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11 marca obchodzić będziemy Dzień Hydraulika 
– święto, które zainicjowane zostało przez Świa-
tową Radę Hydrauliki. Ma on na celu podniesienie 
świadomości na temat ważnej roli, jaką w społe-
czeństwie odgrywa instalacja wodno-kanaliza-
cyjna. Światowy Dzień Hydrauliki to sposób na 
podkreślenie ważnej roli przemysłu wodno-ka-
nalizacyjnego. Każdego roku na całym świecie 
tego dnia organizowane są wydarzenia, konkur-
sy, seminaria i wiele innych działań.

Polski Dzień Hydraulik to pierwsza w tym roku im-
preza branżowa. Tegorocznemu wydarzeniu to-
warzyszyć będzie hasło: Instalator 2030. wybrano 
je, aby wspólnie zastanowić się nad tym, czy i jaki 
wpływ na transformację energetyczną Polski bę-
dzie mieć instalator oraz jak wyglądać będzie pol-
ska firma instalacyjna za 10 lat? Program wydarzenia 
obejmuje zarówno ciekawe spotkania z instalato-
rami, panel dyskusyjny na temat przyszłości nasze-
go zawodu, jak i spotkanie z gościem specjalnym. 

Program wydarzenia online:
9:00 powitanie
9:30-11:30 rozmowy z instalatorami
12:00-12:30 zawodowy stream #zawódMożliwości
13:00-14:00 prezentacja życzeń od producentów
16:00-17:00 gość specjalny
18:00-20:00 domówka instalatorska

Całości dopełni zabawa w formie fotochallenge’u 
– będzie to również okazja do zdobycia nagrody. 
Oprócz pasji do pracy, łączy nas zamiłowanie do 
samochodów. Firmowe samochody towarzyszą 
nam w codziennej pracy. w branży instalacyjnej 
to zarówno warsztat na kółkach, mobilne biuro, 
jak i wizytówka firmy. Dlatego OSFIS zaprasza 
do wzięcia udziału w challenge’u z nagrodami.
Zasady są proste:
1. Zrób zdjęcie ze swoim autem. Możesz też strze-
lić fotkę samemu samochodowi.
2. Prześlij do nas za pośrednictwem strony (link 
do formularza)

3. Umieścimy Twoje zdjęcie w galerii.
4. Czekaj na ogłoszenie wyników
Najciekawsze zdjęcia zostaną nagrodzone za-
równo przez OSFIS, jak i przez Partnerów stowa-
rzyszenia. wyzwanie trwa 4 dni – od czwartku  
(11 marca) do niedzieli (14 marca).
wyniki ogłoszone zostaną 19 marca 2021 r. 
Źródło: OSFIS

Przedstawiciele całej branży spotyka-
ją się, aby dzielić się wiedzą i znaleźć 
możliwość współpracy. Również Sto-
warzyszenie OSFIS wraz z partnerami 
zaprasza do wzięcia udziału w obcho-
dach Polskiego Dnia Hydraulika. Całe 
wydarzenie będzie mieć charakter on-
line. Promowanie związku między pro-
fesjonalnym wykonywaniem zawodu 
a zdrowiem, zrównoważonym rozwo-
jem środowiska, bezpieczeństwem kli-
matycznym to również nasze zadanie. 

Zbliża się święto branży instalacyjnej  
– Polski DZień HyDraulika

Ponad miliard ludzi nie ma dostępu do 
bezpiecznych dostaw wody, urządzeń 
sanitarnych, a miliony umierają każ-
dego roku z powodu chorób związa-
nych z wodą. Światowy Dzień Hydrau-
liki to sposób na podkreślenie ważnej 
roli przemysłu wodno-kanalizacyjnego. 
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