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Warszawa, dnia 21 maja 2018 r. 

 

Szanowni Państwo, 

 

przekazujemy na Państwa ręce ofertę partnerską dla firm chcących uczestniczyć razem  
z PZITS w przygotowaniu  i realizacji drugiej edycji Warsztatów pracy projektanta  
i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych, które odbędą się w Warszawie, w dniach 3 ÷ 4 
października 2019r. 

Pierwsza edycja Warsztatów (2016 r.) cieszyła się dużym zainteresowaniem.  
W wydarzeniu tym uczestniczyło ponad 430 osób, które wysłuchało 37 prelekcji 
tematycznych. Patronat honorowy nad Warsztatami 2016 sprawował Minister Infrastruktury  
i Budownictwa, a także Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Izba Gospodarcza Gazownictwa, 
Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie oraz Izba Projektowania Budowlanego. 

Nadrzędnym celem Warsztatów 2016 było stworzenie warunków do rozwoju 
zawodowego projektantów, rzeczoznawców oraz innych specjalistów poprzez zapoznanie się  
z najnowszymi trendami branży sanitarnej oraz wspomagania projektowego. Celami 
szczegółowymi Warsztatów było podniesienie poziomu wiedzy specjalistów branży sanitarnej, 
praktyczna wymiana wiedzy między specjalistami danej dziedziny m.in. nt. prowadzonych 
projektów, umożliwienie wymiany doświadczeń zawodowych i rozwiązania problemów 
specyficznych dla danej specjalizacji, edukacja studentów, młodego pokolenia projektantów 
oraz przyszłych rzeczoznawców.  

Podczas dwóch dni swoją wiedzą z uczestnikami podzieliło się przeszło 40 prelegentów 
reprezentujących zarówno świat nauki (Politechnika Gdańska, Uniwersytet Przyrodniczy  
w Poznaniu, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Instytut Techniki 
Budowlanej - PIB, Instytut Nafty i Gazu - PIB, Politechnika Częstochowska), jak również 
doświadczeni projektanci, wykonawcy, rzeczoznawcy oraz eksperci  reprezentujący m.in.: 
BSiPG Gazoprojekt S.A, Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, Polską Spółkę 
Gazownictwa, PGNIG Technologie S.A., GAZ-SYSTEM S.A., PGNiG S.A, TRiM-Tech Sp.j.).  

Zakres Warsztatów obejmował następujące dziedziny: ciepłownictwo i ogrzewnictwo, 
gazownictwo, wentylacja i klimatyzacja, wodociągi i kanalizacja. Prelekcje odbywały się 
symultanicznie w 4 salach. Podczas sesji tematycznych omawiano zagadnienia dotyczące 
m.in.: przeglądu obowiązującego ustawodawstwa (unijnego i krajowego) oraz norm z zakresu 
projektowania, projektowania instalacji z użyciem technologii BIM, wspomagania 
komputerowego, zastosowania nowoczesnych materiałów i technologii w projektowaniu sieci  
i instalacji, charakterystyki energetycznej budynków. Podsumowanie Warsztatów 2016 
dostępne jest w załączniku do niniejszej oferty.  

Celem drugiej edycji Warsztatów (2019 r.) jest ponownie stworzenie platformy wymiany 
wiedzy. Nie uległy zmianie również dziedziny, w ramach których dyskutowane będą problemy 
szczegółowe. Kolejny raz Warsztaty będą podzielone na poszczególne sesje tematyczne, 
realizowane jednocześnie w osobnych salach, co umożliwi uczestnikom wybór najbardziej 
interesujących dla nich prelekcji i dyskusji. Planujemy również zaprosić studentów  
i doktorantów kierunków inżynieria środowiska i budownictwo, a także kolejną edycję 
konkursu na najlepszą pracę dyplomową. Uzupełnieniem Warsztatów będzie kolacja 
integracyjna, która odbędzie się 3 października 2019 r., umożliwiająca nawiązanie bliższych 
relacji pomiędzy uczestnikami.  



Promocja Warsztatów realizowana będzie poprzez stronę internetową 
(www.warsztaty.pzits.pl) oraz profil PZITS na portalu Facebook, profil Warsztatów na portalu 
LinkedIn (www.linkedin.com/in/warsztatypzits, obecnie ponad 4000 kontaktów), a także 
informacje ukazujące się cyklicznie w wydawnictwach i na portalach patronów medialnych. 
Aktualne informacje o patronach medialnych znajdą Państwo na stronie internetowej 
www.warsztaty.pzits.pl. W kolejnych miesiącach planujemy również wysyłanie bezpośrednich 
zaproszeń do uczestnictwa w Warsztatach do projektantów, rzeczoznawców oraz innych 
specjalistów branży sanitarnej i pokrewnych, w tym również członków Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa. Prognozowana liczba bezpośrednich uczestników Warsztatów – ok. 400 
odbiorców. 

