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Korzyœci, koszty i perspektywy
wdro¿enia w Polsce
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Nowe regulacje
energooszczêdnoœci

bezpieczeñstwa

Redukcja kosztów

Praktyczne doœwiadczenia

rozwi¹zania architektoniczne

Bezpieczeñstwo, komfort budynków
najwy¿szego standardu

Ministerstwa Budownictwa
dotycz¹ce
i budynków

eksploatacji budynków

zarz¹dców
nieruchomoœci

Wspó³czesne

,
budownictwo
– trendy i wdra¿anie

18-19 czerwca
Hotel Marriott*****,

Warszawa

Konferencja

Inteligentne
Budynki

jest projektowanie i wdra¿anie nowoczesnych technologii i systemów
automatyki sterowania eksploatacj¹ obiektów, sprzyjaj¹cych
oszczêdzaniu energii oraz wykorzystywaniu energii ekologicznej.
Firma zajmuje siê dostarczaniem produktów i us³ug od koncepcji
rozwi¹zania technicznego do jego realizacji zarówno dla du¿ych
obiektów jak i indywidualnych odbiorców.

W bran¿y farmaceutycznej od 2003 roku. Od 1998 roku Kierownik
Projektu w firmach wykonawczych dzia³aj¹cych na rynku
nieruchomoœci. Aktualnie odpowiedzialny za kwestie techniczne
w trzech fabrykach zlokalizowanych w Polsce. Do jego g³ównych
obowi¹zków nale¿y: zarz¹dzanie, poszukiwanie i wdra¿anie nowych
rozwi¹zañ, technologii, wyposa¿enia oraz inwestycji w dziale produkcji
i logistyki. Jest odpowiedzialny za: konserwacjê, zarz¹dzanie
infrastruktur¹, ochronê œrodowiska, rozwi¹zania energooszczêdne.

W ABB od 2000 roku. Specjalizuje siê w programowaniu
i nauczaniu systemu automatyki budynku w standardzie EIB.

Absolwent jedynego w Polsce Technikum Nukleonicznego oraz
Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania. Wieloletni pracownik Citibank Handlowy
na stanowisku mened¿erskim w departamencie klientów kluczowych
w Warszawie i Poznaniu. Laureat presti¿owej nagrody Prezesa banku
za wybitne osi¹gniêcia. Od 4 lat zwi¹zany z bran¿¹ budowlan¹.
Propaguje i wdra¿a nowoczesne rozwi¹zania z zakresu inteligentnych
systemów automatyki. Przeprowadzi³ wiele wyk³adów, szkoleñ oraz
warsztatów praktycznych dla architektów, deweloperów, instalatorów a
tak¿e cz³onków Business Center Club. Za³o¿yciel firmy Inteligentny
Budynek, zajmuj¹cej siê kompleksow¹ realizacj¹ systemów EIB/KNX
oraz LUTRON. Odpowiada za zarz¹dzanie i marketing.

In¿ynier elektronik. Od roku 1996 prowadzi w³asn¹ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ w zakresie elektroniki i automatyki przemys³owej. Od
2002 r. zajmuje siê projektowaniem i uruchamianiem automatyki
budynku w oparciu o system EIB/KNX. Ukoñczy³ wiele szkoleñ
z zakresu systemów inteligentnego budynku. Posiada certyfikat
EIB/KNX Partner.

Absolwent SGH w Warszawie. Doœwiadczenie zdobywa³ na ró¿nych
stanowiskach w Capital Managament Poland S.A. - miêdzy innymi
przygotowuj¹c opracowania dotycz¹ce rynku inteligentnego
budownictwa, wprowadzaj¹c na rynek system IDRA a tak¿e analizuj¹c
ekonomiczne aspekty wdra¿ania rozwi¹zañ automatyki w budynkach
mieszkalnych i biurowych. Autor publikacji w miesiêczniku "Murator",
komentator sytuacji na rynku inteligentnych rozwi¹zañ dla TOK FM
i Rzeczpospolitej.

Specjalizuje siê w doradztwie na rynku nieruchomoœci i wycenie
nieruchomoœci. Zajmuje siê analizami skutków uchwalenia planów
zagospodarowania przestrzennego, wycenami nieruchomoœci
przemys³owych, biurowców, budynków inteligentnych i analiz
porównawczych przedsiêwziêæ inwestycyjnych. Wieloletni pracownik
naukowo-dydaktyczny Wydzia³u In¿ynierii Chemicznej i Procesowej
Politechniki Warszawskiej. Zajmuje siê problematyk¹ gospodarki
odpadami, analizami i recenzjami koncepcji rozwoju spalarni,
organizacj¹ cyklicznych konferencji poœwiêconych problemom
unieszkodliwiania sta³ych odpadów komunalnych. Wiele lat zajmowa³a
siê ruchem spó³dzielczym (wydzielenie i organizacja ma³ej spó³dzielni
mieszkaniowej PURA) i samorz¹dowym (praca w komisjach:
komunalnej, planowania przestrzenne).

Od lat 90 zwi¹zany ze œrodowiskiem Uniwersytetu Gdañskiego oraz
Politechniki Gdañskiej. Bra³ czynny udzia³ w wielu projektach
i realizacjach automatyki przemys³owej na terenie trójmiasta. Wspólnie
z Oœrodkiem Badawczo-Rozwojowym Uniwersytetu Gdañskiego
realizowa³ wdro¿enie innowacyjnych wynalazków w przemyœle Polskim.
Od 2004 roku jest pracownikiem firmy KLIMA-THERM.

Marcin Michalski – Kierownik ds. Projektów i Dzia³ów
Technicznych, LEK S.A.

Krzysztof Sasin – G³ówny Specjalista ds. Produktu, ABB

Grzegorz Stêpniewski – Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy, Inteligentny
Budynek

Bogus³aw Kossakowski – G³ówny In¿ynier, Inteligentny Budynek

£ukasz Mrowicki – Analityk Rynku IB, Idratek

Dr in¿. Maria Obrêbska – W³aœciciel firmy Iberdom Polska

Rafa³ Czy¿ – In¿ynier Produktu, Klima-Therm - Generalny
Przedstawiciel Fujitsu General w Polsce

Zaproszeni prelegenci:

Andrzej Kordian Aumiller – Minister Budownictwa

Dr in¿. Arkadiusz Wêglarz – Ekspert, Krajowa Agencja
Poszanowania Energii

Douglas John Noble – Dyrektor na Warszawê, Orco Property
Group

Marcin Piotrowski – Wiceprezes, Konfederacja Budownictwa i
Nieruchomoœc

Dr Dariusz Dziubiñski – Prezes SARP Wroc³aw

Dr in¿. Teresa Kupczyk – Koordynator Projektów, Politechnika
Wroc³awska

Zbigniew Kidawa – Zastêpca Dyrektora Pionu Automatyki
Budynków, Honeywell

Janusz Leœniewicz – W³aœciciel firmy LR Systems

Pose³ na Sejm X, II oraz IV kadencji, cz³onek Sejmowych Komisji:
Skarbu Pañstwa, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wiceprzewodnicz¹cy,
a póŸniej przewodnicz¹cego Sejmowej Komisji Œledczej ds. PKN
Orlen. Pe³ni³ funkcje kierownicze w Oddziale Poznañskiego
Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Ogrodnictwa, Wielkopolskiej
Korporacji Technicznej oraz Gospodarstwie Ogrodniczym
"Naramowice". Przed powo³aniem na stanowisko Ministra
Budownictwa by³ dyrektorem ds. rozwoju w firmie inwestycyjnej Echo
Investment S.A. Od wielu lat zaanga¿owany w dzia³alnoœæ spo³eczn¹.
Z jego inicjatywy powstaje Fundacja Ostoja, która wspiera osoby
poszkodowane przez system prawny i finansowy.

Wyk³adowca (Politechnika Warszawska), Wiceprezes Zarz¹du
Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Wspó³autor kilkudziesiêciu
publikacji naukowych, kilkudziesiêciu opracowañ technicznych
i artyku³ów prasowych o tematyce budowlanej i efektywnoœci
energetycznej w gospodarce. Autor licznych ekspertyz dla:
Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Œrodowiska, G³ównego
Inspektoratu Ochrony Œrodowiska, Ministerstwa Gospodarki, Polskich
Sieci Energetycznych, ACNilsen, Agencji Promotor. Autor projektów
przygoto-wywanych w ramach programów: Phare, Save, bilateralnych.
Odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi Prezydenta RP za osi¹gniêcia
w dziedzinie efektywnoœci energetycznej w budownictwie.

