
 

 
 

Od projektowania do realizacji 
rozwiązania Rittal dla Przemysłu 

i Data Center 
 

 
 
 
Każdy wielki wynalazek najpierw zrodził się w czyjejś głowie. Potem detal po detalu, 
wynalazca rzeźbił w swoich myślach i udoskonalał swój pomysł, tak aby w końcowym 
efekcie mógł się zmaterializować. 
 
Tak samo powstają nowoczesne projekty i przełomowe rozwiązania. Tegoroczna 
Akademia Umiejętności Rittal zabierze Państwa w podróż od wirtualnych prototypów 
planowanych inwestycji po fizyczne rozwiązania oraz wnioski i doświadczenia z 
konkretnych realizacji, które udało nam się zrealizować wspólnie z naszymi Klientami 
w 2015 roku. 
 
Całe spotkanie będzie podzielone na dwa bloki: Przemysł oraz IT, podczas których 
wraz z zaproszonymi gośćmi zaprezentujemy Państwu jak najlepiej zmaterializować 
planowane inwestycje. 
 
 

 
 



 

 
 
 

 

 
 
 
 

Program szkolenia: 
 

10:30 – 11:00 Rejestracja i powitalna kawa 
 

 PRZEMYSŁ IT 

11:00 – 12:00 Wirtualne prototypy oraz 
projektowanie w 
oprogramowaniu Eplan – czyli 
początek Industry 4.0 

Projektowanie Data Center w 
nowoczesnych i 
obowiązujących standardów 
- Robert Brzozowski 

12:00 – 12:15 Przerwa na kawę 
 

12:15 – 13:15 Rozwiązania Rittal dedykowane 
dla Przemysłu – Maciej 
Abratkiewicz i Bartosz 
Kaźmierczyk 

Rozwiązania dla nowoczesnych 
Data Center – Bogdan Marczak 

13:15 – 14:00 Lunch 
 

14:00 – 15:00 Rozwiązania Rittal dedykowane 
dla przemysłu – Marcin 
Lisowski 

Rozwiązania dla nowoczesnych 
Data Center – Bogdan Marczak 

15:00 – 15:15 Przerwa na kawę 
 

15:15 – 16:30 Najciekawsze wdrożenia w 
przemyśle w 2015 roku 

Budowa nowoczesnego Data 
Center w Narodowym Centram 
Badań Jądrowych w Świerku – 
Adam Padée 

16:30 – 17:00 Rozdanie certyfikatów i zakończenie spotkania 
 

 
 
Termin szkolenia: 
 
Warszawa – 10 marca 2016r. 
 
WARSAW PLAZA HOTEL **** 
ul. Łączyny 5, 02-820 Warszaw 
 
http://www.warsawplazahotel.pl/ 
 
 
 

http://www.warsawplazahotel.pl/


 

 
 
 
 
Nasi Prelegenci: 
 
Przemysław Żbikowski 
Konsultant ds. Systemów CAE 
Specjalizuje się w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu EPLAN ProPanel. Zaangażowany 
w wiele wdrożeń aplikacji firmy EPLAN S&S w Polsce 

 
Robert Brzozowski 
Ekspert ds. projektowania i implementowania Data Center 
Od prawie dwudziestu lat zajmuje się projektowaniem i realizacją inwestycji z zakresu Data Center. 
Posiada certyfikaty potwierdzające ekspercką wiedzę w zakresie budowy serwerowni, min.: 
• Accredited Tier Designer wydany przez Uptime Institute 
• Certified Data Center Professional (EXIN) 
• Certified TIA Design Consultant (EXIN) 

 
Marcin Lisowski 
Product Manager ds. Klimatyzacji i Systemów Chłodzenia 
Z wykształcenia: inż. Elektronik i od ponad 8 lat doradza Klientom w zakresie najlepszych rozwiązań 
klimatyzacji i systemów chłodzenia dla mechaniki, automatyki i sterowania. 

 
Bartosz Kaźmierczyk 
Product Manager ds. Rozdziału Mocy 
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunku Elektrotechnika. W firmie Rittal od 7 lat, 
gdzie zdobytą wiedzę techniczną i doświadczenie wykorzystuje do projektowania rozwiązań z zakresu 
rozdziału mocy w różnych gałęziach przemysłu. 

 
Maciej Abratkiewicz 
Product Manager ds. Systemów Szaf i Obudów / Kiesling 
Inżynier automatyki i robotyki odpowiedzialny za rozwój największej grupy produktowej w firmie Rittal 
oraz najnowszych w ofercie maszyn otworujących Kiesling. Specjalizuje się w w rozwiązaniach 
prefabrykacji, automatyzacji i przyspieszania procesu budowania szaf sterowniczych 

 
Bogdan Marczak 
Product Manager ds. IT i Data Center 
Ekspert w tworzeniu projektów i koordynacji budowania serwerowni dla branży IT, automatyki 
przemysłowej i energetycznej. Swoje 18-letnie doświadczenie wykorzystuje w codziennej pracy z 
Klientami doradzając im najlepsze rozwiązania spełniające ich wymagania i potrzeby. 

 
dr Adam Padée 
Kierownik Działu Infrastruktury Obliczeniowej CIŚ 
Ekspert z branży IT na co dzień kierujący działem Infrastruktury Obliczeniowej Centrum Informatyczne 
Świerk przy Narodowym Centrum Badań Jądrowych Świerk 



 

 

 

Formularz zgłoszeniowy 

 

Akademia 2016 

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza. Dotyczy jednej osoby.  

Imię i nazwisko: 
 

 

Stanowisko:  

Nazwa firmy/instytucji: 
 

 

Adres firmy: 
 

 

Województwo:  

Telefon komórkowy:  

Email:  

Blok Szkoleniowy 

(prosimy o zaznaczenie 

bloku) 

 Przemysł  
IT 
 

 

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa. 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń! 

 

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać faksem pod numer: (22) 310 06 16 lub emailem na adres: 
kuciej.m@rittal.pl  

Przesyłając zgłoszenie wyrażają Państwo jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu 

rejestracyjnym. przez Rittal Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133, poz. 

883).  

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji o szkoleniu prosimy o kontakt z Moniką Kuciej,  

tel.: 22 310 06 22, email: marketing@rittal.pl bądź z Państwa doradcą techniczno – handlowym. 
 

Przez wzgląd na wysokie koszty szkolenia, w przypadku rezygnacji prosimy o informacje na 
kuciej.m@rittal.pl 
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