
Konferencja  szkoleniowa online 

BUDOWNICTWO ZIELONE 

12 kwietnia 2021 r., godz. 9.00-15.00 

9.00-9.05 Rozpoczęcie konferencji – Grażyna Grzymkowska-Gałka, ARCHMEDIA  

9.05-9.45 

Ekologiczny aspekt dachów płaskich – wprowadzenie - mgr inż. Bartłomiej Monczyński, Politechnika 
Poznańska 
- dachy zielone i dachy chłodne, 
- dachy retencyjne – zmniejszenie obciążenia instalacji odprowadzającej wody opadowe w świetle 
uregulowań prawnych 

9.45-9.55 
Nowy system retencyjno-drenażowy SOPREMA dla dachów zielonych 
- mgr inż. Mariusz Zawadzki, SOPREMA  

9.55-10.10 
Bezpieczna izolacja wodochronna pod zielonym dachem z wykorzystaniem aspektów ekologicznych 
– mgr inż. Witold Okoński, CARLISLE GmbH 

10.10-10.20 PYTANIA 

10.20-10.30 PRZERWA KAWOWA 

10.30-11.10 

Ewolucja dachów zielonych – dobry marketing, czy zrównoważone rozwiązanie dla silnej urbanizacji 
aglomeracji miejskich - mgr inż. Michał Majcherek, Uniwersytet Przyrodniczy 
- materiały i ich zastosowanie – jak właściwie projektować dachy zielone 
- słabe miejsca w konstrukcji dachu zielonego – wytyczne projektowo-wykonawcze 
- najczęstsze błędy – statystyki i analiza wybranych zagadnień 
- ściany zielone – ewolucja dobrze znanego rozwiązania 

11.10-11.25 
Retencja dachów zielonych w systemie Dorken (kalkulator retencyjny)  
- mgr inż. Jacek Czyż, DORKEN DELTA FOLIE 

11.25-11.40 Dachy Zielone – aktywne systemy hydroizolacji –  mgr inż. Radosław Janczak, CETCO 

11.40-11.50 PYTANIA 

11.50-12.20 PRZERWA NA LUNCH 

12.20-13.00 
Dachy zielone w systemie odwróconym i tradycyjnym – dr inż. Paweł Krause, Politechnika Śląska 
- studium wybranych przypadków, analiza rozwiązań projektowych w kontekście błędów projektowych i 
wykonawczych 

13.00-13.20 
Istotne elementy budowy systemu dachów zielonych. Membrany SealEco EPDM – przykład 
zaawansowanej bariery przeciwwodnej - mgr inż.   Karol Pawlak, SEALECO 

13.20-13.35  Leca® KERAMZYT – zielone dachy, które mogą więcej-  mgr inż.  Arkadiusz  Jóźwik, LECA® 

13.35-13.45 PYTANIA 

13.45-13.55 PRZERWA KAWOWA 

13.55-14.15 
Naturalne światło w budynkach – doświetlenie przestrzeni światłem dziennym – systemy naświetli 
Kingspan – mgr inż. Tomasz Kuciński , KINGSPAN 

14.15-14.50 
Porównanie systemów wentylowanych i tradycyjnych tarasów i balkonów z punktu widzenia wykonawcy 
i projektanta - mgr inż. Robert Krawczyk, Prezes Stowarzyszenia Wykonawców Hydroizolacji 

14.50-15.00 PYTANIA 

15.00 Zakończenie konferencji – Grażyna Grzymkowska-Gałka, ARCHMEDIA 

Organizator: Grażyna Grzymkowska-Gałka ARCHMEDIA  
tel.  600 358 840, e-mail:  info@archmedia.pl,  www.archmedia.pl  
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