Zarząd Główny SITP

Izba Rzeczoznawców SITP

IV OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SZKOLENIOWE
I FORUM WYSTAWCÓW
„Deklarowanie właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.
Bezpieczeństwo pożarowe.”
24-25 października 2022 r., Warszawa, ul. Czackiego 3/5 oraz „on-line” na platformie VMS

Zarząd Główny i Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa
zapraszają na IV Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe i Forum Wystawców, które odbędzie się
w dniach 24 i 25 października 2022 r. stacjonarnie w Warszawskim Domu Technika oraz „online” na platformie VMS. Informacje w sprawie Seminarium zamieszczane są na stronie
internetowej www.sitp.home.pl. Szczegółowe informacje o Seminarium Szkoleniowym znajdują się
na platformie seminaryjnej SITP www.seminarium.sitp.org.pl. Informacji udzielają także
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Organizator ZG SITP
Organizator
Izba Rzeczoznawców SITP
Sprawy programowe
Sprawy programowe, udział w Seminarium
Sprawy techniczne Seminarium

Po ponad dwuletniej przerwie „pandemicznej” Zarząd Główny SITP wraca do organizacji
seminariów w formie stacjonarnej.
Formuła Seminarium Szkoleniowego i Forum Wystawców „Deklarowanie właściwości użytkowych
wyrobów budowlanych. Bezpieczeństwo pożarowe”, na które serdecznie Państwa zapraszamy,
będzie inna niż dotychczas, gdyż odbywać się będzie równocześnie w systemie stacjonarnym oraz
w systemie „on-line”. Oprócz „seminaryjnego” przekazywania wiedzy, w ramach dwóch dni
odbędzie się również Forum Wystawców z możliwością bezpośrednich konsultacji na stoiskach
wystawców. Nowością będą wywiady z przedstawicielami firm na żywo z transmisją do internetu na
platformie VMS.
Genezą Seminarium były sygnalizowane problemy, które można ująć w stawianym pytaniu: „Czy
na podstawie przedstawionych (otrzymanych od Wykonawcy) dokumentów można zastosować
konkretny wyrób budowlany w projektowanym lub realizowanym obiekcie budowlanym?”.
Mimo, że podstawowe akty prawne, jakimi są rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, dające odpowiedź na powyższe pytanie funkcjonują już wiele lat, to dla wielu
uczestników procesu budowlanego istnieje trudność z poprawną weryfikacją przedstawionych
dokumentów wprowadzających wyrób budowlany do obrotu.
Tematyka właściwej oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu jest przedmiotem dyskusji, dlatego celem organizowanego Seminarium
Szkoleniowego jest uporządkowanie elementarnej i niezbędnej w tym aspekcie wiedzy oraz
zaprezentowanie schematów postępowania podczas analizy dokumentacji przedstawionej dla
wyrobu budowlanego, który uczestnik procesu budowlanego zamierza zastosować i/lub wbudować
w obiekt budowlany.
Seminarium Szkoleniowe „Deklarowanie właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.
Bezpieczeństwo pożarowe” skierowane jest przede wszystkim do uczestników procesu
budowlanego – projektantów, architektów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, osób
nadzorujących procesy budowlane, kierowników budów i robót, wykonawców robót budowlanych,
służb inwestorskich, organów rozstrzygających spory i inspektorów nadzoru budowlanego.
Wiedza, którą zamierzamy przekazać, jest niezbędna funkcjonariuszom pionu kontrolnorozpoznawczego Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcom do spraw zabezpieczeń
przeciwpożarowych, rzeczoznawcom budowlanym oraz innym osobom, zajmującym się na co dzień
sprawami ochrony przeciwpożarowej budynków i budowli, a także przedstawicielom firm
działających w tej dziedzinie.
Jako wartość dodaną chcemy przekazać uczestnikom Seminarium Szkoleniowego stanowiska
Nadzoru Budowlanego i Państwowej Straży Pożarnej – organów decyzyjnych w procesie odbioru
obiektu budowlanego, w kontekście oceny właściwości użytkowych zastosowanych wyrobów
budowlanych, jak również weryfikacji przedstawionych dokumentów, na podstawie których wyrób
budowlany został zastosowany w obiekcie budowlanym.
Zaprezentowane zostanie również stanowisko ubezpieczyciela obiektu budowlanego, który ocenia
gotowy obiekt poprzez wbudowane wyroby budowlane służące ochronie przeciwpożarowej.
Problemy powyższe zostały przedstawione w publikacji „Poradnik Eksperta. Weryfikacja
dokumentów wprowadzających wyrób budowlany do obrotu. Bezpieczeństwo pożarowe.”, który
został wydany przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa i uzyskał pozytywne
opinie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Szkoły Głównej
Służby Pożarniczej w Warszawie, oraz uznanych ekspertów z dziedziny ochrony przeciwpożarowej.
Zapraszamy Państwa do udziału w Seminarium Szkoleniowym i Forum Wystawców i mamy
nadzieję na rozwiązanie wielu problemów nurtujących uczestników procesu budowlanego.
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PROGRAM
IV OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SZKOLENIOWE I FORUM WYSTAWCÓW
„Deklarowanie właściwości użytkowych wyrobów budowlanych. Bezpieczeństwo pożarowe.”

