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Szanowni Państwo, 

Oddział Stołeczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa  

oraz Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej  im. Józefa Tuliszkowskiego  – 

Państwowy Instytut Badawczy zapraszają Państwa na  

IX KONFERENCJĘ SZKOLENIOWĄ 

„STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE (SUG)” 

Konferencja odbędzie się 19 października 2012 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa  

(sala konferencyjna duża), Sękocin Stary k. Warszawy, ul. Braci Leśnej nr 3, 05-090 Raszyn. 

Celem tegorocznej konferencji jest wymiana informacji i doświadczeń w dziedzinie stałych 

urządzeń gaśniczych wodnych, pianowych i gazowych, w aspektach przedstawionych w programie 

konferencji (program i inne istotne informacje dotyczące konferencji są podane na następnych 

stronach niniejszego zaproszenia). 

Podobnie jak w przypadku poprzednich konferencji, tegoroczne spotkanie przygotowujemy  

z myślą o producentach, dystrybutorach, firmach projektowo-instalacyjnych, inwestorach, 

towarzystwach ubezpieczeniowych, służbach prewencji pożarowej Państwowej Straży Pożarnej  

i rzeczoznawcach, tj. tych kręgach fachowych, które aktywnie uczestniczą  

w rozwoju stałych urządzeń gaśniczych w Polsce.  

 
 

http://www.sitp.waw.pl/
http://www.cnbop.pl/


PROGRAM KONFERENCJI
1
 

 

8
00

-8
45

 Rejestracja uczestników konferencji 

9
00

-9
30

 Otwarcie konferencji 

9
30

-10
00

 Referat 1:  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011  
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 
wyrobów budowlanych i jego skutki  na rynek krajowy SUG 

Autor: Grzegorz Mroczko CNBOP-PIB   

10
00

-11
00

 Referat 2:  Stałe urządzenia gaśnicze gazowe (rozwój konstrukcji podzespołów, gazy 
obojętne, czy chlorowcopochodne węglowodorów? – kryteria wyboru SUG-G,  odciążenie 
ciśnieniowe przestrzeni chronionych przez SUG-G, możliwe interakcje między sprzętem IT 
i SUG-G)  

Autor: Alan Elder, Tyco Fire Suppression & Building Products   

11
00

-11
30

 Przerwa kawowa, ekspozycja wystawców 

11
30

-12
00

 Referat 3: Specjalne technologie gaszenia (na przykładzie systemów do ochrony 
przestrzeni gastronomicznych)  

Autor:  Jacek Majewski, firma Meridon 

12
00

-12
30

 Referat 4: Dozowanie środków gaśniczych w urządzeniach tryskaczowych (Cel i zakres 
stosowania środków pianotwórczych w urządzeniach tryskaczowych, warunki projektowo-
instalacyjne wynikające z norm i wytycznych, problemy techniczne i sposoby ich 
rozwiązania)    

Autorzy: Piotr Śliwiński, firma Normbud oraz  Heinrich David i Ingo Weiss, Firma FireDos  

12
30

-12
50

 Przerwa kawowa, ekspozycja wystawców 

12
50

-13
30

 Referat 5: Pompy pożarowe (Rodzaje pomp pożarowych i ich cechy określające 
przydatność do stosowania w SUG-ach; warunki doboru pomp i napędu wg normy  
EN 12845, VdS CEA 4001, NFPA 20; układy zasilania wodą pomp – podstawowe błędy 
 w projektowaniu i instalowaniu;  istotne warunki eksploatacyjne; pompy pożarowe  
do instalacji  hydrantowych 

Autor: Krzysztof Maciejewski, specjalista firmy Instalcompact 

13
30

-14
00

 Referat 5: Projektowanie i instalowanie urządzeń gaśniczych tryskaczowych –  wnioski  
i wskazania praktyczne 

Autor: Jerzy Zwierzchowski, specjalista firmy Instac 

14
00

-14
10

 Podsumowanie i zakończenie konferencji 

14
10

-15
30

 Lunch 

 
 

PUNKTY INFORMACYJNO – WYSTAWOWE 

Producenci, dystrybutorzy, działający w dziedzinie stałych urządzeń gaśniczych, przedstawią w swoich 
punktach informacyjno-wystawowych własną ofertę uczestnikom konferencji jak również udzielać będą 
odpowiedzi na pytania związane z tematyką konferencji. 

