
 

 
 

                
 

 

 

Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego,  Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa- koło SITP przy SGSP, 

 zapraszają na: 

 

 

PPAANNEELL  DDYYSSKKUUSSYYJJNNYY 
 

Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego – problemy, metody, rozwiązania 
 

Budynki wysokościowe 
 
 

który  odbędzie się  26.09.2013  

o  godz. 10:00 w Szkole Głównej Służby Pożarniczej 

 

Spotkanie ma charakter dyskusyjno – szkoleniowy.  

Zakres tematyczny panelu obejmie następujące zagadnienia: 

 

1. Metody ochrony przeciwpożarowej budynków wysokościowych wraz z przedstawieniem nowego 

poradnika SFPE poświęconego tej tematyce.  

2. Nowe publikacje: polskie edycje 2 poradników SFPE i normy NFPA 92 „Systemy ochrony przed 

zadymieniem” 

3. Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów 

obowiązujących w Polsce. 

4. Problemy i możliwe rozwiązania przy przebudowie, rozbudowie itp. istniejących budynków 

wysokościowych. 

5. Wentylacja pożarowa i ewakuacja ludzi z budynków wysokościowych - wykorzystanie narzędzi 

inżynierskich. 

6. Zasady elastycznej aranżacji wnętrz budynków wysokościowych. 

7. Studium przypadku – koncepcja ochrony przeciwpożarowej budynku wysokościowego. 

8. Otwarta dyskusja z udziałem zaproszonych specjalistów 

 

Prelegentami będą specjaliści o uznanej renomie  w zakresie rozwiązywania problemów z zakresu 

inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, którzy także wezmą udział w dyskusji.  

 



Spotkanie w szczególności skierowane jest do: rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,  

funkcjonariuszy PSP, architektów, projektantów,  a także wszystkich osób chcących podnieść poziom wiedzy 

specjalistycznej z zakresu inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. 

 

Przewidywany program panelu dyskusyjnego znajduje się na stronach: 

www.sfpe.pl;  www. sgsp.edu.pl; www. sitp.waw.pl 

 

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW PANELU 

Uczestnikom panelu dyskusyjnego przekazane zostaną materiały zawierające zbiór konspektów  

poszczególnych prezentacji. 

FORMY UCZESTNICTWA, OPŁATY 

Uczestnik  Opłata (brutto) Informacje dodatkowe 

 
Każdy uczestnik                    

(z wyjątkiem członków 
SITP, SIBP) 

 
 

130 zł  
 
 

W ramach opłaty uczestnikowi panelu 
zapewnia się: 

 Udział w programie panelu 
 Konspekty poszczególnych prezentacji  
 Bufet kawowy i obiad  

Członek SITP, SIBP 100 zł jw. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Ze względów organizacyjnych konieczne jest nadesłanie w terminie do 18 września 2013 r. (drogą pocztową, 

elektroniczną, fax)  czytelnie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA oraz dokonanie wpłaty za udział w spotkaniu, 

w kwocie 130 zł lub 100 zł  złotych (dla członków SITP, SIBP) w terminie do 18 września 2013 r. Ilość miejsc 

ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w harmonogramie 

spotkania. 

 
NUMER KONTA 

Wpłat należy dokonywać na podany nr konta: 34 1030 1508 0000 0008 1630 1017 

 tytułem: „Budynki wysokościowe - imię i nazwisko uczestnika” 

 

BIURO ORGANIZACYJNE PANELU DYSKUSYJNEGO  

Szkoła Główna Służby Pożarniczej 
ul. Słowackiego 52/54; 01-629 Warszawa 

tel. 22 56 17 514; fax: 22 833 07 24 
ejuchimowicz@sgsp.edu.pl 

 

 
Informacji  merytorycznych udzielają:  
Piotr Tofiło    email: piotr.tofilo@gmail.com, tel. 728 10 97 23  
Waldemar Jaskółowski  email: wjaskolowski@sgsp.edu.pl, tel. 601 38 77 31 
 