Planując drugą edycję Warsztatów skupiliśmy się na wysłuchaniu głosów zarówno 
uczestników pierwszej edycji (prowadzona była ankieta satysfakcji z uzyskanych informacji 
oraz organizacji formalnej wydarzenia), jak i Partnerów. Przygotowana została nowa formuła 
Warsztatów umożliwiająca szeroką dyskusję, analizę konkretnych problemów oraz promocję 
dobrych rozwiązań inżynierskich. Planujemy również zaprosić większe grono specjalistów, aby 
możliwie najlepiej spełnić oczekiwania uczestników dotyczące zarówno specyfiki,  
jak i poziomu szczegółowości poruszanych/omawianych zagadnień.   

Do przeprowadzenia Warsztatów na odpowiednio wysokim poziomie niezbędny jest 
Państwa udział. W niniejszej ofercie przedstawiamy nasze propozycje współpracy. Ze względu 
na różny zakres oferty podzieliliśmy  propozycję na 4 grupy partnerów (Strategiczny, 
Platynowy, Złoty i Srebrny). 

Dziękujemy za wykazanie zainteresowania z Państwa strony. Liczymy na zawarcie 
porozumienia i na Państwa udział w Warsztatach. Będziemy wdzięczni za zapoznanie się  
z ofertą i możliwie szybką deklarację. O wyborze pakietu i lokalizacji stanowiska decydować 
będzie kolejność zgłoszenia i podpisania umowy. 

 

Z poważaniem, 

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 

Wiceprezes PZITS 

 

 



OPIS PAKIETU STRATEGICZNY ZŁOTY SREBRNY BRĄZOWY 

Tytuł Partnera Warsztatów Strategicznego Złotego Srebrnego Brązowego 

Udział przedstawiciela Partnera w Radzie Programowej •    

Możliwość zorganizowania stoiska promocyjnego Partnera podczas wydarzenia  

w miejscu wskazanym przez organizatorów 

• • •  

Możliwość wystąpienia przedstawiciela Partnera podczas wydarzenia w sesji 

plenarnej 
•    

Możliwość prezentacji podczas sesji tematycznych • • •  

Możliwość zorganizowania własnego panelu dyskusyjnego/warsztatu • •   

Logotyp Partnera umieszczony na banerze głównym lub/i na plakatach 

informacyjnych w sali głównej 

Na banerze 

głównym oraz 

na plakatach 

informacyjnych 

w sali głównej 

Na banerze 

głównym oraz 

na plakatach 

informacyjnych 

w sali głównej 

Na plakatach 

informacyjnych  

w sali głównej 

Na plakatach 

informacyjnych 

w sali głównej 

Logotyp Partnera umieszczony w serwisie internetowym dedykowanym 

Warsztatom 

Na każdej 

podstronie 

W dziale 

„Partnerzy” 

W dziale 

„Partnerzy” 

W dziale 

„Partnerzy” 

Logotyp Partnera umieszczany w mailingach rozsyłanych do uczestników  • • • • 

Informacje o Partnerze udostępniane w materiałach prasowych  • •   



Logotyp Partnera umieszczony w materiałach drukowanych Zaproszeniach, 

plakatach, 

ulotkach, 

programie, 

identyfikatorach, 

smyczach 

Zaproszeniach, 

plakatach, 

ulotkach, 

programie 

Zaproszeniach, 

plakatach, 

programie 

Programie 

Logotyp Partnera umieszczony na prezentacji powitalnej lub/i na prezentacjach  

w przerwach między sesjami tematycznymi 

Prezentacja 

powitalna  

i podczas przerw 

Prezentacja 

powitalna  

i podczas 

przerw 

Podczas przerw Podczas 

przerw 

Możliwość umieszczenia identyfikacji Partnera podczas wydarzenia na scenie 

głównej 

•    

Możliwość wyświetlenia filmu promocyjnego o Partnerze w trakcie sesji 

otwierającej 
•    

Możliwość umieszczenia logotypu Partnera w informacjach o konkursie  

na najlepszą pracę dyplomową 

• •   

Nieodpłatny udział przedstawicieli Partnera w Warsztatach 5 2 1 1 

Kwoty (netto) 15.000 10.000 5.000 2.500 

 

  



 