Posiada 10-letnie doœwiadczenie na rynku nieruchomoœci, równie¿
w zakresie zarz¹dzania projektami oraz kosztorysowania. Zanim
do³¹czy³ do zespo³u Orco Property Group zajmowa³ stanowisko Senior
Associate Partner w miêdzynarodowej firmie œwiadcz¹cej us³ugi
konsultingowe w zakresie nieruchomoœci i budownictwa, Gardiner &
Theobald LLP, dzia³aj¹c równie¿ w Czechach i Rumunii. Jeszcze
wczeœniej, pracowa³ jako in¿ynier rzeczoznawca dla firmy AYH plc
w Londynie. Jest cz³onkiem Royal Institution of Chartered Surveyors
(Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców) oraz
absolwentem Robert Gordon University w Aberdeen.

i
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Zwi¹zany z budownictwem
od 8 lat. W ramach wykonywanych obowi¹zków bierze czynny udzia³
w pracach legislacyjnych, dotycz¹cych zarówno zmian ustaw jak
równie¿ nowych projektów w zakresie szeroko pojêtych kwestii
budownictwa. Bierze aktywny udzia³ w zakresie zwiêkszenia roli
efektywnoœci energetycznej w budownictwie oraz polityce
energetycznej jak równie¿ w promowaniu wykorzystania œrodków UE
na rzecz rewitalizacji zasobów miejskich i wiejskich.

Absolwent Wydzia³u Architektury Politechniki Wroc³awskiej.
W latach 1985 1993 odbywa³ praktykê w biurach we Wroc³awiu
i w DreŸnie. W 1993 r. otrzyma³ stypendium w School of Architecture,
Royal School of Art. w Kopenhadze. W 1994 r. przyznany zosta³ mu
grant w Architectural Association School of Architecture w Londynie.
Prowadzi³ w³asn¹ pracowniê Studio Architektoniczne D62 i FOLD.
W 2002 r. uzyska³ tytu³ doktora z architektury.

Ekspert w tematyce Inteligentnych Budynków. Posiada wieloletnie
doœwiadczenie w nadzorze realizacyjnym inteligentnych instalacji
budynkowych, w szczególnoœci w obiektach o du¿ych wymaganiach
w zakresie funkcjonalnoœci, komfortu i bezpieczeñstwa. Wyk³adowca
na Studiach Podyplomowych „Zintegrowane Systemy Zarz¹dzania
Budynkiem (IBMS)”, „Zintegrowane Systemy Bezpieczeñstwa
w Inteligentnych Budynkach” na Politechnice Wroc³awskiej.

W Honeywell od 11 lat. Pocz¹tkowo na stanowisku handlowym,
nastêpnie zosta³ dyrektorem, obecnie jest Zastêpc¹ Dyrektora Pionu
Automatyki Budynków.

Bra³ udzia³ w realizacji wielu projektów w dziedzinie automatyki
i informatyki dla budownictwa, elektroenergetyki i telekomunikacji. Jest
w³aœcicielem firmy LR SYSTEMS. G³ówn¹ dziedzin¹ jego dzia³alnoœci
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Kogo spotkacie Pañstwo na konferencji?

Kadrê najwy¿szego szczebla, reprezentuj¹c¹:

Deweloperów i inwestorów polskich oraz zagranicznych

Generalnych wykonawców

Architektów

Planistów

Urbanistów

Najemców, zarz¹dców i administratorów powierzchni handlowych,
biurowych, magazynowych, mieszkaniowych

Rzeczoznawców maj¹tkowych

Spó³dzielnie mieszkaniowe

Dostawców rozwi¹zañ w zakresie inteligentnych budynków

Sektor us³ug budowlano-instalacyjnych i budowlano-wykoñczeniowych

Dostawców infrastruktury (woda, ciep³o, energia, telekomunikacja)

Kancelarie prawne, firmy consultingowe obs³uguj¹ce rynek nieruchomoœci
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Poniedzia³ek, 18 czerwca Wtorek, 19 czerwca

9.30 Poranna kawa, powitanie i rejestracja uczestników

10.00

Prezentacja Building Managament System na
przyk³adzie jednego z budynków biurowo-
produkcyjnych

Jak to dzia³a?

Dlaczego BMS  kontrola, oszczêdnoœci, szanse
i mo¿liwoœci

10.45

Mo¿liwoœci i zalety systemów klimatyzacji ze
zmiennym przep³ywem czynnika ch³odniczego

Dobór sposobu sterowania: indywidualny, grupowy,
centralny. Charakterystyka

Konsole BMS w systemie sterowania klimatyzacj¹

Monitoring uk³adu klimatyzacji przez internet lub liniê
telefoniczn¹. Zalety i korzyœci

Jaka jest przysz³oœæ w systemach sterowania

11.15 Przerwa na kawê

11.30

Podstawowe uwarunkowania okreœlania wartoœci
inteligentnych budynków

Cechy nieruchomoœci wp³ywaj¹ce na wartoœæ
inteligentnych budynków

Relacje rynkowe najemca – w³aœciciel budynków
inteligentnych

Przyk³ady zastosowañ nowych rozwi¹zañ w ró¿nych
typach budynków inteligentnych

Jak inteligentne budynki sprawdzaj¹ siê w Polsce
– praktyczne doœwiadczenia zarz¹dców
nieruchomoœci

Systemy monitoringu oraz sterowania
rozbudowanych uk³adów klimatyzacji ze zmiennym
przep³ywem czynnika ch³odniczego

Wycena inteligentnego budynku
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Marcin Michalski, LEK S.A.

Rafa³ Czy¿, Klima-Therm – Generalny Przedstawiciel
Fujitsu General w Polsce

Dr in¿. Maria Obrêbska, Iberdom Polska

12.00

Wprowadzenie do systemów Inteligentnych
Budynków  IB (podstawowe definicje, ogólna
charakterystyka, przegl¹d systemów)
Bezprzewodowe systemy sterowania budynkiem
Pompy ciep³a  nowoczesne ogrzewanie i klimatyzacja
Integracja systemów IB w automatyce sterowania
domem, przyk³ady rozwi¹zañ

12.45
Komputerowy system nadzoru jako narzêdzie do
zarz¹dzania
Przyk³ady wykorzystania instalacji zintegrowanych

13.30 Lunch

14.30

Rozwi¹zania techniczne zastosowane w obiektach
sportowych
Korzyœci z wdro¿enia systemu
– Zarz¹dzanie instalacjami i szybka diagnostyka stanu
– Redukcja zu¿ycia energii elektrycznej
– Bezpieczeñstwo
– Komfort

15.15 Przerwa na kawê

15.30

Projekt inteligentnej instalacji
Wykonanie okablowania oraz rozdzielnic elektrycznych
Zaprogramowanie i uruchomienie systemu

16.00

16.15 Zakoñczenie konferencji i rozdanie certyfikatów

Nowoœci techniczne i nowe rozwi¹zania – opis
mo¿liwoœci systemów

Zarz¹dzanie Inteligentnym Budynkiem

Œwiatowe przyk³ady automatyzacji obiektów
sportowych wykonanych w standardzie KNX/EIB

Inteligentny Budynek – etapy wdro¿enia systemów
w nowobudowanych budynkach

Podsumowanie konferencji
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Janusz Leœniewicz, LR SYSTEMS

Zbigniew Kidawa, Honeywell

Krzysztof Sasin, ABB

Grzegorz Stêpniewski, Bogus³aw Kossakowski,
Inteligentny Budynek

9.30 Poranna kawa, powitanie i rejestracja uczestników

10.00

10.30
w Inteligentnych Budynkach
jako narzêdzie sprzeda¿owe

Inteligentny Budynek jako inwestycja
w praktyce – przyk³adowe

scenariusze

11.30 Przerwa na kawê

11.45

Definicja  Inteligentnego Budynku w dobie
wspó³czesnych potrzeb inwestorów i u¿ytkowników
Zakres funkcjonalny Inteligentnych Budynków jako
odpowiedŸ na stawiane mu wymagania (koncepcja
funkcjonalna)
Kierunki zmian w Inteligentnym Budownictwie
u¿ytecznoœci publicznej i mieszkaniowym

12.15
Budynek Energooszczêdny a Inteligentny Budynek
– ró¿nice i podobieñstwa
Op³acalnoœæ stosowania inteligentnych rozwi¹zañ
w energooszczêdnych budynkach
Inteligentny Budynek – fanaberia czy koniecznoœæ

12.50

13.10 Lunch

Rynek nieruchomoœci – ceny, tempo wzrostu
i konkurencja

w inteligentnych budynkach

Definicja, zakres funkcjonalny, przysz³oœæ
inteligentnych budynków

Zarz¹dzanie energi¹ w inteligentnym budynku

Wdra¿anie inteligentnych rozwi¹zañ
w apartamentowcach

Mass customization
Mass customization
Mass customization

Mass customization

£ukasz Mrowicki, Idratek

£ukasz Mrowicki, Idratek

Dr in¿. Teresa Kupczyk, Politechnika Wroc³awska

Dr in¿. Andrzej Wêglarz, Krajowa Agencja
Poszanowania Energii

Douglas John Noble, Orco Property Group
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14.10

Aktualny stan prawny w zakresie zagadnieñ
energooszczêdnoœci w budownictwie
Efektywnoœæ energetyczna w polskim budownictwie
Perspektywy zmian:
– wdro¿enie Dyrektywy EPBD
– wdro¿enie Dyrektywy ESD

14.45
Prawa i obowi¹zki w³aœcicieli i zarz¹dców
nieruchomoœci
Kontrole i sankcje

15.15 Przerwa na kawê

15.30

Zapotrzebowanie
Projekt
Realizacja
Sprzeda¿
Plany na przysz³oœæ

16.15

Co to jest inteligencja? Co to jest sztuczna
inteligencja?
Po co jest inteligencja w budynku?
Po co jest inteligentny budynek?
Jakie potrzeby realizuje?
Dom czy maszyna? Antropologia a technika
Przyk³ady realizacji inteligentnych budynków

17.00

17.15 Zakoñczenie pierwszego dnia konferencji

Perspektwy zmian w prawie sprzyjaj¹ce promocji
energooszczêdnych rozwi¹zañ

Ustawa o bezpieczeñstwie budynków

Jak wybudowaæ i sprzedaæ inteligentny budynek
– na przyk³adzie pierwszego inteligentnego
apartamentowca firmy Millenium Inwestycje

Wspó³czesne rozwi¹zania architektoniczne
i konstrukcja inteligentnych budynków. Dok¹d siêga
inteligencja budynku?