 
 

MATERIAŁY  DLA  UCZESTNIKÓW   KONFERENCJI 

Uczestnikom konferencji zostanie przekazana płyta CD ze zbiorem referatów oraz świadectwo uczestnictwa 
w konferencji. 

                                                           
1
 Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo do zmiany programu konferencji. 



  
 

FORMY UCZESTNICTWA, OPŁATY 

Forma  
uczestnictwa 

 

Opłaty Informacje dodatkowe 
 

Uczestnictwo podstawowe 

 

250 zł  + 23 % VAT  
dla członków SITP. 

350 zł + 23 % VAT dla 
pozostałych uczestników.  

 

W ramach opłaty uczestnikowi 
konferencji zapewnia się: 

 Udział w programie 
konferencji;  

 Zestaw materiałów  
z konferencji 

 Posiłki, napoje w czasie 
konferencji. 

Wygłoszenie referatu 
sponsorowanego 

 

1500 zł + 23 % VAT  
dla firm będących członkami 
wspierającymi SITP. 

2000 zł + 23 % VAT  
dla pozostałych firm. 

Patrz załącznik 1  

Własny punkt  
informacyjno-wystawowy 

 

1000 zł + 23 % VAT  
dla firm będących  
członkami wspierającymi 
SITP. 

1500 zł + 23 % VAT  
dla pozostałych firm. 

Patrz załącznik 2 

 

Inna forma  

 

Do uzgodnienia  
z organizatorami  
konferencji. 

U organizatora konferencji 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Warunkami uczestnictwa w konferencji są nadesłanie czytelnie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA  
na adres Biura Organizacyjnego Konferencji oraz dokonanie wpłaty za udział w konferencji, w kwocie 
odpowiedniej do wybranej formy uczestnictwa (zgodnie z zestawieniem jw.), 

w terminie do 15 października 2012 r. 

Wpłaty należy dokonać na konto CNBOP – PIB, podane poniżej: 

Bank Zachodni WBK I O/Otwock 

78 1090 1753 0000 0001 0130 3937 

 

BIURO ORGANIZACYJNE KONFERENCJI 

Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej  
im. Józefa Tuliszkowskiego 

Państwowy Instytut Badawczy 
Dział Szkoleń 

05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213, 
Tel: (022) 769 33 04, fax: (022) 769 32 21 

www.cnbop.pl, e-mail: edukacja@cnbop.pl  

 

 

http://www.cnbop.pl/
mailto:edukacja@cnbop.pl


 

 

W sprawach konferencji prosimy kontaktować się z osobami jak niżej: 

Maciej Krydowski 

Dział Szkoleń CNBOP-PIB 
Tel kom. (0) 692 149 552 
e-mail: mkrydowski@cnbop.pl 
 

Jan Czardybon 

Koło Zakładowe SITP  
przy CNBOP-PIB 
Tel. kom: (0) 501 341 518 
e-mail: jczardybon@cnbop.pl  

Krzysztof Dąbrowski 

Oddział Stołeczny SITP 
Tel. kom: (0) 601 994 223 
e-mail: 
krzysztof.dabrowski@sitp.home.pl  

 

 
Zapraszamy do udziału w konferencji. 

 

 

 
Załącznik 1: Warunki dotyczące wygłoszenia referatu sponsorowanego;  

Załącznik 2: Warunki dotyczące organizacji punktu informacyjno-wystawowego. 

Załącznik 1 

Warunki dotyczące wygłoszenia referatu sponsorowanego 

1. Czas trwania referatu – maks. 15 min; 

2. Tematyka referatu ściśle związana z problematyką konferencji.  

Załącznik 2 

Warunki dotyczące organizacji punktu informacyjno-wystawowego 

 Wystawa ma charakter imprezy towarzyszącej konferencji. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość 

odwiedzenia punktów informacyjno-wystawowych głównie w czasie przerw między referatami.  

 Punkty jw. zlokalizowane będą w sali głównej, gdzie wygłoszone zostaną referaty, albo (w przypadku większej liczby 

punktów) w sali pomocniczej, znajdującej się bezpośrednio przy sali głównej. 

