
Programu zjazdu Polskiej Federacji Dekarzy, Blacharzy i Cieśli       CHYROWA  7-10 marca 2013 
 
 
Czwartek, 7 marca  2013 
 
14:00 – 17:00 Przyjazd i zakwaterowanie. 
 
17:00 – 19:00 Czas na załatwienie spraw organizacyjnych związanych ze zjazdem, oraz odpoczynek  
 
19:00 –           Kolacja powitalna, prezentacja zaproszonych gości i uczestników zjazdu, mniej oficjalne  
                       podsumowywanie wydarzeń mijającego roku, wręczanie nowych certyfikatów  
                       i legitymacji. 
 
Piątek,  8 marca  2013  
 
 7:45  –  8:30   Śniadanie  
 
 8:35 – 10:00   Pokaz montażu targowej, szybko montowalnej i demontowalnej, drewnianej konstrukcji  
                        ”DACH-DOM” do praktycznych ćwiczeń i prezentacji produktów typu dach, ściana  
                        i akcesoria.   
  
 10:05 – 14:00  CO NOWEGO W BRANŻY 1 

 
Tradycją każdego zjazdu są praktyczne ćwiczenia /warsztaty/ pokazujące jak ważnym 
dla ”burzy mózgów” i ”starć” zwolenników różnych rozwiązań technicznych jest 
praktyczna weryfikacja pomysłów na żywym organizmie dachu czy ściany.  
W tym kontekście sześć wybranych firm przeprowadzi na DACH-DOM’u sześć  
30 minutowych praktycznych ćwiczeń prezentujących ich produkty bądź usługi  
ze szczególnym uwzględnieniem możliwych do popełnienia błędów wykonawczych. 
 
To czas i miejsce na reklamę i dowolną formę prezentacji konkretnej marki.     
          

14:00 - 17:00   Obiad, czas wolny 2.  
                       
17:00 - 20:00   SEMINARIUM   – część pierwsza 4.  Wykłady bez panelu dyskusyjnego. 
 

1. Dyfuzyjność ścian i warstw dachu – mity czy fakty, przypomnienie i kontynuacja 
jednego z  najbardziej kontrowersyjnych tematów ostatnich lat 3  

                   a/ podstawy fizyczne, definicje, jednostki miar 
b/ ”oddychanie” ścian i dachów w kontekście dyfuzyjności poszczególnych  
     warstw – zalecane układy warstw 
c/ praktyczne sposoby monitorowania zjawiska 

 
2. Łączniki ciesielskie a tradycyjne połączenia ciesielskie. Szybciej, taniej czy trwalej 

– porównanie technologii.  
             
3. Szczególne przypadki odpowiedzialności i roszczeń w praktyce budowlanej.  

a/ błędy projektowe 
b/ brak należytego nadzoru kierownika budowy 
c/ orzecznicy techniczni –możliwość współpracy z Powiatowymi Inspektorami   
    Nadzoru Budowlanego 
 

4. Instalacje ochrony odgromowej na dachach stromych 
 a/ wymagania  

    b/ ABC projektowania i montażu 
    c/ błędy wykonawcze 
 
 20:30 -              Kolacja – czas na dyskusje i komentarze 
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Sobota,  9 marca 2013  
 
8:00 – 10:50    Śniadanie i czas wolny   
 
11:00 - 15:00   SEMINARIUM , część druga 4. Wykłady z panelami dyskusyjnymi  
                         

          1. Problematyka kominowa. Kolejny temat budzący wiele kontrowersji głównie  
   z powodu zbyt ogólnych i często niespójnych zaleceń technicznych producentów.  

                         
                          Prezentacje firm produkujących kompletne systemy kominowe jak również   
                          producentów materiałów okładzinowych i akcesoriów ze szczególnym   
                          uwzględnieniem:  

           a/ regulacji prawnych i norm 
           b/ zasad i warunków technicznych wznoszenia kominów 
           c/ okładzin kominowych  – zalecanych i dopuszczonych materiałów oraz 
               zjawisk zachodzących w poszczególnych warstwach komina i styku komina  
               z dachem.  
      
 Trzy 10 minutowe wystąpienia orzeczników technicznych /lubuskie, opolskie,  
 podkarpackie/ : problemy kominowe w praktyce      
 
  Wspólna dyskusja nad możliwością opracowania jednolitych zasad i instrukcji     
  montażowych. 
 