DZIEŃ PIERWSZY 24 października 2022 r.
930 – 945

Logowanie Uczestników Seminarium

945 – 1000

Otwarcie Seminarium

Sesja I

1000 - 1030

1030 – 1045

Moderator: Roman Kaźmierczak
Czy już na etapie projektu koncepcyjnego ważne jest
deklarowanie właściwości pożarowych wyrobów budowlanych?
Autor: Ryszard Małolepszy - rzeczoznawca ds. zabezpieczeń
przeciwpożarowych, Członek Rady Naukowo-Technicznej SITP
Referat Partnera Seminarium
Problemy doboru wyrobów budowlanych z punktu widzenia
architekta.

1115 – 1130

Autor: Marek Siara - Członek Rady Naukowo-Technicznej SITP,
Borys Czarakcziew - przewodniczący Społecznego Komitetu
Zabytków Krakowa (SKOZK), Roman Kaźmierczak rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż., Ryszard Małolepszy rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, Członek
Rady Naukowo-Technicznej SITP
Referat Partnera Seminarium

1130 – 1200

Systemy oceny zgodności wyrobów budowlanych i wymagane
dokumenty oraz specyfikacje techniczne.

1045 – 1115

Autor: Monika Hyjek – Członek Komitetu Technicznego SITP
1200 – 1230
Sesja II

1230 – 1300

PRZERWA KAWOWA
Moderator: Ryszard Małolepszy
Kryteria doboru deklarowanych właściwości użytkowych,
zasadniczych charakterystyk i ich znaczenie w bezpieczeństwie
przeciwpożarowym i sposobie użytkowania obiektu na przykładzie
zamknięć otworów.
Autor: Zenon Małkowski - Członek Komitetu Technicznego SITP

1300 – 1315
1315

–

1345

Referat Partnera Seminarium
Deklarowanie właściwości użytkowych - ocena poprawności
dokumentów wprowadzających wyrób budowlany do obrotu.
Autor: Marek Siara - Członek Rady Naukowo-Technicznej SITP

1345 – 1400

Referat Partnera Seminarium

1400 – 1430

Panel dyskusyjny

1430 – 1445

Podsumowanie pierwszego dnia Seminarium

1800

KOLACJA INTEGRACYJNA
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DZIEŃ DRUGI 25 października 2022 r.
940 – 955

Logowanie Uczestników Seminarium

955 – 1000

Otwarcie drugiego dnia Seminarium

Sesja III

Moderator: Marek Siara

1000 - 1030

Ocena właściwości użytkowych i możliwości zastosowania w
obiekcie budowlanym o konkretnej charakterystyce automatyki
stosowanej w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła
na podstawie deklaracji właściwości użytkowych.
Autor: Jarosław Wiche – Członek Komitetu Technicznego SITP

1030 – 1045

Referat Partnera Seminarium

1045 – 1115

Deklarowane właściwości użytkowe i ich związek z kosztami
ubezpieczenia.
Autor: Robert Kuczkowski – PZU LAB S.A.

1115 – 1130

1130 – 1200

1200 – 1215

Referat Partnera Seminarium
Rozwiązania jednostkowe w przypadku niemożności
wykorzystania wyrobów zgodnych z systemem oceny zgodności.
Autor: Bartłomiej Papis – Kierownik Zakładu Badań Ogniowych,
Instytut Techniki Budowlanej
Referat Partnera Seminarium
Co trzeba wiedzieć o świadectwach dopuszczenia?

