
Plan: dzień 1. – 3.10.2019

Bezpieczeństwo wybuchowe i pożarowe w przemyśle
Czas trwania Temat Prelegent

08:45 - 9:25 Rejestracja i poczęstunek (kawa, herbata, słodkości)

9:25 - 9:30 Mowa powitalna Bartosz Wolff

9:30 - 10:00 Zależności pomiędzy Oceną Ryzyka Wybuchu, a Oceną Zagrożenia Wybuchem. 
Ograniczenia obu dokumentów oraz próba ich „pogodzenia”. Andrzej Wolff

10:00 - 10:35 Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem pożarowym w obiekcie 
przemysłowym – studia przypadków Krzysztof Kunecki

10:35 - 11:10 Przemysłowe rozwiązania sygnalizacji pożaru Robert Waleń

11:10 - 11:30 Przerwa kawowa

11:30 - 12:05 Bezprzewodowe systemy sygnalizacji pożaru: niezawodność i elastyczność 
w strefach Ex oraz pozostałych aplikacjach Arkadiusz Waligóra

12:05 - 12:30 Oświetlenie awaryjne jako element zintegrowanego systemu bezpieczeństwa 
i ewakuacji Maciej Freza

12:30 - 13:10 Zasilanie podstawowe i rezerwowe systemów i urządzeń przeciwpożarowych. 
Certyfikacja źródeł zasilania. Wacław Kozubal

13:10 - 14:10 Lunch

14:10 - 14:50 Ryzyko w przemyśle z perspektywy ubezpieczyciela Krzysztof Kowalczyk

14:50 - 15:20 Cyberbezpieczeństwo systemów automatyki – omówienie zagrożeń i przedstawienie 
podstawowych wymagań dla zapewnienia bezpieczeństwa Rafał Selega

15:20 - 15:40 Przerwa kawowa

15:40 - 16:20 Scenariusz wybuchu według ATEX, jako podstawa zarządzania ryzykiem 
wybuchowym na instalacjach przemysłowych Paweł Wąsowicz

16:20 - 17:00 Pasywne zabezpieczenia przeciwwybuchowe – zasada działania oraz błędy 
w zastosowaniu odciążania i izolacji wybuchu Markus Haeseli

17:00 - 17:20 Przerwa kawowa

Pokaz wybuchów i zabezpieczeń przeciwwybuchowych

17:20 - 19:00 Demonstracyjny pokaz wybuchów oraz zabezpieczeń przeciwwybuchowych 
(transport sprzed hotelu na pobliski poligon zapewnia organizator) GRUPA WOLFF

Kolacja
19:00 - 20:00 Czas wolny

20:00 Wspólna kolacja w stylu Al Capone

PROGRaM Vii KOnFeRenCJi HazeX



Plan: dzień 2. – 4.10.2019
Bezpieczeństwo wybuchowe i pożarowe w przemyśle
Czas trwania Temat Prelegent

9:15 - 10:00 Wykład eksperymentalny – jak obchodzić się i jak zapanować nad substancjami 
niebezpiecznymi w codziennej pracy Jacek Szczepanik

10:00 - 10:35 Eliminacja źródła zapłonu w postaci iskier i gorących cząstek poprzez ich detekcję 
i gaszenie Markus Haeseli

10:35 - 10:55 Przerwa kawowa

10:55 - 11:35 Od świadomości do skuteczności Grzegorz Krzemiński

11:35 - 12:00
„W moim zakładzie od 20 lat nic się nie stało” – czy palne i wybuchowe pyły stanowią 
realne zagrożenie? Od teorii do praktyki wspartej filmami ukazującymi skutki 
wybuchów.

Mariusz Balicki

12:00 - 13:00 Lunch

UWaGa
Bardzo zależy nam, aby odpowiadać na Państwa realne potrzeby. Dlatego po każdym wystąpieniu przewidujemy czas 
na pytania i odpowiedzi. Ponadto każdy panel zawiera pewien margines błędu. Z tych względów godziny rozpoczęcia 
poszczególnych wystąpień należy traktować orientacyjnie.

WaRSzTaTY

zabezpieczenia przeciwwybuchowe
Czas trwania Temat Prelegent

13:00 - 13:45 Ograniczenia stosowania zabezpieczeń przeciwwybuchowych – teoria a praktyka Mariusz Balicki

13:45 - 14:20 Zagrożenia czyhające w zapisach certyfikatów ATEX – czyli na co uważać kupując 
zabezpieczenia przeciwwybuchowe Zbigniew Wolff

14:20 - 14:40 Dyskusja

zabezpieczenia pożarowe
Czas trwania Temat Prelegent

13:00 - 13:30 Bezprzewodowe systemy sygnalizacji pożaru: niezawodność i elastyczność 
w strefach Ex oraz pozostałych aplikacjach – ciąg dalszy Arkadiusz Waligóra

13:30 - 14:10 Czujka punktowa dymu, sygnalizator – kiedy mogą nie spełnić swojej roli Robert Waleń

14:10 - 14:30 Dyskusja

Warsztaty nastawione na dyskusję. Uczestnicy na kilka dni przed konferencją zostaną poproszeni o wybór jednego 
z warsztatów. Ilość miejsc jest ograniczona, a o uczestnictwie zdecyduje kolejność zgłoszeń.