                       2. Zalecenia techniczne i instrukcje montażu dla profilowanych blach zakładkowych 
 

                       3. Firmy rekomendowane przez PFDBIC 
 a/ przykłady i kryteria wyboru 
             b/ procedurowanie współpracy handlowej PFDBIC z producentami materiałów  
                 budowlanych – szansą na zwiększenie sprzedaży oraz atrakcyjności oferty   
                 firm wykonawczych  
                  

15:05 – 16:00  Obiad   
 
16:00 – 18:50  Kuluarowe rozmowy dla zainteresowanych 

 a/ dyskusje i praktyczne ćwiczenia w podgrupach tematycznych.  
                                       b/ omawianie spraw wewnątrz federacyjnych –posiedzenie Zarządu PFDBIC 
  
19:00 –            Kształcenie przez rozrywkę. Praktyczna nauka podstaw ekonomi, statystyki, teorii gier,  
                        zarządzania portfelem, podejmowania ryzyka przy ograniczonym dostępie do danych  
                        itp. umiejętności... podczas tradycyjnego już turnieju o ogólnopolski tytuł Mistrza  
                        Portfela branży budowlanej.    
 
             Biesiada w szałasie 
 
Niedziela,  10 marca 2013   
 
9:00 – 12:00     Śniadanie, podsumowanie,  załatwienie nie załatwionych spraw i wyjazd 
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1 Panel dla firm, które chciałyby zareklamować markę lub w formie ćwiczeń praktycznych  
zaprezentować nowości lub szczególnie ważne dla nich produkty czy technologie spoza  
problematyki seminaryjnej 
 
2 Okolica zapewnia wiele atrakcji jak np. : skansen budownictwa drewnianego łemkowszczyzny  
w Zyndranowej, muzeum przyrodnicze Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej, muzeum 
wojenne w Dukli pokazujące historię jednej z największych bitew II wojny światowej – bitwę o przełęcz 
dukielską /stacja narciarska położona jest w tkzw. dolinie śmierci, centrum tych działań/, zabytkowe 
cerkwie w Chyrowej i Olchowcu, łowienie pstrągów, .... i wiele    innych. Do wszytkich wymienionych 
atrakcji docieramy do 15 minut jazdy samochodem. Na miejscu stacja narciarska oferuje : najszerszy 
w beskidzie niskim stok narciarski, saunę, jacuzzi, restaurację, skutery śnieżne, kłady,  
 
3 Temat który spędza sen z oczu niejednego inwestora i wykonawcy. Pomimo upływu lat sprzeczne  
i wykluczające się publikacje, brak potwierdzonych danych itp... oraz praktyczne problemy na budowie 
pokazują jak ważna jest to dla naszej branży tematyka. Tegoroczne wykłady będą próbą 
obiektywnego podsumowania dotychczasowej wiedzy i doświadczeń.  
 
4 SEMINARIUM 
 
Specyfiką seminariów Federacyjnych jest to iż wykłady czy prezentacje produktów odbywają się  
w kontekście wyłącznie technicznym, na forum na którym obecne są również firmy konkurencyjne.  
Działania takie związane są z podstawowym celem statutowym federacji jakim jest doskonalenie się  
w rzemiośle i przyświecającą temu dewizą : FACHOWOŚĆ KLUCZEM DO SUKCESU NASZYCH 
FIRM.   
Zasadą jest więc, że o przedstawienie interesującego nas problemu zwracamy się do wielu firm, 
instytucji czy urzędów związanych z interesującą nas tematyką. Zakres bywa szeroki. Od przepisów 
prawnych przez jakość materiałów i technik wykonawczych do szeroko rozumianej ekologii. 
 
Takie postawienie problemu, otrzymywane odpowiedzi lub ich brak, forma i umiejętność 
przedstawiania problemu itp...itd.. jest dla nas znakomitym testem i podstawą wewnątrz federacyjnej 
klasyfikacji firm i instytucji na te, które są przyjazne dla branży oraz te, których istnienie nie wystarcza 
by nazwać je godnymi polecania. 
 
Oczekujemy przede wszystkim rzetelnej informacji i takiej, która spełniałaby następujące wymogi :   
 

1. Tekst publikacji z wyłączeniem polityki marketingowej danej firmy.  
2. Wykład w formie tekstu odpowiadającego 20 minutowej prezentacji  

powinien zawierać :  
a. Podstawy naukowe 
b. Przystępne omówienie problemu, najchętniej poparte przykładami z budów 
c. Bibliografię z podaniem konkretnego miejsca, akapitu, strony ...itd., z którego 

zaczerpnięto cytat, dane ...itp. 
3. Przekazanie na rzecz Federacji wszelkich praw zbywalnych do publikacji takich jak 

rozpowszechniania w/w opracowania pod szyldem Federacji, dokonywania zmian, 
odsprzedaży itp...  

4. Projekt komercyjny. Realizacja odbywa się poprzez współ finansowanie projektu 
przez biorące w nim udział firmy.  

 
Będziemy również wdzięczni nawet za opracowania nie spełniające powyższych oczekiwań.  
Każda bowiem obecność i głos w interesujących nas sprawach jest dla nas zawsze bardzo cenny  
i pomocny w dociekaniu oraz poznawaniu istoty problemów.  
 
 
Zachęcamy więc do udziału.  

 

 

  

mgr inż. Jerzy Romanow 

Prezes Polskiej Federacji Dekarzy, Blacharzy i Cieśli  