Podsumowanie pierwszego dnia konferencji
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Marcin Piotrowski, Konfederacja Budownictwa
i Nieruchomoœci

Andrzej Aumiller, Minister Budownictwa

Przedstawiciel Millenium Inwestycje

Dariusz Dziubiñski, Stowarzyszenie Architektów
Polskich
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Boom nieruchomoœciowy trwa, ale ju¿ wkrótce
staniecie Pañstwo przed problemem nasycenia
rynku nieruchomoœci, dlatego warto
odpowiedzieæ sobie na kilka pytañ:

?

W trakcie konferencji poruszymy najwa¿niejsze
dla Pañstwa zagadnienia:

Jak konkurowaæ na nasyconym rynku
nieruchomoœci? W jakim stopniu inteligentne
rozwi¹zania wp³ywaj¹ na podwy¿szenie
wartoœci nieruchomoœci

problem cen,
redukcja kosztów eksploatacji budynków,
praktyczne doœwiadczenia w zakresie
eksploatacji inteligentnych budynków, nowe
regulacje dotycz¹ce energooszczêdnoœci
i bezpieczeñstwa budynków.

Dlaczego warto wzi¹æ udzia³:

�

�

�

Zaproszeni prelegenci m. in.:

W mi³ej, profesjonalnej atmosferze bêdziecie
mogli Pañstwo zadawaæ pytania. Uzyskacie

na temat wdro¿enia

O unikalnoœci konferencji w skali krajowej
œwiadcz¹:

To jedyna okazja, aby zaoszczêdziæ
pieni¹dze i czas, które przeznaczyliby Pañstwo
na samodzielne poszukiwanie odpowiedzi.

Przedstawiciele
Ministerstwa Budownictwa, KAPE,
Stowarzyszenia Architektów Polskich,
podziel¹ siê z Pañstwem swoj¹ cenn¹
wiedz¹.

praktyczne porady
nowych rozwi¹zañ.

formu³a spotkania, interesuj¹cy
program, zaproszeni prelegenci, wyj¹tkowi
uczestnicy.

O NAS
�

�

Informedia Polska Sp. z o.o. jest czêœci¹ Informedia Group (UK)
z siedzib¹ w Londynie oraz oddzia³ami w Europie, Azji i Pó³nocnej
Afryce. Si³a Informedia Group to po³¹czenie miêdzynarodowego
doœwiadczenia z doskona³¹ znajomoœci¹ lokalnego rynku i jego
know-how.

Informedia posiada szerok¹ wiedzê o ró¿nych sektorach i jest
organizatorem ca³ej gamy presti¿owych konferencji w wielu bran¿ach,
wœród których s¹: telekomunikacja i media, farmacja, energetyka,
finanse & bankowoœæ, IT, retailing, paliwa & gaz, nieruchomoœci oraz
FMCG.

�

�

Informedia Group jest czêœci¹ Expomedia Group plc, grupy
medialnej B2B specjalizuj¹cej siê w organizowaniu wysokiej
klasy wystaw, targów, konferencji, zarz¹dzaj¹cej centrami
targowymi na ca³ym œwiecie oraz wydaj¹cej specjalistyczne
publikacje. Expomedia Group plc od 2001 r. jest spó³k¹
notowan¹ na londyñskiej gie³dzie papierów wartoœciowych.

Expomedia wspó³pracuje z wieloma miêdzynarodowymi
organizacjami i partnerami medialnymi, w tym m.in. z:
Telegraaf Media Group, Montgomery International, dmg world
media, Gruner+Jahr, Gazprom Media oraz Axel Springer.

Ka¿dy uczestnik otrzyma imienny
certyfikat poœwiadczaj¹cy

udzia³ w konferencji

18-19 czerwca
Hotel Marriott*****, WarszawaInteligentne Budynki „Jestem przekonany, ¿e konferencja bêdzie cieszyæ siê du¿ym zainteresowaniem. Oferta i ró¿norodnoœæ tematów,

które zostan¹ zaprezentowane podczas tych spotkañ s¹ zgodne z bie¿¹cymi potrzebami rynku nieruchomoœci,
a tak¿e oczekiwaniami potencjalnych klientów.”

Krzysztof Dmitrowski
Wiceprezes Polskiego Zwi¹zku Pracodawców Budownictwa

Patronat
Medialny:

Facility
Manager

„Inicjatywa organizacji konferencji poœwiêconej tematyce dotycz¹cej wprowadzania energooszczêdnych rozwi¹zañ
w budownictwie wychodzi naprzeciw trendom wystêpuj¹cym w gospodarce oraz sprzyja ochronie œrodowiska
i konkurencyjnoœci na rynku nieruchomoœci.

Jestem przekonany, i¿ konferencja ta przez analizê redukcji kosztów eksploatacji budynków oraz pokazanie
doœwiadczeñ (…) w tym zakresie, przyczyni siê do promocji budynku inteligentnego i zachêci do wdra¿ania nowych
rozwi¹zañ w budownictwie.”

Minister Budownictwa
Andrzej Aumiller
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Kogo spotkacie Pañstwo na konferencji?

Kadrê najwy¿szego szczebla, reprezentuj¹c¹:

Deweloperów i inwestorów polskich oraz zagranicznych

Generalnych wykonawców

Architektów

Planistów

Urbanistów

Najemców, zarz¹dców i administratorów powierzchni handlowych,
biurowych, magazynowych, mieszkaniowych

Rzeczoznawców maj¹tkowych

Spó³dzielnie mieszkaniowe

Dostawców rozwi¹zañ w zakresie inteligentnych budynków

Sektor us³ug budowlano-instalacyjnych i budowlano-wykoñczeniowych

Dostawców infrastruktury (woda, ciep³o, energia, telekomunikacja)

Kancelarie prawne, firmy consultingowe obs³uguj¹ce rynek nieruchomoœci

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Poniedzia³ek, 18 czerwca Wtorek, 19 czerwca

9.30 Poranna kawa, powitanie i rejestracja uczestników

10.00

Prezentacja Building Managament System na
przyk³adzie jednego z budynków biurowo-
produkcyjnych

Jak to dzia³a?

Dlaczego BMS  kontrola, oszczêdnoœci, szanse
i mo¿liwoœci

10.45

Mo¿liwoœci i zalety systemów klimatyzacji ze
zmiennym przep³ywem czynnika ch³odniczego

Dobór sposobu sterowania: indywidualny, grupowy,
centralny. Charakterystyka

Konsole BMS w systemie sterowania klimatyzacj¹

Monitoring uk³adu klimatyzacji przez internet lub liniê
telefoniczn¹. Zalety i korzyœci

Jaka jest przysz³oœæ w systemach sterowania

11.15 Przerwa na kawê

11.30

Podstawowe uwarunkowania okreœlania wartoœci
inteligentnych budynków

Cechy nieruchomoœci wp³ywaj¹ce na wartoœæ
inteligentnych budynków

Relacje rynkowe najemca – w³aœciciel budynków
inteligentnych

Przyk³ady zastosowañ nowych rozwi¹zañ w ró¿nych
typach budynków inteligentnych

Jak inteligentne budynki sprawdzaj¹ siê w Polsce
– praktyczne doœwiadczenia zarz¹dców
nieruchomoœci

Systemy monitoringu oraz sterowania
rozbudowanych uk³adów klimatyzacji ze zmiennym
przep³ywem czynnika ch³odniczego

Wycena inteligentnego budynku
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�

Marcin Michalski, LEK S.A.

