
„OD PROJEKTU DO ODBIORU” 
ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PRZEPISÓW OCHRONY 

PRZECIWPOŻAROWEJ 
 

                                           
              

 

R a d o m  27 września 2013 r. 
 
 
Organizatorzy: 

- Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Koło w Radomiu, 
- Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, 

 
przy patronacie: 

- Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu.  
============================================== 

 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom z Państwa strony organizujemy  sympozjum 

szkoleniowe kierowane przede wszystkim do inwestorów i wykonawców, architektów, 

projektantów branżowych, kierowników budowy, pracowników służby bhp, specjalistów i 

instalatorów powiązanych z ochrona przeciwpożarową. Sympozjum poświęcone będzie 

najczęściej pojawiającym się problemom podczas prowadzonych odbiorów obiektów przez 

Państwową Straż Pożarną. Często problemy te wynikają z błędów powstających w trakcie 

projektowania i uzgadniania dokumentacji projektowej. Sympozjum poświęcone będzie 

przedstawieniu, omówieniu i dyskusji nad najważniejszymi kwestiami dotyczącymi wymagań 

ochrony przeciwpożarowej pojawiającymi się podczas projektowania budynków.   

Organizatorzy zapewniają: 

 Profesjonalnie przygotowane panele tematyczne, 

 Materiały szkoleniowe, 

 Poczęstunki w czasie trwania przerw, lunch, 

 Certyfikat udziału w sympozjum. 

Koszt uczestnictwa w sympozjum wynosi 100 PLN ( kwota brutto ) dla członków SITP 

i studentów WISB i OP oraz 150 PLN ( kwota brutto ) dla pozostałych uczestników 

sympozjum.  

Informacje o Sympozjum dostępne na stronie www.straz.radom.pl w zakładce SITP. 

http://www.straz.radom.pl/


Program seminarium : 
 

 
Lp. Temat godziny Czas (min) prowadzący 

1. Rejestracja uczestników 8.50-9.00   

 

1. 
 

 

Powitanie gości. Otwarcie seminarium. 

 

9.00-9.10 

 

10 

mł. bryg. mgr inż. Paweł 

Frysztak Komendant 
Miejski PSP w Radomiu 

1. 

Wymagania dotyczące sporządzania dokumentacji 

projektowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
Uzgadnianie dokumentacji projektowej                     

( projekt budowlany, projekty branżowe), 

 

9.10-9.30 

 

20 

mgr inż. Krzysztof 

Sadowski – 
Rzeczoznawca ds. 

zabezpieczeń ppoż. 

2. 

Projektowanie, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa 
i zmiana sposobu użytkowania. 

Rozwiązania zamienne i zastępcze. 
 

 
9.30-9.50 

 
20 

mgr inż. Franciszek 
Topolski – 

Rzeczoznawca ds. 
zabezpieczeń ppoż. 

3. 

 

Usytuowanie budynków, 
 

 

10.05-10.25 

 

15 

mgr inż. Franciszek 

Topolski – 
Rzeczoznawca ds. 

zabezpieczeń ppoż. 

4. 
Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia 
pożaru, 

Drogi pożarowe 

 
10.25-10.40 

 
30 

mł. bryg. mgr inż. 
Robert Muszyński  

5. Przerwa kawowa 10.40-11.00 20  

6. 

 

Wymagania dotyczące klas odporności pożarowej 

budynków, klasy odporności ogniowej elementów 
budowlanych. Strefy pożarowe. Wymagania 

dotyczące przegród stanowiących wydzielenie stref 

pożarowych. 

 

11.00-11.30 

 

30 

mgr inż. Marian 

Michrowski – 
Rzeczoznawca ds. 

zabezpieczeń ppoż. 

7. 

Systemy zabezpieczeń konstrukcji stalowych, 

drewnianych, zabudowa systemowa (farby 
pęczniejące, kgk, płyty warstwowe). Przepusty 

instalacyjne. 

 

11.30-12.10 

 

40 

„PROMAT”  
– mgr inż. Łukasz 
Mikulski Oil & Gas 
Manager 

8. 

 
Wymagania dotyczące instalacji i systemów 

przeciwpożarowych. 

 

 
12.05-12.15 

 
10 

kpt. inż. Paweł Pora 
- Specjalista Wydziału 

kontrolno-

rozpoznawczego 

9. 

 

Hydranty wewnętrzne, zawory hydrantowe. 

 

 

12.15-12.35 

 

20 

mł. bryg. mgr inż. 

Leszek Śliwka – Z-ca 

Naczelnika Wydziału 
kontrolno-

rozpoznawczego 

10. 

Systemu Sygnalizacji Pożaru – najczęściej 

popełniane błędy projektowe i wykonawcze. 

 

 

12.35-13.15 

 

40 

„SIEMENS” 
mł. bryg. mgr inż. 
Edward Skiepko 
Rzeczoznawca do 
spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych 
Wykładowca SGSP, 
CNBOP i WAT 

11. Przerwa lunch 13.15-14.15 45  

12. 

 

 
Kotłownie, 

 

 

 
14.15-14.35 

 

 
20 

mł. bryg. mgr inż. 

Leszek Śliwka – Z-ca 
Naczelnika Wydziału 

kontrolno-
rozpoznawczego 

13.    kpt. inż. Paweł Pora 



Ewakuacja 
 

14.35-14.50 15 - Specjalista Wydziału 
kontrolno-

rozpoznawczego 
 

14. 

 

Oddymianie dróg ewakuacyjnych pionowych i 
poziomych 

 

 

14.50-15.20 

 

30 

„D+H” 

Tomasz Chilimoniuk 
Project Manager  

Polska Centralna 
Północ 

15. 
Przerwa kawowa 

 

15.20-15.35 15  

16. 
 

Podręczny sprzęt gaśniczy 15.35-15.50 15  Prezentacja „Boxmet” 

17. 
Panel dyskusyjny. 
 

15.50-16.50 60  

18. 

 

Zakończenie seminarium, rozdanie certyfikatów.  

 

16.50-17.00 

 

10 
 

 

 

 

Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest przesłanie do dnia 25.09.2013r. na adres 
muszynski_sitp@straz.radom.pl karty zgłoszenia z dowodem wpłaty na konto: 
 

nr 38 1030 0019 0109 8530 0006 9861 

Izba Rzeczoznawców SITP w Warszawie 
ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa 
 
sympozjum naukowo techniczne 
Koło SITP przy KM PSP Radom 
 
Jednocześnie informujemy o konieczności zgłoszenia potrzeby uzyskania faktury VAT. 
Odwołanie uczestnictwa lub brak udziału w sympozjum nie skutkuje zwrotem należności.  

 

mailto:muszynski_sitp@radom.straz.pl

