Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego
Państwowy Instytut Badawczy
05-420 Józefów k. Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

Szkolenie dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, kandydatów na
rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz specjalistów.
„Uzgadnianie dokumentacji projektowej – nowe wymagania
i ich stosowanie w postępowaniach przed właściwymi organami
Temat:
administracyjnymi, badania i certyfikacja wyrobów służących
ochronie przeciwpożarowej – szkolenie CNBOP-PIB”
Data:

8.12.2021 r.

Szkolenie CNBOP-PIB
Kod: RZECZ
Lp.

Temat prelekcji

Liczba godzin
wykładowych
Liczba punktów za
szkolenie
Czas
Blok [min]
Godziny

8
3 pkt
Prelegent

Uzgadnianie dokumentacji projektowej
pod względem zgodności z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej – nowe regulacje.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Stanowisko wspólne Głównego Inspektora
Nadzoru
Budowlanego
i
Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej w
sprawie stosowania art. 56 ustawy - Prawo
budowlane.
Wymagania dotyczące certyfikacji urządzeń –
aspekty praktyczne.
Właściwości ogniowe wyrobów budowlanych zasady
klasyfikacji
oraz
zakres
ich
zastosowania.
Możliwości
wykorzystania
standardów
i wytycznych CNBOP-PIB w działalności
rzeczoznawców
ds.
zabezpieczeń
przeciwpożarowych.
Wybrane
wymagania
formalno-prawne
dotyczące
postępowań
administracyjnych
przed organami Państwowej Straży Pożarnej.
Test sprawdzający.

Zakończenie szkolenia

90 min

09:00 – 10:30

KG PSP
st. bryg. mgr inż. Ernest
Ziębaczewski

75 min

10:40 – 11:55

CNBOP – PIB
st. bryg. dr inż. Paweł Janik

60 min

12:00 – 13:00

CNBOP – PIB
st. bryg. mgr inż.
Daniel Małozięć

75 min

13:05 – 14:20

CNBOP – PIB
st. bryg. dr inż. Jacek Zboina

60 min

14:25 – 15:25

KG PSP
bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch

30 min

15:40– 16:15

CNBOP-PIB

10 min

CNBOP-PIB
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KG PSP – st. bryg. Ernest Ziębaczewski






geneza zmian legislacyjnych dotyczących uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem zgodności
z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
nowe rozporządzenie MSWiA 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 – omówienie wymagań,
prowadzone i planowane działania legislacyjne w zakresie wymagań dotyczących uzgadniania
dokumentacji projektowej pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
stanowisko wspólne GINB i KGPSP w sprawie stosowania art. 56 ustawy - Prawo budowlane – wybrane
aspekty stosowania zawartych w nim postanowień.

CNBOP – PIB st. bryg. dr Paweł Janik
•
•
•
•
•

najważniejsze zmiany w rozporządzeniu MI w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym dotyczące urządzeń
przeciwpożarowych,
certyfikacja zestawów urządzeń, certyfikacja elementów składowych i dopuszczanie do użytkowania w
ochronie ppoż., na przykładzie systemów awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
centrale sygnalizacji pożarowej, a sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi,
europejskie oraz krajowe deklaracje stałości właściwości użytkowych,
praktyczne aspekty dotyczące zapisów w krajowych ocenach technicznych, certyfikatach oraz
świadectwach dopuszczenia

CNBOP – PIB st. bryg. mgr inż. Daniel Małozięć
 informacje w jaki sposób odczytywać dokumenty klasyfikacyjne w zakresie ogniowym oraz jak określać
zakres ich możliwego wykorzystania,
 istotne zagadnienia związane z potwierdzaniem wymagań ogniowych w obszarze zharmonizowanym –
specyfikacje horyzontalne.
CNBOP – PIB st. bryg. dr inż. Jacek Zboina




istotne zagadania dla rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie oceny zgodności
źródła wiedzy z zakresu certyfikacji i dopuszczeń wyrobów
wybrane przykłady wykorzystania w praktyce standardów CNBOP-PIB dotyczących oceny zgodności

KG PSP – bryg. Ariadna Koniuch




wybrane zagadnienia dotyczące prowadzenia postępowań administracyjnych wynikające z Kodeksu
Postępowania Administracyjnego, w tym: podstawy wszczęcia postępowania, sposób załatwienia sprawy
w drodze postanowienia lub decyzji, prawidłowe ustanowienie pełnomocnika strony, składanie uzupełnień i
wniosków dowodowych w trakcie trwania postępowania, terminy załatwiania spraw, możliwości
zaskarżenia aktów wydanych w I instancji, tryby nadzwyczajne wzruszenia decyzji (postanowień)
ostatecznych,
wybrane zagadnienia dotyczące prowadzenia postępowań w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie
rozwiązań zamiennych, w tym: ustalanie strony postępowania, formalne zasady prawidłowego
formułowania uzasadnionego ekspertyzą techniczną wniosku o wyrażenie zgody na zastosowanie
rozwiązań zamiennych
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