Rafa³ Czy¿, Klima-Therm – Generalny Przedstawiciel
Fujitsu General w Polsce

Dr in¿. Maria Obrêbska, Iberdom Polska

12.00

Wprowadzenie do systemów Inteligentnych
Budynków  IB (podstawowe definicje, ogólna
charakterystyka, przegl¹d systemów)
Bezprzewodowe systemy sterowania budynkiem
Pompy ciep³a  nowoczesne ogrzewanie i klimatyzacja
Integracja systemów IB w automatyce sterowania
domem, przyk³ady rozwi¹zañ

12.45
Komputerowy system nadzoru jako narzêdzie do
zarz¹dzania
Przyk³ady wykorzystania instalacji zintegrowanych

13.30 Lunch

14.30

Rozwi¹zania techniczne zastosowane w obiektach
sportowych
Korzyœci z wdro¿enia systemu
– Zarz¹dzanie instalacjami i szybka diagnostyka stanu
– Redukcja zu¿ycia energii elektrycznej
– Bezpieczeñstwo
– Komfort

15.15 Przerwa na kawê

15.30

Projekt inteligentnej instalacji
Wykonanie okablowania oraz rozdzielnic elektrycznych
Zaprogramowanie i uruchomienie systemu

16.00

16.15 Zakoñczenie konferencji i rozdanie certyfikatów

Nowoœci techniczne i nowe rozwi¹zania – opis
mo¿liwoœci systemów

Zarz¹dzanie Inteligentnym Budynkiem

Œwiatowe przyk³ady automatyzacji obiektów
sportowych wykonanych w standardzie KNX/EIB

Inteligentny Budynek – etapy wdro¿enia systemów
w nowobudowanych budynkach

Podsumowanie konferencji
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Janusz Leœniewicz, LR SYSTEMS

Zbigniew Kidawa, Honeywell

Krzysztof Sasin, ABB

Grzegorz Stêpniewski, Bogus³aw Kossakowski,
Inteligentny Budynek

9.30 Poranna kawa, powitanie i rejestracja uczestników

10.00

10.30
w Inteligentnych Budynkach
jako narzêdzie sprzeda¿owe

Inteligentny Budynek jako inwestycja
w praktyce – przyk³adowe

scenariusze

11.30 Przerwa na kawê

11.45

Definicja  Inteligentnego Budynku w dobie
wspó³czesnych potrzeb inwestorów i u¿ytkowników
Zakres funkcjonalny Inteligentnych Budynków jako
odpowiedŸ na stawiane mu wymagania (koncepcja
funkcjonalna)
Kierunki zmian w Inteligentnym Budownictwie
u¿ytecznoœci publicznej i mieszkaniowym

12.15
Budynek Energooszczêdny a Inteligentny Budynek
– ró¿nice i podobieñstwa
Op³acalnoœæ stosowania inteligentnych rozwi¹zañ
w energooszczêdnych budynkach
Inteligentny Budynek – fanaberia czy koniecznoœæ

13.10 Lunch

Rynek nieruchomoœci – ceny, tempo wzrostu
i konkurencja

w inteligentnych budynkach

Definicja, zakres funkcjonalny, przysz³oœæ
inteligentnych budynków

Zarz¹dzanie energi¹ w inteligentnym budynku

Mass customization
Mass customization
Mass customization

Mass customization

£ukasz Mrowicki, Idratek

£ukasz Mrowicki, Idratek

Dr in¿. Teresa Kupczyk, Politechnika Wroc³awska

Dr in¿. Andrzej Wêglarz, Krajowa Agencja
Poszanowania Energii
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�
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�

12.50 Wdra¿anie inteligentnych rozwi¹zañ
w apartamentowcach
Douglas John Noble, Orco Property Group

14.10

Aktualny stan prawny w zakresie zagadnieñ
energooszczêdnoœci w budownictwie
Efektywnoœæ energetyczna w polskim budownictwie
Perspektywy zmian:
– wdro¿enie Dyrektywy EPBD
– wdro¿enie Dyrektywy ESD

14.45
Prawa i obowi¹zki w³aœcicieli i zarz¹dców
nieruchomoœci
Kontrole i sankcje

15.15 Przerwa na kawê

15.30

Zapotrzebowanie
Projekt
Realizacja
Sprzeda¿
Plany na przysz³oœæ

16.15

Co to jest inteligencja? Co to jest sztuczna
inteligencja?
Po co jest inteligencja w budynku?
Po co jest inteligentny budynek?
Jakie potrzeby realizuje?
Dom czy maszyna? Antropologia a technika
Przyk³ady realizacji inteligentnych budynków

17.00

17.15 Zakoñczenie pierwszego dnia konferencji

Perspektwy zmian w prawie sprzyjaj¹ce promocji
energooszczêdnych rozwi¹zañ

Ustawa o bezpieczeñstwie budynków

Jak wybudowaæ i sprzedaæ inteligentny budynek
– na przyk³adzie pierwszego inteligentnego
apartamentowca firmy Millenium Inwestycje

Wspó³czesne rozwi¹zania architektoniczne
i konstrukcja inteligentnych budynków. Dok¹d siêga
inteligencja budynku?

Podsumowanie pierwszego dnia konferencji
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�

Marcin Piotrowski, Konfederacja Budownictwa
i Nieruchomoœci

Przedstawiciel Millenium Inwestycje

Dariusz Dziubiñski, Stowarzyszenie Architektów
Polskich

Andrzej Aumiller, Minister Budownictwa

�

�

Boom nieruchomoœciowy trwa, ale ju¿ wkrótce
staniecie Pañstwo przed problemem nasycenia
rynku nieruchomoœci, dlatego warto
odpowiedzieæ sobie na kilka pytañ:

?

W trakcie konferencji poruszymy najwa¿niejsze
dla Pañstwa zagadnienia:

Jak konkurowaæ na nasyconym rynku
nieruchomoœci? W jakim stopniu inteligentne
rozwi¹zania wp³ywaj¹ na podwy¿szenie
wartoœci nieruchomoœci

problem cen,
redukcja kosztów eksploatacji budynków,
praktyczne doœwiadczenia w zakresie
eksploatacji inteligentnych budynków, nowe
regulacje dotycz¹ce energooszczêdnoœci
i bezpieczeñstwa budynków.

Dlaczego warto wzi¹æ udzia³:

�

�

�

Zaproszeni prelegenci m. in.:

W mi³ej, profesjonalnej atmosferze bêdziecie
mogli Pañstwo zadawaæ pytania. Uzyskacie

na temat wdro¿enia

O unikalnoœci konferencji w skali krajowej
œwiadcz¹:

To jedyna okazja, aby zaoszczêdziæ
pieni¹dze i czas, które przeznaczyliby Pañstwo
na samodzielne poszukiwanie odpowiedzi.

Przedstawiciele
Ministerstwa Budownictwa, KAPE,
Stowarzyszenia Architektów Polskich,
podziel¹ siê z Pañstwem swoj¹ cenn¹
wiedz¹.

praktyczne porady
nowych rozwi¹zañ.

formu³a spotkania, interesuj¹cy
program, zaproszeni prelegenci, wyj¹tkowi
uczestnicy.

O NAS
�

�

Informedia Polska Sp. z o.o. jest czêœci¹ Informedia Group (UK)
z siedzib¹ w Londynie oraz oddzia³ami w Europie, Azji i Pó³nocnej
Afryce. Si³a Informedia Group to po³¹czenie miêdzynarodowego
doœwiadczenia z doskona³¹ znajomoœci¹ lokalnego rynku i jego
know-how.

Informedia posiada szerok¹ wiedzê o ró¿nych sektorach i jest
organizatorem ca³ej gamy presti¿owych konferencji w wielu bran¿ach,
wœród których s¹: telekomunikacja i media, farmacja, energetyka,
finanse & bankowoœæ, IT, retailing, paliwa & gaz, nieruchomoœci oraz
FMCG.

�

�

Informedia Group jest czêœci¹ Expomedia Group plc, grupy
medialnej B2B specjalizuj¹cej siê w organizowaniu wysokiej
klasy wystaw, targów, konferencji, zarz¹dzaj¹cej centrami
targowymi na ca³ym œwiecie oraz wydaj¹cej specjalistyczne
publikacje. Expomedia Group plc od 2001 r. jest spó³k¹
notowan¹ na londyñskiej gie³dzie papierów wartoœciowych.

Expomedia wspó³pracuje z wieloma miêdzynarodowymi
organizacjami i partnerami medialnymi, w tym m.in. z:
Telegraaf Media Group, Montgomery International, dmg world
media, Gruner+Jahr, Gazprom Media oraz Axel Springer.

Ka¿dy uczestnik otrzyma imienny
certyfikat poœwiadczaj¹cy

udzia³ w konferencji

18-19 czerwca
Hotel Marriott*****, WarszawaInteligentne Budynki „Jestem przekonany, ¿e konferencja bêdzie cieszyæ siê du¿ym zainteresowaniem. Oferta i ró¿norodnoœæ tematów,

które zostan¹ zaprezentowane podczas tych spotkañ s¹ zgodne z bie¿¹cymi potrzebami rynku nieruchomoœci,
a tak¿e oczekiwaniami potencjalnych klientów.”

Krzysztof Dmitrowski
Wiceprezes Polskiego Zwi¹zku Pracodawców Budownictwa

Patronat
Medialny:

Facility
Manager

„Inicjatywa organizacji konferencji poœwiêconej tematyce dotycz¹cej wprowadzania energooszczêdnych rozwi¹zañ w budownictwie
wychodzi naprzeciw trendom wystêpuj¹cym w gospodarce oraz sprzyja ochronie œrodowiska i konkurencyjnoœci na rynku nieruchomoœci.

Jestem przekonany, i¿ konferencja ta przez analizê redukcji kosztów eksploatacji budynków oraz pokazanie doœwiadczeñ (…)
w tym zakresie, przyczyni siê do promocji budynku inteligentnego i zachêci do wdra¿ania nowych rozwi¹zañ w budownictwie.”

