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20.10.11 Inteligentne budynki / Intelligent Buildin gs 
08:15 – 09:00  rejestracja uczestników / registration of participants  

09:00 – 09:30 UROCZYSTE OTWARCIE / GRAND OPENING SE SSION  

• Stanisław Kracik (Wojewoda Małopolski / Governer of the Małopolskie Province)  

• Marek Sowa (Marszałek Województwa Małopolskiego / Marshal of the Małopolskie Province)  

• prof. Antoni Tajduś (JM Rektor AGH / Rector of AGH University of Science & Technology) 

 
09:30 – 10:40  PIERWSZA SESJA PLENARNA: TRENDY W IN TELIGENTNYM BUDOWNICTWIE 

FIRST PLENARY SESSION: TRENDS IN THE FIELD OF INTEL LIGENT BUILDINGS  

przewodniczący sesji / session chairman: Prof. Lech Bukowski 

• Derek Clements-Croome (Reading University UK): Inteligentnie zrównowaŜone budynki dla ludzi / Sustainable 
intelligent buildings for people 

• Ryszard Tadeusiewicz (AGH WEAIiE): Sztuczna inteligencja stosowana w inteligentnych budynkach / Artificial 
intelligence applied in intelligent buildings  

• Raymond Rae (Delta Controls Inc.): Pespektywy systemu BACnet po dwóch dekadach istnienia / Prospects for 
BACnet system after two decades 
 

10:40 – 11:00 PRZERWA KAWOWA / COFFEE BREAK  

 

11:00 -  13:20 DRUGA SESJA PLENARNA: ZARZ ĄDZANIE INTELIGENTNYMI BUDYNKAMI 

SECOND PLENARY SESSION: MANAGEMENT OF INTELLIGENT B UILDINGS 

przewodniczący sesji / session chairman:  Raymond Rae 

• Marek Sowa (Marszałek Województwa Małopolskiego / Marshal of the Małopolskie Province): Innowacje i energia 
– wyzwania Małopolski / Innovations and energy – challenges for the Małopolska region,  

• Andrzej Kołodyński (Delta Controls):  BMS dzisiaj i w przyszłości / BMS today and tomorrow   

• Javier F Bordons (Johnson Controls): Tworzenie przewagi biznesowej poprzez zastosowanie sprawności 
energetycznej / Creating competitive business advantage through the application of energy efficiency  

• Grzegorz Ćwiek (Schrack Seconet): Zarządzanie ciągłością działania systemów bezpieczeństwa poŜarowego / 
Management of continuity of operation of fire security systems 

• Jacek Nowiński, Tomasz Sajdyk  (Qumak-Sekom S.A.): Zielone biuro i technologia – jak skutecznie, szybko 
i ekonomicznie zrealizować obiekt specjalnego przeznaczenia. Zaawansowane rozwiązania techniczne 
w nowoczesnym budynku na przykładzie Green Office B w Krakowie / Green office and technology -  how to 
create a special purpose building effectively, quickly and economically. Advanced technological solutions in 
a modern building on the example of Green Office B in Kraków.  

• Sławomir Kwiatosiński (ABB): Przemienniki częstotliwości ABB w sterowaniu systemami wentylacji inteligentnych 
budynków/ ABB frequency converters in the control of ventilation systems of  intelligent buildings 

• Krzysztof Krasowski (Siemens): Interoperacyjność systemów bezpieczeństwa / Interoperability between security 
systems  

 
13:20 - 14:20 OBIAD / LUNCH 
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14:20 -  17:30 TRZECIA SESJA PLENARNA: INNOWACYJNO ŚĆ W BUDOWNICTWIE 

THIRD PLENARY SESSION: INNOVATION IN CIVIL ENGINEER ING  
session chairman  / przewodniczący sesji: prof. ElŜbieta Niezabitowska 

• Lech A. Bukowski (AGH WZ): Resilient building systems – nowa koncepcja bezpieczeństwa systemów 
budynkowych / Resilient building systems – a new concept of safety and security of building systems   

• Jakub Szymański (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego): Finansowanie inwestycji w odnawialne 
źródła energii z funduszy europejskich / Financing investments in renewable energy sources from EU funds 

• Grzegorz Augustyn (Art Cinema): Wybrane aspekty komunikacji multimedialnej / Selected aspects of multimedia 
communication 

