Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Katowicach
40-955 KATOWICE, ul. PODGÓRNA 4 www.sitp.katowice.pl

Katowice, dnia 18.02.2018 r.

Komunikat
Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział
w Katowicach, organizuje w dniach od 12 do 13 kwietnia 2018 r. w Ustroniu konferencję szkoleniową:

„OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W ENERGETYCE - WISŁA 2018”
Miejsce konferencji – hotel „Jaskółka”, Ustroń, ul. Zdrojowa 10 tel. +48 33 8542929;
www.hotel-jaskolka.pl
Konferencja przeznaczona jest dla wszystkich osób zajmujących się problemami ochrony przeciwpożarowej w obszarze energetyki, zwłaszcza dla pracowników tej dziedziny gospodarki, projektantów
oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Celem konferencji jest doskonalenie zawodowe uczestników oraz popularyzowanie zasad wiedzy
technicznej.

Ramowy program konferencji*):
1) Właściwości pożarowe i zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów eksploatacyjnych w energetyce.
dr inż. Szymon Ptak Szkoła Główna Służby Pożarniczej

2) Wymagania dyrektywy SAVESO III dla obiektów energetyki
mgr inż. Ariadna Koniuch Koło SITP przy KGPSP

3) Energia jądrowa i jej pokojowe wykorzystanie - bezpieczeństwo w energetyce jądrowej.
dr inż. Roman Jóźwik - Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia - Uzbrojenia

4) Określenie listy zdarzeń awaryjnych z wykorzystaniem badania HAZOP dla projektowanego układu technologicznego instalacji kotłowej z kotłem pyłowym opalanym węglem kamiennym.
mgr inż. Paweł Wąsowicz – Biuro Analiz Technicznych i Przemysłowych

5) Ochrona odgromowa i przepięciowa obiektów energetyki zawodowej.
dr inż. Jarosław Wiater, Politechnika Białostocka

6) Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru.
ppłk w st. spocz. mgr inż. Julian Wiatr REDAKTOR NACZELNY MIESIĘCZNIKA ELEKTRO-INFO, ODDZIAŁ STOŁECZNY SITP

7) Systemy przeciwpożarowe - istotne problemy z remontowalnością.
mgr inż. Robert Kopciński PFPE ENGENNIRENG

8) Symulacje komputerowe rozprzestrzeniania się gazu propan - butan z instalacji rozpałkowych w elektrowniach i elektrociepłowniach
dr inż. Dorota Brzezińska Politechnika Łódzka, WIPOS
9) Zasady projektowania oświetlenia ewakuacyjnego.
mgr inż. Wacław Cholewa ZG SITP
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10) Ocena ryzyka w ubezpieczeniach obiektów energetyki zawodowej.
Mgr inż. Robert Kuczkowski PZU Lab

Szczegółowy program konferencji zostanie ogłoszony do 7 kwietnia b.r.
W ramach konferencji przewidziano wystąpienia przedstawicieli firm zajmujących się biernymi i
czynnymi zabezpieczeniami przeciwpożarowymi, wykonawstwem instalacji gaśniczych i systemów sygnalizacji pożaru.
Rozpoczęcie konferencji w dniu 12.04.2018 r. (czwartek) o godzinie 9.00, a zakończenie 13.04.2018 r. ok. godziny 15.00.
Koszt uczestnictwa w konferencji:
 dla członków SITP
- 780,00 PLN + 23% VAT
 dla pozostałych osób
- 880,00 PLN + 23% VAT
W ramach wymienionej opłaty organizatorzy zapewniają: nocleg (12/13.04.2018), wyżywienie,
udział w konferencji i imprezach towarzyszących oraz materiały konferencyjne.
Po wniesieniu dodatkowej opłaty istnieje możliwość przyjazdu w dniu poprzedzającym konferencję, tj. 11.04.2018 r. – dopłata 150 PLN + 23 % VAT.
Zgłoszenia uczestnictwa, po wniesieniu odpowiedniej opłaty, należy dokonać przy wykorzystaniu załączonej Karty uczestnictwa w terminie do dnia 30.03.2018 r.
Dodatkowych informacji w sprawie konferencji udziela kolega Andrzej Borgul
tel. 691937638, e-mail: konferencjawisla@gazeta.pl
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo skrócenia terminu
przyjmowania zgłoszeń.
*) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian programu konferencji
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