Minister Budownictwa
Andrzej Aumiller
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Kogo spotkacie Pañstwo na konferencji?

Kadrê najwy¿szego szczebla, reprezentuj¹c¹:

Deweloperów i inwestorów polskich oraz zagranicznych

Generalnych wykonawców

Architektów

Planistów

Urbanistów

Najemców, zarz¹dców i administratorów powierzchni handlowych,
biurowych, magazynowych, mieszkaniowych

Rzeczoznawców maj¹tkowych

Spó³dzielnie mieszkaniowe

Dostawców rozwi¹zañ w zakresie inteligentnych budynków

Sektor us³ug budowlano-instalacyjnych i budowlano-wykoñczeniowych

Dostawców infrastruktury (woda, ciep³o, energia, telekomunikacja)

Kancelarie prawne, firmy consultingowe obs³uguj¹ce rynek nieruchomoœci

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Poniedzia³ek, 18 czerwca Wtorek, 19 czerwca

9.30 Poranna kawa, powitanie i rejestracja uczestników

10.00

Prezentacja Building Managament System na
przyk³adzie jednego z budynków biurowo-
produkcyjnych

Jak to dzia³a?

Dlaczego BMS  kontrola, oszczêdnoœci, szanse
i mo¿liwoœci

10.45

Mo¿liwoœci i zalety systemów klimatyzacji ze
zmiennym przep³ywem czynnika ch³odniczego

Dobór sposobu sterowania: indywidualny, grupowy,
centralny. Charakterystyka

Konsole BMS w systemie sterowania klimatyzacj¹

Monitoring uk³adu klimatyzacji przez internet lub liniê
telefoniczn¹. Zalety i korzyœci

Jaka jest przysz³oœæ w systemach sterowania

11.15 Przerwa na kawê

11.30

Podstawowe uwarunkowania okreœlania wartoœci
inteligentnych budynków

Cechy nieruchomoœci wp³ywaj¹ce na wartoœæ
inteligentnych budynków

Relacje rynkowe najemca – w³aœciciel budynków
inteligentnych

Przyk³ady zastosowañ nowych rozwi¹zañ w ró¿nych
typach budynków inteligentnych

Jak inteligentne budynki sprawdzaj¹ siê w Polsce
– praktyczne doœwiadczenia zarz¹dców
nieruchomoœci

Systemy monitoringu oraz sterowania
rozbudowanych uk³adów klimatyzacji ze zmiennym
przep³ywem czynnika ch³odniczego

Wycena inteligentnego budynku
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�

�
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�

�

Marcin Michalski, LEK S.A.

Rafa³ Czy¿, Klima-Therm – Generalny Przedstawiciel
Fujitsu General w Polsce

Dr in¿. Maria Obrêbska, Iberdom Polska

12.00

Wprowadzenie do systemów Inteligentnych
Budynków  IB (podstawowe definicje, ogólna
charakterystyka, przegl¹d systemów)
Bezprzewodowe systemy sterowania budynkiem
Pompy ciep³a  nowoczesne ogrzewanie i klimatyzacja
Integracja systemów IB w automatyce sterowania
domem, przyk³ady rozwi¹zañ

12.45
Komputerowy system nadzoru jako narzêdzie do
zarz¹dzania
Przyk³ady wykorzystania instalacji zintegrowanych

13.30 Lunch

14.30

Rozwi¹zania techniczne zastosowane w obiektach
sportowych
Korzyœci z wdro¿enia systemu
– Zarz¹dzanie instalacjami i szybka diagnostyka stanu
– Redukcja zu¿ycia energii elektrycznej
– Bezpieczeñstwo
– Komfort

15.15 Przerwa na kawê

15.30

Projekt inteligentnej instalacji
Wykonanie okablowania oraz rozdzielnic elektrycznych
Zaprogramowanie i uruchomienie systemu

16.00

16.15 Zakoñczenie konferencji i rozdanie certyfikatów

Nowoœci techniczne i nowe rozwi¹zania – opis
mo¿liwoœci systemów

Zarz¹dzanie Inteligentnym Budynkiem

Œwiatowe przyk³ady automatyzacji obiektów
sportowych wykonanych w standardzie KNX/EIB

Inteligentny Budynek – etapy wdro¿enia systemów
w nowobudowanych budynkach

Podsumowanie konferencji
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�
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�

Janusz Leœniewicz, LR SYSTEMS

Zbigniew Kidawa, Honeywell

Krzysztof Sasin, ABB

Grzegorz Stêpniewski, Bogus³aw Kossakowski,
Inteligentny Budynek

9.30 Poranna kawa, powitanie i rejestracja uczestników

10.00

10.30
w Inteligentnych Budynkach
jako narzêdzie sprzeda¿owe

Inteligentny Budynek jako inwestycja
w praktyce – przyk³adowe

scenariusze

11.30 Przerwa na kawê

11.45

Definicja  Inteligentnego Budynku w dobie
wspó³czesnych potrzeb inwestorów i u¿ytkowników
Zakres funkcjonalny Inteligentnych Budynków jako
odpowiedŸ na stawiane mu wymagania (koncepcja
funkcjonalna)
Kierunki zmian w Inteligentnym Budownictwie
u¿ytecznoœci publicznej i mieszkaniowym

12.15
Budynek Energooszczêdny a Inteligentny Budynek
– ró¿nice i podobieñstwa
Op³acalnoœæ stosowania inteligentnych rozwi¹zañ
w energooszczêdnych budynkach
Inteligentny Budynek – fanaberia czy koniecznoœæ

13.10 Lunch

Rynek nieruchomoœci – ceny, tempo wzrostu
i konkurencja

w inteligentnych budynkach

Definicja, zakres funkcjonalny, przysz³oœæ
inteligentnych budynków

Zarz¹dzanie energi¹ w inteligentnym budynku

Mass customization
Mass customization
Mass customization

Mass customization

£ukasz Mrowicki, Idratek

£ukasz Mrowicki, Idratek

Dr in¿. Teresa Kupczyk, Politechnika Wroc³awska

Dr in¿. Andrzej Wêglarz, Krajowa Agencja
Poszanowania Energii
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�

�

�
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12.50 Wdra¿anie inteligentnych rozwi¹zañ
w apartamentowcach
Douglas John Noble, Orco Property Group

14.10

Aktualny stan prawny w zakresie zagadnieñ
energooszczêdnoœci w budownictwie
Efektywnoœæ energetyczna w polskim budownictwie
Perspektywy zmian:
– wdro¿enie Dyrektywy EPBD
– wdro¿enie Dyrektywy ESD

14.45
Prawa i obowi¹zki w³aœcicieli i zarz¹dców
nieruchomoœci
Kontrole i sankcje

15.15 Przerwa na kawê

15.30

Zapotrzebowanie
Projekt
Realizacja
Sprzeda¿
Plany na przysz³oœæ

16.15

Co to jest inteligencja? Co to jest sztuczna
inteligencja?
Po co jest inteligencja w budynku?
Po co jest inteligentny budynek?
Jakie potrzeby realizuje?
Dom czy maszyna? Antropologia a technika
Przyk³ady realizacji inteligentnych budynków

17.00

17.15 Zakoñczenie pierwszego dnia konferencji

Perspektwy zmian w prawie sprzyjaj¹ce promocji
energooszczêdnych rozwi¹zañ

Ustawa o bezpieczeñstwie budynków

Jak wybudowaæ i sprzedaæ inteligentny budynek
– na przyk³adzie pierwszego inteligentnego
apartamentowca firmy Millenium Inwestycje

Wspó³czesne rozwi¹zania architektoniczne
i konstrukcja inteligentnych budynków. Dok¹d siêga
inteligencja budynku?

Podsumowanie pierwszego dnia konferencji
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Marcin Piotrowski, Konfederacja Budownictwa
i Nieruchomoœci

Przedstawiciel Millenium Inwestycje

Dariusz Dziubiñski, Stowarzyszenie Architektów
Polskich

Andrzej Aumiller, Minister Budownictwa

�

�

Boom nieruchomoœciowy trwa, ale ju¿ wkrótce
staniecie Pañstwo przed problemem nasycenia
rynku nieruchomoœci, dlatego warto
odpowiedzieæ sobie na kilka pytañ:

?

W trakcie konferencji poruszymy najwa¿niejsze
dla Pañstwa zagadnienia:

Jak konkurowaæ na nasyconym rynku
nieruchomoœci? W jakim stopniu inteligentne
rozwi¹zania wp³ywaj¹ na podwy¿szenie
wartoœci nieruchomoœci

problem cen,
redukcja kosztów eksploatacji budynków,
praktyczne doœwiadczenia w zakresie
eksploatacji inteligentnych budynków, nowe
regulacje dotycz¹ce energooszczêdnoœci
i bezpieczeñstwa budynków.

Dlaczego warto wzi¹æ udzia³:

�

�

�

Zaproszeni prelegenci m. in.:

W mi³ej, profesjonalnej atmosferze bêdziecie
mogli Pañstwo zadawaæ pytania. Uzyskacie

na temat wdro¿enia

O unikalnoœci konferencji w skali krajowej
œwiadcz¹:

To jedyna okazja, aby zaoszczêdziæ
pieni¹dze i czas, które przeznaczyliby Pañstwo
na samodzielne poszukiwanie odpowiedzi.