• Andrzej Jachimczak (Dyskret Polska): Metody podejmowania decyzji przez inwestorów o zastosowaniu rozwiązań 
innowacyjnych w projektach dewloperskich / Methods of decision-making by investors to apply innovative 
solutions in development projects 

 

16:00 – 16:15 PRZERWA KAWOWA / COFFEE BREAK  
 

• Grzegorz Sypek (Smay): Sterowane elektronicznie systemy róŜnicowania ciśnienia w budynkach wysokościowych/ 
Electronically controlled systems of pressure differentiation in high-rise buildings  

• Dominik Światłoch (Grupa Buma): Nowoczesne, energooszczędne systemy budynkowe na przykładzie realizacji 
Grupy Buma / Modern, energy-saving building systems on the example of Buma Group implementations 

• Paweł Kwasnowski, Grzegorz Hayduk (AGH w Krakowie, ZDANIA Sp. z o.o.): Tradycja i nowoczesność - 
WdroŜenie krakowskiej myśli naukowo-technicznej w systemach automatyki budynków nowego kampusu 600-
letniego Uniwersytetu Jagiellońskiego /  iBASe (TM) - Integrated Building Automation and Security Systems at the 
New Campus of the Jagiellonian University, referat wygłosi Paweł Kwasnowski 

• Paweł Kwasnowski, Grzegorz Hayduk (AGH w Krakowie, Laboratorium AutBudNet): Certyfikacja zawodowa 
inŜynierów branŜy automatyki budynków - Laboratorium AutBudNet AGH / Certification of Professional 
Qualifications of Building Automation Engineers - Laboratory AutBudNet AGH,   referat wygłosi Paweł Kwasnowski 

• Stanisław Karczmarczyk (Małopolska Okręgowa Izba InŜynierów Budownictwa): Współczesne potrzeby w zakresie 
sterowania i monitorowania obiektów zabytkowych / Contemporary needs in the field of control and monitoring of 
historic buildings 
 

 

19.30 - 22.00 UROCZYSTA KOLACJA / GALA DINNER  
Restauracja Virtuoso, Rynek Główny 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6th International Congress on  
INTELLIGENT BUILDING SYSTEMS 
InBuS 2011 20-21.10.2011 

 
 
 

Andel’s Cracow ul. Pawia 3 Kraków  
 

RAMOWY PROGRAM / FRAMEWORK PROGRAMME 
 

 

21.10.11 Inteligentne budynki i domy / Intelligent buildings and residences  
08:30 – 10:50  CZWARTA SESJA PLENARNA: ZAGADNIENIA JAKOŚCI  I BEZPIECZEŃSTWA  

FOURTH PLENARY SESSION: QUALITY AND SAFETY ISSUES    

session chairman / przewodniczący sesji: prof. Jerzy Mikulik 

• Jarogniew Rykowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu): Modelowanie i sterowanie siecią urządzeń 
inteligentnego budynku za pomocą ontologii i kontekstu / Controlling and modelling a network of intelligent building 
devices using ontology and context  

• Michał Burmistrz, ElŜbieta Niezabitowska (Politechnika Śląska): Rozwiązania architektoniczne podnoszące jakość 
budynku inteligentnego / Architectural solutions increasing the quality of intelligent building  

• Dariusz Masły (Politechnika Śląska): Kierunki rozwoju w projektowaniu inteligentnego budynku zrównowaŜonego 
na przykładzie biurowców / Directions of development in the design of intelligent sustainable buildings on the 
example of high performance office buildings  

• Marek Blim (KBB KIG), Jerzy Mikulik (AGH WZ): Krajowe próby opracowania przepisów „bezpieczeństwa 
społecznego” ograniczające skutki zagroŜeń w budynkach uŜyteczności publicznej / Attempts to develop national 
public security  regulations reducing effects of hazards in public buildings 

• Andrzej.Ryczer (Politechnika Warszawska): Wewnętrzny audyt ryzyka w zarządzaniu jakością usług ochrony 
inteligentnego budynku / Internal audit of risk in quality management of security services in intelligent building    

• Andrzej Wójcik: Ocena ryzyka w systemach zarządzania infrastrukturą techniczną i bezpieczeństwem obiektów / 
Risk assessment in technical infrastructure and security management systems of buildings  

