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Warszawa, dn.18. 10. 2021 r. 

 

    Pan Prezes/ Dyrektor                                          
    Służba ochrony ppoż.  

 
Zaproszenie na szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie Pożarników Polskich  

na temat: „Ochrona przeciwpożarowa w zakładach pracy,  
 nowoczesna technika i wiedza pożarnicza w zapobieganiu pożarom  

w obiektach produkcyjnych,  magazynowych, energetyki, 

zakładach chemicznych, portach lotniczych, biurowych, hotelowych itp.”  

 
Najbliższe szkolenie poświęcone tej tematyce będzie zorganizowane w dniach:                               
- 24 - 26 listopada 2021r. w  Krynicy Zdrój  – rozpoczęcie  godz.13:00 dnia 24.11.2021r. 
Informujemy, że zaplanowano kolejny termin – 8-10 grudnia 2021 w Ciechocinku 
                (z zachowaniem procedur antypandemicznych). 
 

Szkolenie będzie zorganizowane w Ośrodku Szkoleniowym -  „Silesia ”   
 ul. Pułaskiego 71/1, 33-380 Krynica Zdrój    
Uczestnikom szkolenia zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie w miejscu szkolenia. 
(dla jadących z dalszych miejscowości istnieje możliwość zapewnienia noclegu od 23.11.br). 
Informację o miejscu zakwaterowania w Ciechocinku zainteresowanym tym terminem, prześlemy 
w terminie późniejszym ( prosimy o wstępne zgłoszenia na ten termin – na druku jak w załączniku). 
 
Szkoleniem tym kontynuujemy cykl szkoleń informacyjno-doskonalących jako podstawową 
platformę gdzie uczestnicy ( komendanci, pracownicy służb ppoż. i inni zainteresowani tematyką) 
mogą uzyskać najnowsze i najważniejsze informacje oraz wymienić poglądy i doświadczenia. 
 
Jak podają oficjalne statystyki Komendy Głównej PSP w ostatnich latach notuje się rocznie  ponad 
153 000 pożarów.  
W tych pożarach-  ponosi śmierć  ponad 500 osób a ponad  3780  odniosło obrażenia. 
Z tych statystyk wynika, że pożary powstają we wszystkich obiektach tj. przemysłowych, 
magazynowych, biurowych, mieszkalnych, energetycznych, kolejowych, hotelach i wielu innych. 
 
Ten stan zmusza do zwiększenia prewencji pożarowej tak by w maksymalny sposób 
zwiększyć bezpieczeństwo szczególnie dla osób przebywających w tych obiektach jak 
również samych tych obiektów.  
 
Jednocześnie przypominamy, że w ostatnim okresie zostały opublikowane zmiany do 
podstawowych przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a w tym m.in.:   
 
1/. Ustawa - Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2020r. poz.1333,  
2/. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz.961, 1610),  
3/. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać  
    budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz.1065),  
4/. Rozporządzenie Ministra Rozwoju . w sprawie szczegółowego   zakresu i formy projektu budowlanego 
      ( Dz.U.2020 poz. 1609), 
5/.Rozporządzenia MSWiA z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
     ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,     
6/  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. 
      w sprawie  wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty  
     budowlane lub ich  części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub  
      przetwarzania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 296) , 
7/  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu     
      kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. 2019 poz. 1755), 



8/ /  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r.  w sprawie   
     uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu , projektu architektoniczno-budowlanego ,  
     projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem  zgodności                                   
     z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej(Dz.U. 20201 poz. 1722) ,       i  wiele innych. 

 
W programie szkolenia przewidziano omówienie m. in.: 
1. Zmiany i interpretacja w/wym. podstawowych aktów prawnych regulujących sprawy ochrony 
przeciwpożarowej. 
 
2. Nowoczesny sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe do zabezpieczenia w/wymienionych obiektów 
oraz innych o zwiększonym zagrożeniu pożarowym (w ostatnim okresie na rynku pojawiło się 
szereg nowych urządzeń mogących mieć zastosowanie do zabezpieczenia ppoż. budynków i 
obiektów) .Zasady i zakres oraz terminy kontroli i konserwacji tych urządzeń przeciwpożarowych.  
 
3. Praktyczne uwagi i wskazania dotyczące opracowywania Instrukcji Bezpieczeństwa 
Pożarowego dla obiektów i zakładów pracy (obiekty biurowe, produkcyjne, obiekty energetyczne i 
inne). 
4. Zasady stosowania i rozmieszczania znaków ewakuacyjnych i oświetlenia ewakuacyjnego                         
(zgodnie z nowymi Polskimi Normami) w różnych obiektach i budynkach.  
 
5. Zasady działania oświetlenia awaryjnego dynamicznego – nowe techniki stosowane przy 
oświetleniu dróg ewakuacyjnych i prowadzeniu ewakuacji. Przeglądy i czynności konserwacyjne. 
 
6. Zadania zakładów pracy wytwarzających i składujących odpady w procesie produkcji                 
a wynikające z nowej „ustawy  o odpadach”. Zakres i tematyka wymaganych „Operatów 
pożarowych” dla tych zakładów. 
 
7. Funkcjonowanie zakładowych jednostek ochrony przeciwpożarowej i służb pożarniczych                            
     w świetle obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 
 
Przypominamy, że przed szkoleniem jak również w czasie szkolenia można zgłaszać 
dodatkowe tematy lub pytania do omówieniu na szkoleniu. 
Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie ochrony 
przeciwpożarowej w wymienionych  obiektach. 
Kadrę wykładowców stanowią oficerowie z Komendy Głównej PSP, Szkół Pożarniczych, 
jednostek naukowo-badawczych i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz 
praktycy projektujący i montujący sprzęt, urządzenia przeciwpożarowe w budynkach                         
i obiektach zakładów.   
 
Szkolenie i doskonalenie zawodowe naszych członków jest zadaniem statutowym naszego 
Stowarzyszenia, dlatego zapraszamy do udziału wszystkie osoby odpowiedzialne za prawidłowe 
funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej we wcześniej wymienionych obiektach.  
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zgłoszenie udziału do dnia 05 listopada 2021 r. 
na formularzu jak  w załączeniu -  drogą e-mail: biuro3@spp.waw.pl lub na adres Biura 
Stowarzyszenia:   ul. Krypska 37/3, 04-082 Warszawa. 
 

Koszt udziału obejmujący udział w szkoleniu zakwaterowanie i wyżywienie - wynosi: 

• dla członków naszego Stowarzyszenia - 1500,00 zł ( z opłaconą składką za 2021) 

• dla osób pozostałych        - 1700,00 zł   ( SPP zwolnione z Vat). 
na życzenie możemy zarezerwować dodatkowe noclegi przed i po szkoleniu ( koszt +150zł za 
dodatkowy nocleg).     
Organizowane szkolenie jako zadanie statutowe - nie stanowi przedsięwzięcia 
dochodowego a wymienione opłaty mają  jedynie pokryć koszty organizacji szkolenia.  
 

Dodatkowych informacji dot. udziału w szkoleniu i innych spraw organizacyjnych udziela 
Biuro Stowarzyszenia tel/fax 22 870 20 24,  lub Janusz Łasak tel. 602 733 554,  
e-mail biuro3@spp.waw.pl . 

Z poważaniem                  
Prezes SPP 

Załącznik – druk  zgłoszenia                                                              Janusz Łasak   
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