Przedstawiciele
Ministerstwa Budownictwa, KAPE,
Stowarzyszenia Architektów Polskich,
podziel¹ siê z Pañstwem swoj¹ cenn¹
wiedz¹.

praktyczne porady
nowych rozwi¹zañ.

formu³a spotkania, interesuj¹cy
program, zaproszeni prelegenci, wyj¹tkowi
uczestnicy.

O NAS
�

�

Informedia Polska Sp. z o.o. jest czêœci¹ Informedia Group (UK)
z siedzib¹ w Londynie oraz oddzia³ami w Europie, Azji i Pó³nocnej
Afryce. Si³a Informedia Group to po³¹czenie miêdzynarodowego
doœwiadczenia z doskona³¹ znajomoœci¹ lokalnego rynku i jego
know-how.

Informedia posiada szerok¹ wiedzê o ró¿nych sektorach i jest
organizatorem ca³ej gamy presti¿owych konferencji w wielu bran¿ach,
wœród których s¹: telekomunikacja i media, farmacja, energetyka,
finanse & bankowoœæ, IT, retailing, paliwa & gaz, nieruchomoœci oraz
FMCG.

�

�

Informedia Group jest czêœci¹ Expomedia Group plc, grupy
medialnej B2B specjalizuj¹cej siê w organizowaniu wysokiej
klasy wystaw, targów, konferencji, zarz¹dzaj¹cej centrami
targowymi na ca³ym œwiecie oraz wydaj¹cej specjalistyczne
publikacje. Expomedia Group plc od 2001 r. jest spó³k¹
notowan¹ na londyñskiej gie³dzie papierów wartoœciowych.

Expomedia wspó³pracuje z wieloma miêdzynarodowymi
organizacjami i partnerami medialnymi, w tym m.in. z:
Telegraaf Media Group, Montgomery International, dmg world
media, Gruner+Jahr, Gazprom Media oraz Axel Springer.

Ka¿dy uczestnik otrzyma imienny
certyfikat poœwiadczaj¹cy

udzia³ w konferencji

18-19 czerwca
Hotel Marriott*****, WarszawaInteligentne Budynki „Jestem przekonany, ¿e konferencja bêdzie cieszyæ siê du¿ym zainteresowaniem. Oferta i ró¿norodnoœæ tematów,

które zostan¹ zaprezentowane podczas tych spotkañ s¹ zgodne z bie¿¹cymi potrzebami rynku nieruchomoœci,
a tak¿e oczekiwaniami potencjalnych klientów.”

Krzysztof Dmitrowski
Wiceprezes Polskiego Zwi¹zku Pracodawców Budownictwa

Patronat
Medialny:

Facility
Manager

„Inicjatywa organizacji konferencji poœwiêconej tematyce dotycz¹cej wprowadzania energooszczêdnych rozwi¹zañ w budownictwie
wychodzi naprzeciw trendom wystêpuj¹cym w gospodarce oraz sprzyja ochronie œrodowiska i konkurencyjnoœci na rynku nieruchomoœci.

Jestem przekonany, i¿ konferencja ta przez analizê redukcji kosztów eksploatacji budynków oraz pokazanie doœwiadczeñ (…)
w tym zakresie, przyczyni siê do promocji budynku inteligentnego i zachêci do wdra¿ania nowych rozwi¹zañ w budownictwie.”

Minister Budownictwa
Andrzej Aumiller
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Korzyœci, koszty i perspektywy
wdro¿enia w Polsce
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Nowe regulacje
energooszczêdnoœci

bezpieczeñstwa

Redukcja kosztów

Praktyczne doœwiadczenia

rozwi¹zania architektoniczne

Bezpieczeñstwo, komfort budynków
najwy¿szego standardu

Ministerstwa Budownictwa
dotycz¹ce
i budynków

eksploatacji budynków

zarz¹dców
nieruchomoœci

Wspó³czesne

,
budownictwo
– trendy i wdra¿anie

18-19 czerwca
Hotel Marriott*****,

Warszawa

Konferencja

Inteligentne
Budynki

jest projektowanie i wdra¿anie nowoczesnych technologii i systemów
automatyki sterowania eksploatacj¹ obiektów, sprzyjaj¹cych
oszczêdzaniu energii oraz wykorzystywaniu energii ekologicznej.
Firma zajmuje siê dostarczaniem produktów i us³ug od koncepcji
rozwi¹zania technicznego do jego realizacji zarówno dla du¿ych
obiektów jak i indywidualnych odbiorców.

W bran¿y farmaceutycznej od 2003 roku. Od 1998 roku Kierownik
Projektu w firmach wykonawczych dzia³aj¹cych na rynku
nieruchomoœci. Aktualnie odpowiedzialny za kwestie techniczne
w trzech fabrykach zlokalizowanych w Polsce. Do jego g³ównych
obowi¹zków nale¿y: zarz¹dzanie, poszukiwanie i wdra¿anie nowych
rozwi¹zañ, technologii, wyposa¿enia oraz inwestycji w dziale produkcji
i logistyki. Jest odpowiedzialny za: konserwacjê, zarz¹dzanie
infrastruktur¹, ochronê œrodowiska, rozwi¹zania energooszczêdne.

W ABB od 2000 roku. Specjalizuje siê w programowaniu
i nauczaniu systemu automatyki budynku w standardzie EIB.

Absolwent jedynego w Polsce Technikum Nukleonicznego oraz
Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania. Wieloletni pracownik Citibank Handlowy
na stanowisku mened¿erskim w departamencie klientów kluczowych
w Warszawie i Poznaniu. Laureat presti¿owej nagrody Prezesa banku
za wybitne osi¹gniêcia. Od 4 lat zwi¹zany z bran¿¹ budowlan¹.
Propaguje i wdra¿a nowoczesne rozwi¹zania z zakresu inteligentnych
systemów automatyki. Przeprowadzi³ wiele wyk³adów, szkoleñ oraz
warsztatów praktycznych dla architektów, deweloperów, instalatorów a
tak¿e cz³onków Business Center Club. Za³o¿yciel firmy Inteligentny
Budynek, zajmuj¹cej siê kompleksow¹ realizacj¹ systemów EIB/KNX
oraz LUTRON. Odpowiada za zarz¹dzanie i marketing.

In¿ynier elektronik. Od roku 1996 prowadzi w³asn¹ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ w zakresie elektroniki i automatyki przemys³owej. Od
2002 r. zajmuje siê projektowaniem i uruchamianiem automatyki
budynku w oparciu o system EIB/KNX. Ukoñczy³ wiele szkoleñ
z zakresu systemów inteligentnego budynku. Posiada certyfikat
EIB/KNX Partner.

Absolwent SGH w Warszawie. Doœwiadczenie zdobywa³ na ró¿nych
stanowiskach w Capital Managament Poland S.A. - miêdzy innymi
przygotowuj¹c opracowania dotycz¹ce rynku inteligentnego
budownictwa, wprowadzaj¹c na rynek system IDRA a tak¿e analizuj¹c
ekonomiczne aspekty wdra¿ania rozwi¹zañ automatyki w budynkach
mieszkalnych i biurowych. Autor publikacji w miesiêczniku "Murator",
komentator sytuacji na rynku inteligentnych rozwi¹zañ dla TOK FM
i Rzeczpospolitej.

Specjalizuje siê w doradztwie na rynku nieruchomoœci i wycenie
nieruchomoœci. Zajmuje siê analizami skutków uchwalenia planów
zagospodarowania przestrzennego, wycenami nieruchomoœci
przemys³owych, biurowców, budynków inteligentnych i analiz
porównawczych przedsiêwziêæ inwestycyjnych. Wieloletni pracownik
naukowo-dydaktyczny Wydzia³u In¿ynierii Chemicznej i Procesowej
Politechniki Warszawskiej. Zajmuje siê problematyk¹ gospodarki
odpadami, analizami i recenzjami koncepcji rozwoju spalarni,
organizacj¹ cyklicznych konferencji poœwiêconych problemom
unieszkodliwiania sta³ych odpadów komunalnych. Wiele lat zajmowa³a
siê ruchem spó³dzielczym (wydzielenie i organizacja ma³ej spó³dzielni
mieszkaniowej PURA) i samorz¹dowym (praca w komisjach:
komunalnej, planowania przestrzenne).

Od lat 90 zwi¹zany ze œrodowiskiem Uniwersytetu Gdañskiego oraz
Politechniki Gdañskiej. Bra³ czynny udzia³ w wielu projektach
i realizacjach automatyki przemys³owej na terenie trójmiasta. Wspólnie
z Oœrodkiem Badawczo-Rozwojowym Uniwersytetu Gdañskiego
realizowa³ wdro¿enie innowacyjnych wynalazków w przemyœle Polskim.
Od 2004 roku jest pracownikiem firmy KLIMA-THERM.

Marcin Michalski – Kierownik ds. Projektów i Dzia³ów
Technicznych, LEK S.A.

