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Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w 
Katowicach 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach 
40-042 KATOWICE, ul. WITA STWOSZA 36     

Katowice, dnia 14.02.2014 r. 

Komunikat  

          Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział  

w Katowicach, przy udziale Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, organi-

zuje w dniach od 24 do 25 kwietnia 2014 r. w Wiśle konferencję szkoleniową: 

„OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W ENERGETYCE - WISŁA 2014” 

Miejsce konferencji – hotel „Pod Jedlami”, Wisła, ul. Beskidzka 17 

tel. +48 33 8564720; www.podjedlami.pl  

Konferencja przeznaczona jest dla wszystkich osób zajmujących się problemami ochrony prze-

ciwpożarowej w obszarze energetyki, zwłaszcza dla pracowników tej dziedziny gospodarki, jak  

i projektantów oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Celem konferencji jest doskonalenie zawodowe uczestników oraz popularyzowanie zasad wiedzy 

technicznej. 

Ramowy program konferencji*): 

1)    Zagadnienia Dyrektywy SEVESO III w energetyce  
         st. bryg. dr inż. Paweł Janik - Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP 

2)   Bezpieczeństwo pożarowe obiektów związanych z transportem oraz składowaniem węgla kamiennego   
         mgr inż. Marcin Wyrzykowski - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Katowice 

3) Oddymianie pomieszczeń maszynowni i kotłowni - aspekty prawne i praktyczne 
         dr inż. Dorota Brzezińska   - Politechnika Łódzka   

4) Ochrona przeciwpożarowa rozdzielni SN i WN  
         mgr inż. Marek Podgórski - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Stołeczny 

5) Zastosowanie nowoczesnych narzędzi komputerowych do analiz związanych  
z bezpieczeństwem pożarowym w obiektach energetyki   

         mgr inż. Grzegorz Krajewski -  Instytut Techniki Budowlanej  Warszawa 

6) Pożary obiektów energetycznych na terenie województwa dolnośląskiego 
         bryg. mgr inż. Dariusz Buła – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu 

7) Zagadnienia związane z rozwojem technologii spalania i współspalania biomasy, a aspekty bezpieczeń-
stwa eksploatacyjnego 

         dr hab. inż. Jarosław Zuwała  prof. nadzw. – Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Zabrze 

8) Pożar w Elektrowni TIBURY – relacja z dochodzenia popożarowego oraz wnioski  
w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych silosów z biomasą 

         mgr inż. Janusz Januszewski - Fire Risk Engineer, RWE nPower, Wielka Brytania 

9) Wymagania dotyczące wentylacji pomieszczeń akumulatorni 
         mgr inż. Julian Wiatr  - Redaktor Naczelny miesięcznika  Elektro-Info 

10)  Systemy zasilania w wodę ppoż. dla ochrony bloków energetycznych – wymagania, przykłady          pro-
jektowe 

        mgr inż. Robert Kopciński - PLANTS FIRE PROTECTION ENGEERNG 1  
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Szczegółowy program konferencji zostanie ogłoszony do dnia 12 kwietnia br. 

W ramach konferencji przewidziano wystąpienia przedstawicieli firm zajmujących się biernymi  

i czynnymi zabezpieczeniami przeciwpożarowymi, wykonawstwem instalacji gaśniczych oraz 

systemów sygnalizacji pożaru. 

Rozpoczęcie konferencji w dniu 24.04.2014 r. (czwartek) o godzinie 9.00, a zakończenie  

25.04.2014 r. ok. godziny 15.00. 

Koszt uczestnictwa w konferencji: 

� dla członków SITP  - 750,00 PLN. +23% VAT 

� dla pozostałych osób - 850,00 PLN. + 23% VAT  

W ramach wymienionej opłaty organizatorzy zapewniają: nocleg (24/25.04.2014) w pokoju  

2-osobowym lub 3-osobowym, wyżywienie, udział w konferencji i imprezach towarzyszących 

oraz materiały konferencyjne. 

Po wniesieniu dodatkowej opłaty istnieje możliwość przyjazdu w dniu poprzedzającym konfe-

rencję, tj. 23.04.2014 r. – dopłata 130 PLN + 23 % VAT (obejmuje nocleg i śniadanie). 

Zgłoszenia uczestnictwa, po wniesieniu odpowiedniej opłaty, należy dokonać przy wykorzy-

staniu załączonej Karty Uczestnictwa w terminie do dnia 10.04.2014 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  

 

 


