
   

 

 

 

 

 
LP. CZAS TRWANIA TEMATYKA SEMINARYJNA PROWADZĄCY 

1. 8.30 – 9:00 Rejestracja uczestników SMAY 

2. 9:00 – 9:10 Rozpoczęcie i wprowadzenie SMAY 

 
9:10 – 9:25 

15 min 

30 lat działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w Białymstoku  

 

Włodzimierz Ławniczuk 

Prezes Zarządu Oddziału  

SITP Białystok 

3. 
9:25 – 10:10 

45 minut 

Wymagania przepisów dla wentylacji pożarowej i perspektywy ich zmian. 

1.   Zakres obligatoryjnego i fakultatywnego stosowania wentylacji pożarowej: 

      - budynki wysokościowe i wysokie, 

      - budynki średniowysokie i niskie, 

      - garaże. 

2.   Konsekwencje wejścia w życie nowego unijnego rozporządzenia budowlanego nr 305/2011. 

3.   Przewidywane zmiany przepisów dotyczących wentylacji pożarowej. 

dr inż. Dariusz Ratajczak  ekspert  

w zakresie bezpieczeństwa 

pożarowego budynków,  

współautor przepisów 

4. 
10:10– 10:55 

45 minut 

Wentylacja pożarowa budynków wielokondygnacyjnych w ujęciu praktycznym.  

1.   Nowoczesne budynki jako obiekty o złożonej architekturze i zróżnicowanych wymaganiach. 

2.   Założenia dla projektu systemu różnicowania ciśnienia. 

3.   Klasyfikacja budynków pod kątem stosowanych systemów. 

4.   Problemy przy praktycznej realizacji projektu technicznego:  

      - wyniki doświadczeń w obiektach rzeczywistych, 

    - modernizacja instalacji w starszych budynkach. 

dr inż. Grzegorz Kubicki 

Politechnika Warszawska 

5. 
10:55 – 11:10 

15 minut 

Budowa systemu przepływowego Safety Way®. 

1.   Omówienie projektu badawczo-wdrożeniowego i badań w budynku Treimorfa w Krakowie. 

2.   Idea działania systemu przepływowego i jego najważniejsze zalety . 

 

Robert Zapała  

SMAY 

 

6. 11:10 – 11:25 Przerwa kawowa  

7. 
11:25 – 11:55 

30 minut 

Charakterystyka jednostek napowietrzających typu iSWAY®. 

1. Ogólne zasady budowy systemu przepływowego SAFETYWAY  (film) 

2. Budowa jednostki napowietrzającej typu iSWAY-FC® Adaptive (film)  

Izabela Tekielak - Skałka 

SMAY 

 

 

8. 
11:55– 12:25 

30 min 

Obiekt  SKY TOWER – studium przypadku.  

1.   Prezentacja budynku i jego architektury. 

2.   Strategia funkcjonowania systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. 

3.   Prezentacja systemu różnicowania ciśnienia i odprowadzenia powietrza z korytarzy ewakuacyjnych. 

4.  System automatyki i jego funkcjonalność. 

5.  Zdecentralizowany system sterowania. 

Robert Zapała  

SMAY 

25 września 2014, Ksi ężyno k. Białegostoku   
Dworek Tryumf  

(ul. Klepacka 1)       . 

"Innowacyjne rozwiązania ochrony ppoż.  

w systemach wentylacji pożarowej" 



6.  Monitoring torów transmisji. 

7.  Przegląd rozwiązań automatyki SAFETY WAY®/iSWAY-FC® SMAY w praktyce. 

9. 
12:25 – 12:55 

30 minut 

System regulacji układów różnicowania ciśnień serii iSWAY®: 

1. Zasada działania regulatora adaptacyjno – predykcyjnego. 

2. Bieżąca identyfikacja przecieku, wielkości ciągu kominowego i wpływu wiatru na obiekt.  

Odporna regulacja adaptacyjna.  

3. Przykłady realizacji:  charakterystyczne zagadnienia występujące na budowach. 

4. Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań normatywnych systemu w warunkach rzeczywistych. Legalność pomiarów. 

5. Metody auto-testowania i wykrywania awarii w które wyposażony jest system.  

Drukowanie raportów zdarzeń. 

6. Magistrala Firebus – upraszcza instalację i zapewnia znaczne obniżenie kosztów systemu. 

Roman Murawski  

PLUM 

 

10. 12:55 – 13:10 Przerwa kawowa  

11. 
13:10 – 13:55 

45 minut 

Wprowadzanie do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych służących do ochrony przeciwpożarowej w świetle aktualnie 

obowiązujących przepisów:  

1. Omówienie podstawowych definicji związanych z wyrobami budowlanymi. 

2. Identyfikacja aktów prawnych regulujących wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania.  

3. Wprowadzanie wyrobów do obrotu, udostępnianie na rynku krajowym. 

4. Wprowadzanie wyrobów do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. 

      Przykłady dokumentów związanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowania. 

st. kpt. mgr inż. Grzegorz Mroczko 

Centrum Naukowo-Badawcze 

Ochrony Przeciwpożarowej 

Państwowy Instytut Badawczy 

(CNBOP-PIB) 

 

 

12. 13:55 – 14:55 

60 min 

Wentylacja garaży – projektowanie i praktyka.  

1. Podstawy projektowania wentylacji strumieniowej. 

2. Podstawy projektowania wentylacji kanałowej. 

3. Wykorzystanie symulacji komputerowych jako narzędzia do oceny poprawności projektu. 

4. Walidacja symulacji komputerowych. 

5. Próby odbiorowe. 

Izabela Tekielak – Skałka 

Tomasz Burdzy 

SMAY 

 

13. 
14:55 – 15:10 

15 minut 
Przegląd oferty SMAY 

Michał Piasecki 

SMAY 

14. 15:10-15.30 Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów. SMAY 

15. 15:30-16:30 Lunch  

 


