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KOŁOBRZEG, 21 października 2016 r. – godz. 9.00- 14.00 

K O N F E R E N C J A 

 
„BĄDŹ BEZPIECZNY W OBIEKCIE” 

 
 
MEJSCE KONFERENCJI: Sala konferencyjna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu,                    

ul. Żurawia 12 B.  
 
830-900 - Rejestracja uczestników, zwiedzanie stoisk informacyjnych firm i producentów zabezpieczeń 

przeciwpożarowych. 

900 -   Otwarcie konferencji. 

 

 

TEMATY  REFERATÓW : 

 

1. Spełnienie wymagań ochrony ppoż. przy rozbudowie, przebudowie i nadbudowie istniejących 

obiektów budowlanych. Przykłady uzyskiwania odstępstw w stosunku do obowiązujących 

przepisów. 

 

2. Bezpieczeństwo pożarowe podstawowym wymaganiem projektowania. Błędy i przyczyny 

zajmowania negatywnego stanowiska przez organy Państwowej Straży Pożarnej wobec 

przystąpienia do użytkowania inwestycji.   

 

3. Warunki zamienne w zakresie dróg pożarowych. Przykłady zastosowanych rozwiązań na terenie 

powiatu kołobrzeskiego. 

 

 



miejsce konferencji : Sala konferencyjna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Kołobrzegu, ul. Żurawia 12 B. 

 

 

 

 

 

4. Najnowsze wymogi normatywne, zagadnienie ostatnich zmian oraz sprawy związane                                 

z konserwacją. Trendy w oświetleniu awaryjnym - praktyczne przykłady zastosowań. 

 

5. Stopień zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektu – w kontekście przełożenia na zmniejszenie 

ryzyka powstania pożaru i ewentualnych strat po pożarowych - zagadnienia ubezpieczeń 

budynków od pożaru. 

 

6. Rola urządzeń przeciwpożarowych zastosowanych w obiektach w zależności od rozwoju zdarzenia 

(system sygnalizacji pożaru, dźwiękowy system ostrzegawczy, system oddymiania i zabezpieczenia 

przed zadymieniem, hydranty wewnętrzne, ppoż. wyłącznik prądu).  

 

ok. 1330-1400 -   Zakończenie, podsumowanie i dyskusja. 

 

PONADTO  W  PROGRAMIE: 
• pokazy praktycznego gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego oraz urządzeń 

przeciwpożarowych – Poligon KP PSP  

• Pokaz działania Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego  

• Podczas całej konferencji istnieje możliwość zwiedzania stoisk wystawowych oraz uzyskania 

szczegółowych informacji   od firm i producentów zabezpieczeń przeciwpożarowych z branży: 

� Oświetlenia ewakuacyjnego, 

� Systemów sygnalizacji pożaru (SSP)  i DSO, 

� Oddzieleń przeciwpożarowych (drzwi ppoż., okien i innych przegród ppoż.), 

� Systemów wentylacji pożarowej i oddymiania, 

� Biernych systemów zabezpieczeń ppoż. 

� Hydrantów wewnętrznych. 

� Podręcznego sprzętu gaśniczego i oznakowania. 

 

W trakcie konferencji pomiędzy wystąpieniami planowane są przerwy na bufet kawowy. 

 
 

Uwaga : 
Szczegóły w zakresie wystąpień tematycznych oraz firm i producentów biorących udział                             
w konferencji zawarte zostaną na stronie internetowej www.sitp.psp.kolobrzeg.pl 

 
 


