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

Temat:  
„Scenariusze pożarowe i wybrane aspekty sterowania oraz 
integracji urządzeń przeciwpożarowych – szkolenie CNBOP-PIB”  

Data:  23.05.2023 r.  

Szkolenie CNBOP-PIB  
Liczba godzin 
wykładowych  

8 

Kod: RZECZ 
Liczba punktów za 
szkolenie  

3 pkt 

Lp. Temat prelekcji 
Czas 
[min] 

Blok - 
Godziny 

Prelegent 

1. Otwarcie szkolenia 10 min. 08:00 - 08:10 
 

CNBOP-PIB 
DS 

2. Scenariusze pożarowe 135 min. 08:10 - 10:40 Marcin Cisek  

PRZERWA KAWOWA  20 min. 10.40 – 11.00 CNBOP-PIB 

3. 
Praktyczne aspekty sterowania urządzeniami 
przeciwpożarowych oraz ich integracji  

90 min. 11:00 – 12.30 Norbert Bartkowiak 

PRZERWA OBIADOWA 45 min. 12.30 – 13.15 CNBOP-PIB 

4. 
Matryca sterowań jako element scenariusza 
pożarowego 

 
135 min. 

 

13.15 – 15.45 
(w tym 15 minut 

przerwy) 

Marek Oficjalski 

5. Test sprawdzający wiedzę 30 min. 16.00 - 16.35 CNBOP-PIB 

 
Zakończenie szkolenia  
 

10 min. 16:40 CNBOP-PIB 

 
 
Marcin Cisek  
 

 podstawy prawne i scenariusz pożarowy jako proces 

 dane wejściowe do scenariusza pożarowego i tabeli sterowań 

 wady i zalety alarmowania II stopniowego w kontekście rozwoju pożaru 

 wpływ symulacji komputerowych i testów z ciepłym dymem 

 składowe sekwencji zdarzeń oraz możliwość przyśpieszenia działania systemów 
bezpieczeństwa 

 koincydencja zadziałania elementów systemu sygnalizacji pożarowej 

 wybrane przykłady scenariuszy pożarowych 
 
 
Marek Oficjalski  

 podstawowe funkcje i zasady działania wybranych urządzeń przeciwpożarowych 

 algorytm działania instalacji i urządzeń przeciwpożarowych 

 zawartość matrycy sterowań 

 przykładowe matryce sterowań 
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Norbert Bartkowiak 

 implementacja scenariusza pożarowego w dedykowanych centralach sterujących 
urządzeniami przeciwpożarowymi (scenariusz pożarowy, tabela sterowań, matryca 
sterowań, scenariusz odwrotny, narzędzia wspierające nadzór autora scenariusza 
pożarowego nad jego implementacją.) 

 stabilizacja systemu SSP pod kątem fałszywych alarmów jako wymóg 
 odpowiedzialnego sterowania w ochronie przeciwpożarowej (definicja, przyczyny, 
przykłady z różnych państw, wykorzystanie systemów integrujących analizy i eliminacji 
fałszywych alarmów) 

 możliwości i ograniczenia jakie daje integracja systemów bezpieczeństwa.            
(funkcje realizowane przez systemy integrujące, wykorzystanie urządzeń i systemów 
ponadnormatywnych do podniesienia poziomu bezpieczeństwa, możliwości 
wykorzystania systemów integrujących przez służby ratowniczo-gaśnicze, błędy 
popełniane podczas procesu integracji) 

 

 