Przedstawiciel Millenium Inwestycje

Krzysztof Sasin – G³ówny Specjalista ds. Produktu, ABB

Grzegorz Stêpniewski – Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy, Inteligentny
Budynek

Bogus³aw Kossakowski – G³ówny In¿ynier, Inteligentny Budynek

£ukasz Mrowicki – Analityk Rynku IB, Idratek

Dr in¿. Maria Obrêbska – W³aœciciel firmy Iberdom Polska

Rafa³ Czy¿ – In¿ynier Produktu, Klima-Therm - Generalny
Przedstawiciel Fujitsu General w Polsce

Zaproszeni prelegenci:

Andrzej Kordian Aumiller – Minister Budownictwa

Douglas John Noble – Dyrektor na Warszawê, Orco Property
Group

Pose³ na Sejm X, II oraz IV kadencji, cz³onek Sejmowych Komisji:
Skarbu Pañstwa, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wiceprzewodnicz¹cy,
a póŸniej przewodnicz¹cego Sejmowej Komisji Œledczej ds. PKN
Orlen. Pe³ni³ funkcje kierownicze w Oddziale Poznañskiego
Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Ogrodnictwa, Wielkopolskiej
Korporacji Technicznej oraz Gospodarstwie Ogrodniczym
"Naramowice". Przed powo³aniem na stanowisko Ministra
Budownictwa by³ dyrektorem ds. rozwoju w firmie inwestycyjnej Echo
Investment S.A. Od wielu lat zaanga¿owany w dzia³alnoœæ spo³eczn¹.
Z jego inicjatywy powstaje Fundacja Ostoja, która wspiera osoby
poszkodowane przez system prawny i finansowy.

Posiada 10-letnie doœwiadczenie na rynku nieruchomoœci, równie¿
w zakresie zarz¹dzania projektami oraz kosztorysowania. Zanim
do³¹czy³ do zespo³u Orco Property Group zajmowa³ stanowisko Senior
Associate Partner w miêdzynarodowej firmie œwiadcz¹cej us³ugi
konsultingowe w zakresie nieruchomoœci i budownictwa, Gardiner &
Theobald LLP, dzia³aj¹c równie¿ w Czechach i Rumunii. Jeszcze
wczeœniej, pracowa³ jako in¿ynier rzeczoznawca dla firmy AYH plc
w Londynie. Jest cz³onkiem Royal Institution of Chartered Surveyors
(Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców) oraz
absolwentem Robert Gordon University w Aberdeen.

Dr in¿. Arkadiusz Wêglarz – Ekspert, Krajowa Agencja
Poszanowania Energii

Marcin Piotrowski – Wiceprezes, Konfederacja Budownictwa i
Nieruchomoœc

Dr Dariusz Dziubiñski – Architekt, Prezes SARP

Dr in¿. Teresa Kupczyk – Koordynator Projektów, Politechnika
Wroc³awska

Zbigniew Kidawa – Zastêpca Dyrektora Pionu Automatyki
Budynków, Honeywell

Janusz Leœniewicz – W³aœciciel firmy LR Systems

Wyk³adowca (Politechnika Warszawska), Wiceprezes Zarz¹du
Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Wspó³autor kilkudziesiêciu
publikacji naukowych, kilkudziesiêciu opracowañ technicznych
i artyku³ów prasowych o tematyce budowlanej i efektywnoœci
energetycznej w gospodarce. Autor licznych ekspertyz dla:
Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Œrodowiska, G³ównego
Inspektoratu Ochrony Œrodowiska, Ministerstwa Gospodarki, Polskich
Sieci Energetycznych, ACNilsen, Agencji Promotor. Autor projektów
przygoto-wywanych w ramach programów: Phare, Save, bilateralnych.
Odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi Prezydenta RP za osi¹gniêcia
w dziedzinie efektywnoœci energetycznej w budownictwie.

i
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Zwi¹zany z budownictwem
od 8 lat. W ramach wykonywanych obowi¹zków bierze czynny udzia³
w pracach legislacyjnych, dotycz¹cych zarówno zmian ustaw jak
równie¿ nowych projektów w zakresie szeroko pojêtych kwestii
budownictwa. Bierze aktywny udzia³ w zakresie zwiêkszenia roli
efektywnoœci energetycznej w budownictwie oraz polityce
energetycznej jak równie¿ w promowaniu wykorzystania œrodków UE
na rzecz rewitalizacji zasobów miejskich i wiejskich.

Absolwent Wydzia³u Architektury Politechniki Wroc³awskiej.
W latach 1985 1993 odbywa³ praktykê w biurach we Wroc³awiu
i w DreŸnie. W 1993 r. otrzyma³ stypendium w School of Architecture,
Royal School of Art. w Kopenhadze. W 1994 r. przyznany zosta³ mu
grant w Architectural Association School of Architecture w Londynie.
Prowadzi³ w³asn¹ pracowniê Studio Architektoniczne D62 i FOLD.
W 2002 r. uzyska³ tytu³ doktora z architektury.

Ekspert w tematyce Inteligentnych Budynków. Posiada wieloletnie
doœwiadczenie w nadzorze realizacyjnym inteligentnych instalacji
budynkowych, w szczególnoœci w obiektach o du¿ych wymaganiach
w zakresie funkcjonalnoœci, komfortu i bezpieczeñstwa. Wyk³adowca
na Studiach Podyplomowych „Zintegrowane Systemy Zarz¹dzania
Budynkiem (IBMS)”, „Zintegrowane Systemy Bezpieczeñstwa
w Inteligentnych Budynkach” na Politechnice Wroc³awskiej.

W Honeywell od 11 lat. Pocz¹tkowo na stanowisku handlowym,
nastêpnie zosta³ dyrektorem, obecnie jest Zastêpc¹ Dyrektora Pionu
Automatyki Budynków.

Bra³ udzia³ w realizacji wielu projektów w dziedzinie automatyki
i informatyki dla budownictwa, elektroenergetyki i telekomunikacji. Jest
w³aœcicielem firmy LR SYSTEMS. G³ówn¹ dziedzin¹ jego dzia³alnoœci

Zaproszeni prelegenci:

Ministerstwo
Budownictwa

Krajowa Agencja
Poszanowania Energii

Konfederacja
Budownictwa

i Nieruchomoœci
Stowarzyszenie

Architektów Polskich
Politechnika Wroc³awska

Honeywell
LR Systems

LEK S.A.
Millenium Inwestycje

ABB
Inteligentny Budynek

Idratek
Iberdom Polska

Klima-Therm
– Generalny

Przedstawiciel Fujitsu
General w Polsce

Orco Property Group

Konferencja pod
Patronatem Honorowym

Ministerstwa
Budownictwa

Patronat Honorowy:

Polski Zwi¹zek
Pracodawców
Budownictwa

Polska Federacja
Stowarzyszeñ
Rzeczoznawców
Maj¹tkowych

KONFEDERACJA
BUDOWNICTWA

I NIERUCHOMOSCI´

Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo Budownictwa Krajowa Agencja

Poszanowania Energii

POLSKA
FEDERACJA
STOWARZYSZEÑ
ZARZ¥DCÓW
NIERUCHOMOSCI´
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Wspó³czesne

,
budownictwo
– trendy i wdra¿anie

18-19 czerwca
Hotel Marriott*****,

Warszawa

Konferencja

Inteligentne
Budynki

jest projektowanie i wdra¿anie nowoczesnych technologii i systemów
automatyki sterowania eksploatacj¹ obiektów, sprzyjaj¹cych
oszczêdzaniu energii oraz wykorzystywaniu energii ekologicznej.
Firma zajmuje siê dostarczaniem produktów i us³ug od koncepcji
rozwi¹zania technicznego do jego realizacji zarówno dla du¿ych
obiektów jak i indywidualnych odbiorców.

W bran¿y farmaceutycznej od 2003 roku. Od 1998 roku Kierownik
Projektu w firmach wykonawczych dzia³aj¹cych na rynku
nieruchomoœci. Aktualnie odpowiedzialny za kwestie techniczne
w trzech fabrykach zlokalizowanych w Polsce. Do jego g³ównych
obowi¹zków nale¿y: zarz¹dzanie, poszukiwanie i wdra¿anie nowych
rozwi¹zañ, technologii, wyposa¿enia oraz inwestycji w dziale produkcji
i logistyki. Jest odpowiedzialny za: konserwacjê, zarz¹dzanie
infrastruktur¹, ochronê œrodowiska, rozwi¹zania energooszczêdne.

W ABB od 2000 roku. Specjalizuje siê w programowaniu
i nauczaniu systemu automatyki budynku w standardzie EIB.

Absolwent jedynego w Polsce Technikum Nukleonicznego oraz
Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania. Wieloletni pracownik Citibank Handlowy
na stanowisku mened¿erskim w departamencie klientów kluczowych
w Warszawie i Poznaniu. Laureat presti¿owej nagrody Prezesa banku
za wybitne osi¹gniêcia. Od 4 lat zwi¹zany z bran¿¹ budowlan¹.
Propaguje i wdra¿a nowoczesne rozwi¹zania z zakresu inteligentnych
systemów automatyki. Przeprowadzi³ wiele wyk³adów, szkoleñ oraz
warsztatów praktycznych dla architektów, deweloperów, instalatorów a
tak¿e cz³onków Business Center Club. Za³o¿yciel firmy Inteligentny
Budynek, zajmuj¹cej siê kompleksow¹ realizacj¹ systemów EIB/KNX
oraz LUTRON. Odpowiada za zarz¹dzanie i marketing.