 Dla  każdego punktu informacyjno-wystawowego zapewnione będą: 

- powierzchnia ok. 5 m
2
; 

- stół i i krzesła; 

- dostęp do gniazda zasilającego 230 V, 500 W (maks.). 

 Wyposażenie i organizacja punktu informacyjno-wystawowego są w gestii prezentującej się firmy. Sposób 

wykonania punktu, a także sposób prezentacji materiałów/wyrobów nie mogą spowodować uszkodzeń  

w sali/sprzęcie (np. na skutek wystąpienia zbyt dużych nacisków powierzchniowych), ani też naruszać konstrukcji, 

wystroju sali itp. 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

uczestnictwa w  IX Konferencji Szkoleniowej  

„STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE (SUG)” 

19 października 2012 r., rozpoczęcie o godz. 9
00

 (rejestracja uczestników: 8
00

 – 8
45

) 

Instytut Badawczy Leśnictwa, sala konferencyjna duża, 

 Sękocin Stary k. Warszawy, ul. Braci Leśnej nr 3, 05-090 Raszyn 

 

 

 

Oddział 
Stołeczny  
Koło przy 

CNBOP-PIB 

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 15 października 2012 r. 
Adres: Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej  

im. J. Tuliszkowskiego  
Państwowy Instytut Badawczy 

Dział Szkoleń 
05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213, 

Tel: (022) 769 33 04, fax: (022) 769 32 21 
e-mail: edukacja@cnbop.pl 

Niniejsza  Karta Zgłoszenia oraz informacje o konferencji dostępne będą także  
na stronach internetowych: www.sitp.waw.pl oraz www.cnbop.pl 

 

 
 

 

Niniejszym zgłaszam(y) w sposób wiążący swój udział w konferencji szkoleniowej jw., w następującej formie 
(prosimy o wypełnienie białych pól w poniższych tablicach): 

FORMA UCZESTNICTWA   OPŁATA* **) 

1 2 3 

Uczestnictwo podstawowe dla członków SITP   307,50 zł/osoby    

Uczestnictwo podstawowe dla pozostałych osób   430,50 zł/osoby  

Wygłoszenie referatu sponsorowanego przez firmę będącą członkiem wspierającym SITP 1845 zł   

Wygłoszenie referatu sponsorowanego przez pozostałe firmy 2460 zł   

Własny punkt informacyjno-wystawowy dla firm będących członkami wspierającymi SITP 1230 zł   

Własny punkt informacyjno-wystawowy dla pozostałych firm  1845 zł   

Inna forma (materiały firmowe w zestawie dla uczestników konferencji, tablice reklamowe itp.) 
Do uzgodnienia  
z organizatorami 
konferencji 

 

*) Podane kwoty zawierają podatek VAT. 

**) Prosimy o zaznaczenie w kolumnie 3 znakiem „X” wybranej przez Państwa formy uczestnictwa oraz wypełnienie 
odpowiednio  kolumny 2 tablicy (poniżej) „DANE ZGŁASZANEJ OSOBY / FIRMY”. 

 

DANE ZGŁASZANEJ OSOBY / FIRMY 

1 2 

Imię i nazwisko osoby/osób 1.  

2.  

3.  

Nazwa urzędowa firmy  

Kod i nazwa miejscowości  

Ulica, nr domu / lokalu / mieszkania  

Tel/ fax / e-mail  

NIP*  

* należy podać NIP odpowiednio osoby lub firmy, zależnie od tego, kto będzie płatnikiem. 

Potwierdzam(y) wpłatę w wysokości ……………. zł na konto CNBOP-PIB, ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów,  

z dopiskiem „Konferencja SUG, 19-10-2012”, konto nr.:  78 1090 1753 0000 0001 0130 3937. 

Wyrażam(y) zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu. Ponadto wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie 
przez Organizatorów Konferencji danych osobowych w celach związanych z Konferencją. 

 

…………………………………. 

 

…………………………………… 

 

……………………………………. 

Pieczęć adresowa firmy Data Pieczęć imienna i/lub podpis 
 

mailto:edukacja@cnbop.pl
http://www.sitp.waw.pl/
http://www.cnbop.pl/

