
Remont i modernizacja pływalni krytych – obniżenie kosztów eksploatacji,  
poprawa funkcjonalności, zwiększanie atrakcyjności i rentowności. 

13 stycznia 2022 r.(czwartek) 

900-940 Rejestracja uczestników w Hotelu Szafran 

 

940-1050 

Przywitanie uczestników -  Elżbieta Kiejno GFW 
Ogólne wymagania dotyczące instalacji wentylacyjnej. 
Funkcje instalacji wentylacyjno klimatyzacyjnej (w odniesieniu do wymagań Ustawy Prawo 
Budowlane). 
Podział zadań basenowej instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej; 
Parametry powietrza w hali basenowej; 
Rozwiązanie dla ratowników i instruktorów; 
Czynnik ludzki, a zużycie energii w systemach wentylacji hal basenowych. 
Zbigniew Wnukowicz - Elbas  

1050-1100 Przerwa kawowa   

1100-1245 

Straty energii zależnej od parametrów powietrza w hali basenowej, czyli od wentylacji. 
Efekt wprowadzenia regulacji wilgotności w przykładowym (statystycznym) obiekcie. 
Usuwanie nadmiaru wilgoci z hali basenowej; 
Efektywność cieplna i elektryczna - wymagania; 
Pomiar i regulacja wydajności sposobem na oszczędzanie energii; 
Ogrzewanie budynku – nocne obniżenie temperatury; 
Pompy ciepła w centralach basenowych. 
Redukcja zużycia ciepła 
- termomodernizacja 
– odzysk ciepła z szarych ścieków 
– wykorzystanie wody solarnej  
Zbigniew Wnukowicz - Elbas 

1245-1330 

Nowoczesny ESOK. Automaty samoobsługowe i wykorzystanie oprogramowania na 
nowoczesnym obiekcie  
- Marcin Piaskowski - Fitnet 

1330-1430 Przerwa obiadowa  

1430-1520 
Po co wymieniać płytki, skoro można je doczyścić  
- Marcin Marcyniuk - Puvic 

1520-1530 Przerwa kawowa   

1530-1600 
Dodatkowe atrakcje na pływalni bez inwestycji! 
 - Adrian Wyrobek Watermania 

1600-1630 Modernizacja - jak rozsądnie przygotować się do tego nieuniknionego etapu  
- Dominika Mazur - KawakoLabs Sp. z o.o. 

1630-1705 
Udane modernizacje na przykładzie 
 – Władysław Sobiech - Transcom Sp. z o.o. 

1705-1730 Dyskusja i pytania do prowadzących - Zakończenie 

1900 Kolacja w Hotelu Szafir 

14 stycznia 2022 r.(piątek) 

900- 905 Powitanie uczestników w Hotelu Szafran 
905-1050 Redukcja zużycia energii elektrycznej. 

Oszczędzanie poprzez regulację. 
Jakie wymierne oszczędności przynosi zmiana sposobu wymuszenia obiegu 
podgrzewania wody basenowej? 
BMS - Do czego może służyć na pływalni? 
Zbigniew Wnukowicz – Elbas 

1050-1100 Przerwa kawowa   

1100-1215 
Wyposażenie sportowe pływalni i atrakcje wodne na baseny i wody otwarte  
- Andrzej Olesiński – Swimstone 

1215-1235 

Przebudowa niecki basenowej i jej doposażenie jako sposób na poprawę bilansu 
finansowego i energetycznego pływalni. 
 - Marcin Ryszkiewicz EuroTeamTrader. 

1235-1330 

Co jeszcze możemy zrobić, aby poprawić funkcjonalność obiektu i obniżyć koszty 
eksploatacji? Przygotowanie prac modernizacyjnych;  
- Zbigniew Wnukowicz - Elbas 

1330-1400 Przerwa obiadowa  

1400-1430 Dyskusja i pytania do prowadzących - Zakończenie 

 


