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Szkolenie dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, kandydatów na 
rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz specjalistów. 

Temat:  „Oświetlenie awaryjne II – szkolenie CNBOP-PIB” 

Data:  26.06.2022 r.   

Szkolenie CNBOP-PIB  
Ilość godzin 
wykładowych  

6 

Kod: RZECZ 
Ilość punktów za 
szkolenie  

2 pkt 

DZIEŃ 1 

Lp. Temat prelekcji 
Czas 
[min] 

Godziny Prelegent 

1. Otwarcie szkolenia 10 min. 9.00 – 9.10 
 

CNBOP-PIB 
DS 

2. 
Ocena zgodności wyrobów - Wymagania  
i praktyczne aspekty prowadzonej działalności 

45 min.  9.10 – 9.55 
CNBOP-PIB  

DC Michał Chmiel 

3. Badania i metody badań laboratoryjnych 
135 min. 

 

9.55 – 12.30 (w 

tym 20 min 
przerwy) 

CNBOP-PIB  
BA – zespół  

PRZERWA OBIADOWA 45 min.  12.30 – 13.15 
 

CNBOP-PIB  
 

4. 
Wymagania, stosowanie (instalowanie)  
i projektowanie awaryjnego oświetlenia 
ewakuacyjnego cz. 1 

45 min. 13.15 – 14.00 
CNBOP-PIB  
BA – zespół  

5. 
Wymagania, stosowanie (instalowanie)  
i projektowanie awaryjnego oświetlenia 
ewakuacyjnego cz.2 

45 min. 14.00 – 14.45 
CNBOP-PIB  

BA Marcin Ochenkowski 

6. 
 
Test sprawdzający wiedzę 
  

 
30 min. 

 
15.00 – 15.35 

CNBOP-PIB 
DS 

Zakończenie szkolenia. 
Rozdanie zaświadczeń.  

 15.40 CNBOP-PIB 

 
 
 
 
Moduł: „Badania i metody badań laboratoryjnych” 
 
BA - Paweł Stępień, Urszula Garlińska, Tomasz Popielarczyk 

• metody badań laboratoryjnych dla urządzeń przeciwpożarowych, które są elementami systemów 
sygnalizacji pożarowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych, systemów kontroli rozprzestrzeniania 
dymu i ciepła oraz opraw oświetleniowych do oświetlenia awaryjnego, 

• przedstawione zostaną badania, metody badań i ich praktyczne wykorzystanie istotne z punktu widzenia 
stosowania w praktyce tych urządzeń; metody badań zostaną zaprezentowane w praktyce na 
stanowiskach badawczych w laboratorium CNBOP-PIB, 

• wyniki badań laboratoryjnych a praktyczne zastosowanie wyrobu w obiekcie– w jaki sposób wyniki badań 
laboratoryjnych wpływają na sposób i możliwość wykorzystania w obiekcie?, przedstawienie istotnych 
parametrów i właściwości weryfikowanych podczas badań w laboratorium; zastosowanie metod i badań 
laboratoryjnych w praktyce rzeczoznawcy. 
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Pokazy badań laboratoryjnych:  
• komora testowa do badania czujek pożarowych, 
• kanał temperaturowo-dymowy do badania czujek,   
• komora bezechowa do badania głośników do DSO, 
• stanowisko do badania zasilaczy, 
• stanowisko do badania siłowników, 
• stanowisko do badania parametrów opraw oświetleniowych, 
• stanowisko do badania stopnia ochrony obudowy IP. 

 
Moduł: „Wymagania, stosowanie i projektowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego” 
 
BA – Marcin Ochenkowski 

• omówienie parametrów opraw oświetleniowych decydujące o ich prawidłowym działaniu po zainstalowaniu 
na obiekcie, 

• przedstawienie badań parametrów świetlnych opraw i ich znaczenie podczas dobierania danego rodzaju 
oprawy podczas projektowania, 

• istotne parametry opraw oświetleniowych decydujące o prawidłowym działaniu po zainstalowaniu na 
obiekcie, 

• pokazy badań laboratoryjnych (kula Ulbrichta, stanowisko do badania palności opraw, stanowisko do 
badania stopnia ochrony obudowy IP), 

 
DC – Michał Chmiel 

• ocena zgodności instalacji oświetlenia awaryjnego: 
 wymagania przepisów ppoż, 
 procedura dopuszczania do użytkowania, 
 zasady grupowania opraw oświetlenia awaryjnego, 

• fakty dotyczące dopuszczenia do użytkowania. 
 
 


