacjach z blachy
Tytanium. Porównanie matali i ich właściwości, stosowane przekroje, wymagane
badania w tym badania ogniowe dla różnych katów nachylenia, wymagane dokumenty
dopuszczające w tym zgodności do Aprobaty Technicznej i Polskich Norm
Konsultacje techniczne przy stoiskach – przerwa kawowa

KEE SAFETY
ALUPROF

EQUITONE
PUNTO
PRUSZYŃSKI

III sesja wykładowa – materiały i technologie

13.35-13.25
13.35-13.50
15 min

Schody strychowe, włazy do dachów płaskich,
pomieszczeniach do 415cm. Schody prefabrykowane.

13.50-14.05
15 min

Innowacyjne zabezpieczenia przeciwwodne obiektów kubaturowych i inżynieryjnych.
Hydroizolacje GCP i Termoizolacje Ravatherm XP

GCP/RAVAGO

14.05-14.20
15 min

Zastosowanie specjalnych pigmentów energooszczędnych - tzw. "cool pigments".
Specjalne farby do obiektów służby zdrowia

PPG

zastosowanie

w

wysokich

DOLLE

IV sesja wykładowa – ARCHITEKTURA & DESIGN

14.20-14.50

Orientarium – jak połączyć ekosystemy wodne w projektach biologicznych
zachowując niepowtarzalną i oryginalną architekturę?
Prowadzący

ARC-2 FABRYKA PROJEKTOWA Sp. z.o.o - główny projektant wrocławskiego Afrikarium i
łódzkiego Orientarium

14.50-15.00

Podsumowanie konferencji - rozmowy kuluarowe

15.15-16.00

Lunch

Dorota Szlachcic

STOISKA INFORMACYJNE – MATERIAŁY I TECHNOLOGIE
Jak łączyć funkcjonalność i design w oznaczeniach dla niepełnosprawnych ruchowo?
Jak spełnić rosnące wymagania ochrony naszego środowiska stosując odpowiednio dobrane wykładziny
w obiektach użyteczności publicznej i indywidualnych gospodarstwach domowych? Kolekcja Naturals
wykonana ze 100% niebarwionej wełny , to tylko jedna z wielu możliwości firmy Brintons
Wyposażenie toalet publicznych w akcesoria łazienkowe – nowe linie urządzeń Stella Black, Amadeus
o atrakcyjnym designu, zwiększające komfort użytkowania i obniżające koszty eksploatacji.

PROBET DASAG
BRINTONS
AGNELLA
MERIDA

DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW
Niezawodne i skuteczne uszczelnienia, izolacja i nawierzchnie z żywic na bazie polimetakrylu metylu
(PMMA)

WESTWOOD

UWAGA: WSZYSTKIE FIRMY PREZENTUJĄCE SIĘ NA SPOTKANIU MAJĄ RÓWNIEŻ STOISKA INFORMACYJNE
*organizator zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w programie

PLAN KONFERENCJI ArchiVIP 2022
11.00-16.00
05.10
ŚRODA

06.10
CZWARTEK

Od 15.00
16.00-21.00

Obiadokolacja

21.00-23.00

Turniej w kręgle o puchar ArchiVIP 2022.

07.30-09.30

Śniadanie

10.00-15.00

Wykłady Materiały i Technologie

15.00-16.00

Lunch

20.00
07.10
PIĄTEK

Wycieczki fakultatywne dla chętnych architektów i przedstawicieli producentów.
Zwiedzanie Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie
Przyjazd uczestników i zameldowanie w hotelu.
Czas wolny, korzystanie z Centrum Wellness & Parku Wodnego

07.30-10.00

Uroczysta kolacja oraz Cuba Libre Show poprowadzi Hector Del Rio Toress
wraz z grupą taneczną Maraquja Dance
Śniadanie. Wymeldowanie i wyjazd uczestników.

