
 
zaprasza na doroczne 

XX SEMINARIUM BASENOWE 
 

S-8 PŁYWALNIE KRYTE - KIERUNKI ROZWOJU, METODY EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA  
Z PRZYKŁADAMI DOBRYCH PRAKTYK 

Sobieszewo 17-19 maja 2017r. 
 

 
 

Szanowni Państwo, 
Zapraszamy do uczestnictwa w jubileuszowym XX Seminarium Basenowym  

w terminie 17-19 maja 2016r. w Sobieszewie k/Gdańska. 
 

Seminarium poświęcone jest istotnym zagadnieniom dotyczącym funkcjonowania obiektów sportowych 

ze szczególnym uwzględnieniem pływalni. Tegoroczna edycja będzie kontynuacją kwestii dotyczących 

jakości wody basenowej w tym przykładów już po modernizacji. Poruszymy problematyczne sprawy z 

zakresu technologii uzdatniania wody, prawa cywilnego i ratownictwa. Zajmiemy się praktycznymi 

przykładami z zarządzania i prowadzenia obiektów tego typu. Tradycyjnie poddamy pod dyskusję 

wrażliwe tematy. 

Naszymi gośćmi będą profesjonaliści, którzy podzielą się z Państwem swoją praktyczną wiedzą 

zbudowaną przez lata doświadczeń. Od 1998 roku, nasze seminarium przerodziło się w forum z rzeczową 

dyskusją będącą źródłem rozwiązań nurtujących problemów, okazją do skorzystania z doświadczeń 

zawodowych innych profesjonalistów, czy też możliwością zapoznania się z nowymi technologiami i 

urządzeniami. 

Dlatego też serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w kolejnej edycji seminarium, jak co roku 

w maju (17-19.05.2017r.), jak co roku nad morzem (Hotel ORLE, Sobieszewo), jak co roku w przyjaznej 

atmosferze. 

Elżbieta Kiejno – opiekun seminarium 
 
 



 
PROGRAM XX SEMINARIUM (Sobieszewo, 17-19.05.2017) 

 

17 maja 2017 r. (środa) 

900-910 
Przywitanie, wprowadzenie do tematyki seminarium. 

Gdańska Fundacja Wody 

910-1040 
Ocena jakości wody na pływalniach. Najczęstsze problemy z mikrobiologią i fizykochemią.  

Małgorzata Prędota - ekspert GFW 

1040-1100 Przerwa kawowa 

1100-1245 
Skutki prawne wynikające z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Prawa i obowiązki.  

Michał Behnke - Kancelaria Radców Prawnych CiC 

 
1300-1400 

Obiad 

1400-1500 
Uzdatnianie wody basenowej, a produkty uboczne dezynfekcji. 

Agnieszka Włodyka-Bergier  - Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 

1500-1540 
Lampy UV w technice basenowej. 

Robert Zamajski - Sopot 

1540-1620 
Redukcja kosztów eksploatacji obiektów basenowych poprzez modernizację instalacji 
uzdatniania wody oraz wentylacyjnych w praktycznych przykładach: efekty 

Zbigniew Wnukowicz - ELBAS i Władysław Sobiech - TRANSCOM 

1620-1640 
Modernizacja na obiekcie w celu dostosowania jakości wody basenowej do parametrów 
rozporządzenia - dwutlenek chloru. 

Krzysztof Linkowski - Suchy Las 

1640-1710 Sauny - prawidłowa eksploatacja po opublikowaniu wytycznych GIS dotyczących saun.  
Arkadiusz Rawza - Bassau 

1710-1730 

Poprawa jakości wody na basenie - urządzenia dedykowane dla basenów publicznych / 
generator dwutlenku chloru , pompy dozujące. 

Magdalena Łuczak - Granimex Poznań, Grundfos 

1930 Kolacja plenerowa 

18 maja 2017 r. (czwartek) 

900- 910 Wprowadzenie do tematyki dnia. 

910- 1020 
Optymalizacja kosztów zarządzania obiektami sportowymi . 

Tadeusz Brach - Szkoła Główna Handlowa Warszawa 

1030-1100 
Profilowanie efektywne zużycia energii obiektów basenowych.  

Zbigniew Wnukowicz - ELBAS 

1100-1120 Przerwa kawowa 

1120-1150 
Optymalizacja kosztów na przykładzie 15 letniego obiektu Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne 
“Słowianka”. 

Joanna Kasprzak-Perka  -  Gorzów Wielkopolski 

1150-1220 
Przykład  zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi - obsługa klienta w obszarach 
basenowych, sportowych  i usługi współtowarzyszące - wady, zalety. 

Izabela Czernicka- Białowąs - Lublin 



1220-1300 
Sytuacje kryzysowe na przykładzie Centrum Park Chojnice 
Procedury postępowania - nadzór nad jakością wody na pływalniach. 

Mariusz Paluch - Chojnice 

1300-1400 Obiad  

1400-1420 
Sytuacje kryzysowe na przykładzie. Procedury postępowania w incydentach. 

Łukasz Uldynowicz - Gryfice 

1420-1500 Węgiel aktywowany - zastosowania basenowe. 
Piotr Demski -  DG Water Gdynia 

1440- 1500 
Modernizacja na obiekcie w celu dostosowania jakości wody basenowej do parametrów 
rozporządzenia - węgiel aktywowany, poprawa procesu koagulacji.  

Tadeusz Drobczyński - Złotów, Arkadiusz Rawza - Bassau 

1500-1530 Mikrokogeneracja dla obiektów  basenowych - aspekt techniczny i ekonomiczny. 
Grzegorz Drabik – CES Sp. z o.o. Kraków 

1600 Wyjazd na AQUAPARK Reda. 

1900 Powrót do hotelu Orle 

19 maja 2017 r. (piątek) 

900-910 Wprowadzenie do tematyki dnia 

910-1100 
Grupy zorganizowane - specyfika klientów, omówienie zagadnienia z perspektywy 
odpowiedzialności właściciela.  

Iwona Michniewicz - biegły sądowy do spraw ratownictwa - Kalisz 

1100-1030 Przerwa kawowa 

1130 -1245 

 
Zamówienia publiczne w sektorze obiektów sportowych - najważniejsze zmiany prawne.  

Piotr Pieprzyca - PROZAM Tychy 

1245- 1300 Dyskusja podsumowanie seminarium. 

1300 Obiad 
 

 