In¿ynier elektronik. Od roku 1996 prowadzi w³asn¹ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ w zakresie elektroniki i automatyki przemys³owej. Od
2002 r. zajmuje siê projektowaniem i uruchamianiem automatyki
budynku w oparciu o system EIB/KNX. Ukoñczy³ wiele szkoleñ
z zakresu systemów inteligentnego budynku. Posiada certyfikat
EIB/KNX Partner.

Absolwent SGH w Warszawie. Doœwiadczenie zdobywa³ na ró¿nych
stanowiskach w Capital Managament Poland S.A. - miêdzy innymi
przygotowuj¹c opracowania dotycz¹ce rynku inteligentnego
budownictwa, wprowadzaj¹c na rynek system IDRA a tak¿e analizuj¹c
ekonomiczne aspekty wdra¿ania rozwi¹zañ automatyki w budynkach
mieszkalnych i biurowych. Autor publikacji w miesiêczniku "Murator",
komentator sytuacji na rynku inteligentnych rozwi¹zañ dla TOK FM
i Rzeczpospolitej.

Specjalizuje siê w doradztwie na rynku nieruchomoœci i wycenie
nieruchomoœci. Zajmuje siê analizami skutków uchwalenia planów
zagospodarowania przestrzennego, wycenami nieruchomoœci
przemys³owych, biurowców, budynków inteligentnych i analiz
porównawczych przedsiêwziêæ inwestycyjnych. Wieloletni pracownik
naukowo-dydaktyczny Wydzia³u In¿ynierii Chemicznej i Procesowej
Politechniki Warszawskiej. Zajmuje siê problematyk¹ gospodarki
odpadami, analizami i recenzjami koncepcji rozwoju spalarni,
organizacj¹ cyklicznych konferencji poœwiêconych problemom
unieszkodliwiania sta³ych odpadów komunalnych. Wiele lat zajmowa³a
siê ruchem spó³dzielczym (wydzielenie i organizacja ma³ej spó³dzielni
mieszkaniowej PURA) i samorz¹dowym (praca w komisjach:
komunalnej, planowania przestrzenne).

Od lat 90 zwi¹zany ze œrodowiskiem Uniwersytetu Gdañskiego oraz
Politechniki Gdañskiej. Bra³ czynny udzia³ w wielu projektach
i realizacjach automatyki przemys³owej na terenie trójmiasta. Wspólnie
z Oœrodkiem Badawczo-Rozwojowym Uniwersytetu Gdañskiego
realizowa³ wdro¿enie innowacyjnych wynalazków w przemyœle Polskim.
Od 2004 roku jest pracownikiem firmy KLIMA-THERM.

Marcin Michalski – Kierownik ds. Projektów i Dzia³ów
Technicznych, LEK S.A.

Krzysztof Sasin – G³ówny Specjalista ds. Produktu, ABB

Grzegorz Stêpniewski – Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy, Inteligentny
Budynek

Bogus³aw Kossakowski – G³ówny In¿ynier, Inteligentny Budynek

£ukasz Mrowicki – Analityk Rynku IB, Idratek

Dr in¿. Maria Obrêbska – W³aœciciel firmy Iberdom Polska

Rafa³ Czy¿ – In¿ynier Produktu, Klima-Therm - Generalny
Przedstawiciel Fujitsu General w Polsce

Zaproszeni prelegenci:

Andrzej Kordian Aumiller – Minister Budownictwa

Dr in¿. Arkadiusz Wêglarz – Ekspert, Krajowa Agencja
Poszanowania Energii

Douglas John Noble – Dyrektor na Warszawê, Orco Property
Group

Marcin Piotrowski – Wiceprezes, Konfederacja Budownictwa i
Nieruchomoœc

Dr Dariusz Dziubiñski – Prezes SARP Wroc³aw

Dr in¿. Teresa Kupczyk – Koordynator Projektów, Politechnika
Wroc³awska

Zbigniew Kidawa – Zastêpca Dyrektora Pionu Automatyki
Budynków, Honeywell

Janusz Leœniewicz – W³aœciciel firmy LR Systems

Pose³ na Sejm X, II oraz IV kadencji, cz³onek Sejmowych Komisji:
Skarbu Pañstwa, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wiceprzewodnicz¹cy,
a póŸniej przewodnicz¹cego Sejmowej Komisji Œledczej ds. PKN
Orlen. Pe³ni³ funkcje kierownicze w Oddziale Poznañskiego
Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Ogrodnictwa, Wielkopolskiej
Korporacji Technicznej oraz Gospodarstwie Ogrodniczym
"Naramowice". Przed powo³aniem na stanowisko Ministra
Budownictwa by³ dyrektorem ds. rozwoju w firmie inwestycyjnej Echo
Investment S.A. Od wielu lat zaanga¿owany w dzia³alnoœæ spo³eczn¹.
Z jego inicjatywy powstaje Fundacja Ostoja, która wspiera osoby
poszkodowane przez system prawny i finansowy.

Wyk³adowca (Politechnika Warszawska), Wiceprezes Zarz¹du
Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Wspó³autor kilkudziesiêciu
publikacji naukowych, kilkudziesiêciu opracowañ technicznych
i artyku³ów prasowych o tematyce budowlanej i efektywnoœci
energetycznej w gospodarce. Autor licznych ekspertyz dla:
Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Œrodowiska, G³ównego
Inspektoratu Ochrony Œrodowiska, Ministerstwa Gospodarki, Polskich
Sieci Energetycznych, ACNilsen, Agencji Promotor. Autor projektów
przygoto-wywanych w ramach programów: Phare, Save, bilateralnych.
Odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi Prezydenta RP za osi¹gniêcia
w dziedzinie efektywnoœci energetycznej w budownictwie.

Posiada 10-letnie doœwiadczenie na rynku nieruchomoœci, równie¿
w zakresie zarz¹dzania projektami oraz kosztorysowania. Zanim
do³¹czy³ do zespo³u Orco Property Group zajmowa³ stanowisko Senior
Associate Partner w miêdzynarodowej firmie œwiadcz¹cej us³ugi
konsultingowe w zakresie nieruchomoœci i budownictwa, Gardiner &
Theobald LLP, dzia³aj¹c równie¿ w Czechach i Rumunii. Jeszcze
wczeœniej, pracowa³ jako in¿ynier rzeczoznawca dla firmy AYH plc
w Londynie. Jest cz³onkiem Royal Institution of Chartered Surveyors
(Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców) oraz
absolwentem Robert Gordon University w Aberdeen.

i
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Zwi¹zany z budownictwem
od 8 lat. W ramach wykonywanych obowi¹zków bierze czynny udzia³
w pracach legislacyjnych, dotycz¹cych zarówno zmian ustaw jak
równie¿ nowych projektów w zakresie szeroko pojêtych kwestii
budownictwa. Bierze aktywny udzia³ w zakresie zwiêkszenia roli
efektywnoœci energetycznej w budownictwie oraz polityce
energetycznej jak równie¿ w promowaniu wykorzystania œrodków UE
na rzecz rewitalizacji zasobów miejskich i wiejskich.

Absolwent Wydzia³u Architektury Politechniki Wroc³awskiej.
W latach 1985 1993 odbywa³ praktykê w biurach we Wroc³awiu
i w DreŸnie. W 1993 r. otrzyma³ stypendium w School of Architecture,
Royal School of Art. w Kopenhadze. W 1994 r. przyznany zosta³ mu
grant w Architectural Association School of Architecture w Londynie.
Prowadzi³ w³asn¹ pracowniê Studio Architektoniczne D62 i FOLD.
W 2002 r. uzyska³ tytu³ doktora z architektury.

Ekspert w tematyce Inteligentnych Budynków. Posiada wieloletnie
doœwiadczenie w nadzorze realizacyjnym inteligentnych instalacji
budynkowych, w szczególnoœci w obiektach o du¿ych wymaganiach
w zakresie funkcjonalnoœci, komfortu i bezpieczeñstwa. Wyk³adowca
na Studiach Podyplomowych „Zintegrowane Systemy Zarz¹dzania
Budynkiem (IBMS)”, „Zintegrowane Systemy Bezpieczeñstwa
w Inteligentnych Budynkach” na Politechnice Wroc³awskiej.

W Honeywell od 11 lat. Pocz¹tkowo na stanowisku handlowym,
nastêpnie zosta³ dyrektorem, obecnie jest Zastêpc¹ Dyrektora Pionu
Automatyki Budynków.

Bra³ udzia³ w realizacji wielu projektów w dziedzinie automatyki
i informatyki dla budownictwa, elektroenergetyki i telekomunikacji. Jest
w³aœcicielem firmy LR SYSTEMS. G³ówn¹ dziedzin¹ jego dzia³alnoœci
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