• Piotr Kisielewski (PK), Jerzy Mikulik (AGH WZ): Technologie bezprzewodowe w systemach inteligentnych 
budynków / Wireless technologies in intelligent building systems  

• Witold Cempel, Jerzy.Mikulik (AGH WZ): Reengineering budynków w kierunku budynku inteligentnego / 
Reengineering of existing buildings toward intelligent buildings  

• Peter Respondek (Bussysteme): Smart Grid – the future of power efficiency; referat wygłosi Artur Grębowiec 
DEHN 
  

10:50 – 11:10 PRZERWA KAWOWA / COFFEE BREAK 
 

11:10 -  13:40 PIĄTA SESJA PLENARNA: PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA  

FIFTH PLENARY SESSION: PRACTICAL APPLICATIONS  

session chairman / przewodniczący sesji: prof. Jarogniew Rykowski 

• Piotr Grad (Uniwersytet Technologiczny w Bydgoszczy): System technicznego zarządzania obiektem 
inteligentnego budynku fundacji „Wiatrak” / Technical management system In the  intelligent building of the 
"Windmill" foundation 

• Piotr Januszewicz: Wykorzystanie metodyk „modelu idealnego” i prawno- normatywnej w zarządzaniu 
strategicznym i operacyjnym  systemami  bezpieczeństwa na przykładzie obiektów duŜych korporacji / The use  
of "perfect model" and the legal-normative methodologies in strategic and operational management of safety 
systems on the example of buildings of large corporations.   

• Krzysztof Duszczyk (Politechnika Warszawska): Inteligentny budynek – nowoczesne technologie informacyjne 
w laboratorium dydaktycznym / Intelligent building – modern information technologies in a didactic laboratory  

• Norbert Tuśnio (Szkoła Główna SłuŜby PoŜarniczej): Wykrywanie zagroŜeń bezpieczeństwa w budynkach 
uŜyteczności publicznej, systemy alarmu i redukcji zagroŜeń / Safety hazard detection in public buildings, alarm 
and hazard reduction systems 
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• Andrzej OŜadowicz, Jakub Grela (AGH WEAIiE): Efektywność energetyczna i Smart Metering – nowe wyzwania 
dla systemów automatyki budynkowej / Energy efficiency and smart metering – new challenges for building 
automation  

• Jerzy Mikulik, K.Majewska, M.Pawlik (WZ AGH): Aspekt ekonomiczny zwiększania niezawodności systemów 
bezpieczeństwa w  inteligentnych budynkach poprzez ich redundancję / Economic aspect of increasing reliability 
of safety systems in intelligent buildings by redundancy  

• Tomasz Pełech-Pilichowski (AGH WZ): Detekcja zmian diagnostycznych pozyskiwanych z urządzeń technicznych 
z wykorzystaniem odległościowej miary podobieństwa / Event detection of  diagnostic signals received from 
technical devices using  distance-like similarity measure  

• Jerzy Mikulik, Rafał Rumin (WZ AGH): System automatycznej stabilizacji prędkości urządzeń wirujących 
wykorzystywanych w inteligentnych budynkach / The system of automatic velocity stabilization of  rotating devices 
used In intelligent buildings  
 

• K.ChorąŜy, J.Mikulik (AGH WZ): Stosowanie zielonych technologii w zarządzaniu „Uniwersytetem Jutra” / The use 
of green technologies in the management of the „University of Tomorrow” 

• Anna Stępień (Politechnika Świętokrzyska): Efektywność techniczno-ekonomiczna stosowania akustycznych 
wyrobów silikatowych w budownictwie energooszczędnym / Technical and economical effectiveness of the use of 
acoustic silicate products in energy-efficient civil engineering  
 

13:40 – 14:00 ZAKO ŃCZENIE I PODSUMOWANIE / CONCLUSION AND SUMMARY   
 

14:00   WYJAZD AUTOBUSEM DO BIUROWCA VINCI OFFICE /   
DEPARTURE BY BUS TO THE VINCI OFFICE BUILDING 

OBIAD / LUNCH 

WIZYTACJA BIUROWCA VINCI OFFICE/ SITE INSPECTION OF  VINCI OFFICE BUILDING  


