
B-17 Pływalnie - redukcja kosztów zużycia mediów z gwarancją na uzyskanie efektu 
16 luty 2023 r.(czwartek) 

900-910 Rejestracja uczestników w Hotelu Dwór Uphagena ARCHE Gdańsk 
 

910-1050 

Przywitanie uczestników -  Elżbieta Kiejno GFW 
 
Redukcja kosztów eksploatacji instalacji wentylacyjnych i technologicznych  
w obiektach basenowych. Omówienie rzeczywistych realizacji. 
Zbigniew Wnukowicz – Elbas 

1050-1100 Przerwa kawowa   

1100-1245 

Optymalna kosztowo modernizacja pływalni miejskiej na podstawie pogłębionego audytu 
energetycznego opartego o pomiary rzeczywistych parametrów powietrza i innych 
kluczowych wielkości – 2 studia przypadku. 
Marek Amrozy - NAPE 

1245-1300 

ESOK, a redukcja kosztów mediów na obiekcie 
1. „stare” rozwiązania czyli moduł technologiczny – możliwość bieżącej kontroli zużycia 
mediów (prąd, woda, gaz) przez poszczególne obiegi. 
2. nowy ESOK – omówienie możliwości wyłączania oświetlenia i wszelkich innych 
urządzeń gdy nie ma klientów (np. wyłączamy światło w pomieszczeniach szatni,  
w przebieralniach, itp. jeśli nie ma tam klientów, wyłączamy pompy atrakcji jeśli na hali 
basenowej lub w pobliżu atrakcji nie ma klientów). 
Marcin Piaskowski - Fitnet 

1300-1410 Przerwa obiadowa  

1410-1500 

System dofinansowania efektywności energetycznej – tzw. „białe certyfikaty” wraz  
z pokazaniem kilku studiów przypadku. 

Marek Amrozy - NAPE 

1520-1530 Przerwa kawowa   

1530-1605 
Optymalizacja kosztów energii poprzez dostosowanie mechanizmów zakupowych – czyli 
oszczędności wynikające z optymalnego doboru taryf oraz innych parametrów umownych 
Marek Amrozy - NAPE 

1605-1635 Dodatkowe atrakcje na pływalni bez inwestycji! 
 - Adrian Wyrobek Watermania 

1635-1645 Dyskusja i pytania do prowadzących - Zakończenie 

1900 Kolacja w Hotelu  

17 luty 2023 r.(piątek) 

900- 905 Powitanie uczestników  
905-1050 Hybrydowe źródła ciepła i energii elektrycznej – korzyści i zagrożenia (fotowoltaika, pompy 

ciepła powietrzne i gruntowe, kogeneracja, instalacja solarna, źródła konwencjonalne) 
.Zbigniew Wnukowicz – Elbas 

1050-1100 Przerwa kawowa   

1105-1245 

Ocena możliwości redukcji zużycia ciepła i energii elektrycznej w obiekcie basenowym, 
prognozowanie oszczędności w odniesieniu do obecnego zużycia (np. na podstawie 
danych z faktur). Omówienie przykładów przekazanych przez uczestników szkolenia 
(chętni proszeni są o przesłanie wcześniejsze informacji technicznych dotyczących ich 
obiektów – lista niezbędnych informacji dosłana będzie w poniedziałek) 
Zbigniew Wnukowicz – Elbas 

1300-1400 Przerwa obiadowa  

1400-1410  Zakończenie 

 