1215 – 1245

Autor: Michał Chmiel – Kierownik Jednostki Certyfikującej,
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im.
Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy

1245 – 1315

PRZERWA KAWOWA

Sesja IV

1315 – 1345

1345 – 1400

1400 – 1430

Moderator: Antoni Celej
Rola nadzoru budowlanego w odbiorach budynków w aspekcie
deklarowania właściwości użytkowych.
Autor: Małgorzata Boryczko - Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego dla Miasta Krakowa
Referat Partnera Seminarium
Rola PSP w odbiorach budynku w aspekcie deklarowania
właściwości użytkowych.
Autor: Ireneusz Kopczyński – Sekretarz Generalny SITP,
rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

1430 – 1445

Referat Partnera Seminarium

1445 – 1515

Panel dyskusyjny

1515 – 1530

Podsumowanie i zakończenie Seminarium
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WARUNKI I FORMY UCZESTNICTWA
w IV Seminarium Szkoleniowym i Forum Wystawców
Zgłoszenia na Seminarium Szkoleniowe i Forum Wystawców przyjmowane są w kolejności, do wyczerpania
limitu uczestników.

Formy uczestnictwa indywidualnego:
− Uczestnictwo dla członków SITP* i czynnych funkcjonariuszy PSP: 550 zł/osobę brutto
− Uczestnictwo dla pozostałych osób: 650 zł/osobę brutto
* dotyczy członków SITP z opłaconymi składkami, będącymi na liście członków w ZG SITP.
W ramach powyższych opłat uczestnicy otrzymują materiały seminaryjne oraz poczęstunek w przerwach
kawowych, a także zaproszenie na kolację z występem artystycznym (nie dotyczy udziału on-line).
Do udziału w IV Ogólnopolskim Seminarium Szkoleniowym i Forum Wystawców zapraszamy Firmy
działające w ochronie przeciwpożarowej, którym:
➢ Umożliwiamy uczestnictwo przedstawicieli Firm w Seminarium Szkoleniowym i Forum Wystawców
➢ Udostępniamy stoiska wystawiennicze do prezentacji własnych wyrobów i rozwiązań technicznych
➢ Rozpowszechniamy materiały reklamowe wśród uczestników Seminarium Szkoleniowego
➢ Stwarzamy możliwość wygłoszenia referatu wraz z prezentacją podczas Seminarium Szkoleniowego
i przeprowadzenia transmitowanego on-line wywiadu na stoisku firmowym.
Formy uczestnictwa Firm (po uzgodnieniu z Organizatorami):
➢ Uczestnictwo w Seminarium Szkoleniowym i Forum Wystawców:
− jednej osoby - bezpłatnie (w ramach opłaty za uczestnictwo Firmy)
− każdej następnej osoby – 650 zł.
➢ Rozpowszechnienie materiałów reklamowych wśród uczestników wraz z materiałami seminaryjnymi:
− członkowie wspierający SITP – 1000 zł.
− pozostałe firmy – 1500 zł.
➢ Wygłoszenie sponsorowanego referatu wraz z prezentacją w trakcie Seminarium Szkoleniowego
(czas prezentacji ok. 15 min. - tematyka referatu uzgodniona z Organizatorami, dopuszczamy
wyłącznie wystąpienia merytoryczne, a nie reklamowe):
− członkowie wspierający SITP – 1500 zł. **
− pozostałe firmy – 2000 zł. **
➢ Prezentacja własnych wyrobów i rozwiązań technicznych na stoisku wystawienniczym (o pow. ca.
4 m2) z dołączeniem materiałów reklamowych do materiałów seminaryjnych dla uczestników
„stacjonarnych” oraz możliwość przeprowadzenia wywiadu on-line na stoisku firmowym
transmitowanego na platformie VMS w czasie przerw:
− członkowie wspierający SITP – 3000 zł.
− pozostałe firmy – 4000 zł.
** dla firm ze stoiskiem wystawienniczym, dla pozostałych do uzgodnienia z Organizatorami
Powyższe kwoty dla Firm są kwotami netto. Uczestnicy Seminarium Szkoleniowego i Forum
Wystawców otrzymują fakturę VAT wystawioną przez Izbę Rzeczoznawców Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Pożarnictwa „za udział w IV Ogólnopolskim Seminarium Szkoleniowym Forum Wystawców”, powiększoną o 23% VAT.

Uczestnicy Seminarium Szkoleniowego i Forum Wystawców będą mogli zakupić wszystkie
dostępne wydawnictwa Zarządu Głównego SITP w cenie promocyjnej!!!
Wszyscy uczestnicy Seminarium Szkoleniowego i Forum Wystawców otrzymają świadectwo o udziale
w Seminarium Szkoleniowym i Forum Wystawców
Zakończenie rejestracji uczestników na platformie seminaryjnej SITP www.seminarium.sitp.org.pl
w dniu 19 października 2022 r.
W sytuacji zarządzenia obostrzeń pandemicznych lub innych nieprzewidzianych sytuacji Organizatorzy zastrzegają sobie
możliwość przeprowadzenia Seminarium Szkoleniowego i Forum Wystawców wyłącznie w systemie on-line.
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