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PANEL TEMATYCZNY NR 1  

 

Analiza oraz ocena obowiązujących przepisów ochrony 

przeciwpożarowej w zakresie warunków technicznych oraz 

eksploatacyjnych dla sieci wodociągowych 

 

Sieć wodociągowa służąca do zaopatrywania ludności, 

przemysłu i rolnictwa w wodę powinna umożliwiać także 

zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych poprzez 

zainstalowane na sieci hydranty zewnętrzne. Dlatego też zasady 

jej projektowania oraz budowy, w tym doboru określonych 

parametrów technicznych i hydraulicznych sieci wodociągowej 

są bardzo złożone.  

 

W najogólniejszym zarysie powinny uwzględniać, tak wielkość 

jednostki osadniczej, jak również warunki „indywidualne”, 

związane z wielkością chronionego obiektu, jego rodzajem, 

technologią i „zagrożeniem pożarowym”, w tym z zagrożeniem 

ludzi w nim przebywających. Są to czynniki szczególne, gdyż 

niekiedy zapewnienie zapotrzebowania w wodę do 

zewnętrznego gaszenia pożaru dla pojedynczego obiektu może 

wpłynąć znacząco na warunki techniczne całego wodociągu 

zaopatrującego daną jednostkę osadniczą. 

Rozważenia wymaga ocena możliwości wykorzystania do celów 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę na terenie mniejszych 

jednostek osadniczych w szerszym zakresie jej zasobów 

naturalnych /rowy, rzeki, jeziora, stawy/ lub sztucznych 

zgromadzonych w zbiornikach/, co pozwalałoby na odejście od 

wygórowanych wymagań dla sieci wodociągowych służących 

tym celom. 

Ten panel tematyczny będzie obejmował ocenę oraz analizę 

obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej 

w zakresie warunków technicznych oraz eksploatacyjnych sieci 

wodociągowych w celu możliwość optymalizacji jej budowy 

i eksploatacji przy jednoczesnym zwiększeniu niezawodności 

w zakresie zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia 

pożaru. 

 

Cele panelu tematycznego: 

 

Cel   1. Stworzenie forum do prezentacji doświadczeń, wyników 

badań naukowych oraz opracowań technicznych, dotyczących 

zagadnień bezpieczeństwa przeciwpożarowego systemów 

zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, 

a w konsekwencji wypracowanie wniosków niezbędnych do 

analizy oraz  zmian obowiązujących uregulowań prawnych 

w przedmiotowym temacie. 

 

Cel 2. Zainteresowanie świata nauki i praktyków bezpiecze-

ństwem przeciwpożarowym w zakresie systemów zaopatrzenia 

w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 

 

 

 

Tezy panelu tematycznego: 
 

Czy możliwe jest opracowanie zintegrowanej metody optymalizacji 

warunków technicznych na sieci wodociągowej oraz oceny 

systemów zbiorowego zaopatrzenia  w wodę  w zakresie możliwości 

zapewnienia optymalnej ilości wody do zewnętrznego gaszenia 

pożaru oraz zwiększenia niezawodności działania infrastruktury 

technicznej, w szczególności hydrantów zewnętrznych przy 

jednoczesnym zapewnieniu właściwych  wymaganych parametrów 

wody do celów bytowo-gospodarczych, przemysłowych 

i hodowlanych. 

 

Zagadnienia problemowe panelu tematycznego: 

- Możliwości zapewnienia skutecznej ochrony przeciwpożarowej 

w warunkach dużego spadku przepływów niedoboru wody 

spowodowanego małą przepustowością sieci oraz wynikającą 

z konieczności redukcji średnic przewodów wodociągowych. 

- Określenie wpływu przepisów ochrony przeciwpożarowej na 

funkcjonowanie systemów wodociągowych zaopatrzenia 

w wodę. 

- Zasady obliczeń hydraulicznych grupowych systemów 

zaopatrzenia w wodę  pod kątem  wymagań  przepisów  ochrony 

przeciwpożarowej. 

- Analiza zasad  rozmieszczania  hydrantów zewnętrznych na sieci 

wodociągowej pod kątem zapewnienia dostawy wody do 

zewnętrznego gaszenia pożaru / bezpośredniego i  pośredniego. 

- Wykorzystywanie  niezależnych źródeł zaopatrzenia w wodę do 

celów przeciwpożarowych pod katem projektowania 

i eksploatacji systemów  wodociągowych. 
 

PANEL TEMATYCZNY NR 2 

 

Systemy bezpieczeństwa w obiektach budowlanych i przemyśle 

 

Systemy bezpieczeństwa stanowią fundamentalny aspekt ochrony 

przed pożarami oraz innymi zagrożeniami, w tym również stanowią 

podstawę do przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. 

Ogólnie rzecz biorąc, systemy bezpieczeństwa dzielą się na 

organizacyjno-proceduralne, do których zaliczana jest dokumentacja 

w zakresie bezpieczeństwa w obiektach budowlanych i terenach, 

procedury postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia, 

metody oceny ryzyka, jak również efektywność prowadzonych 

szkoleń w zakresie bezpieczeństwa. Innym podziałem systemów 

bezpieczeństwa w obiektach budowlanych oraz w przemyśle jest 

podział na systemy bierne i czynne. Wśród biernych systemów 

bezpieczeństwa zaliczyć można odpowiednie warunki budowlane, w 

tym podział na strefy pożarowe, ściany oddzielenia 

przeciwpożarowego, czy odpowiednie odległości między zakładem 

przemysłowym użytkującym substancje niebezpieczne, a obiektami 

mieszkalnymi na etapie planowania i zagospodarowania 

przestrzennego. Z kolei czynne systemy bezpieczeństwa obejmują 

swoim zakresem projektowanie, dobór, instalację i konserwację 

szeroko rozumianych urządzeń przeciwpożarowych oraz 

zabezpieczeń technologicznych, w tym monitoringu na wypadek 

różnych zagrożeń. 

 

Cele panelu tematycznego: 

 

Cel 1. Stworzenie forum do prezentacji doświadczeń, wyników 

badań naukowych oraz opracowań technicznych, dotyczących 

systemów bezpieczeństwa w obiektach budowlanych i przemyśle, 

a w konsekwencji wypracowanie wniosków niezbędnych do 

analizy oraz zmian obowiązujących uregulowań prawnych 

w przedmiotowym temacie. 

 

Cel 2. Zainteresowanie świata nauki oraz praktyków systemami 

bezpieczeństwa w obiektach budowlanych oraz w przemyśle.   

 

Tezy panelu tematycznego: 
 

Czy możliwe jest kompleksowe projektowanie, integracja oraz 

zarządzanie systemami bezpieczeństwa w obiektach budowlanych 

i przemyśle na podstawie analiz zagrożeń i oceny ryzyka? Czy 

projektanci oraz inżynierowie bezpieczeństwa posiadają 

wystarczającą wiedzę techniczną do kompleksowych usług 

w zakresie wdrażania systemów bezpieczeństwa w obiektach 

budowlanych i przemyśle? 

 

Zagadnienia problemowe panelu tematycznego: 

- Wymagania w zakresie sporządzania dokumentacji i procedur 

bezpieczeństwa oraz metody oceny ryzyka w obiektach 

budowlanych i przemyśle. 

- Dobór, projektowanie, instalacja i odbiór czynnych systemów 

bezpieczeństwa w obiektach budowlanych i przemyśle. 

- Warunki techniczno-budowlane dla biernych systemów 

bezpieczeństwa w obiektach budowlanych i przemyśle. 

- Projektowanie oraz dobór elementów monitoringu na 

wypadek pożaru oraz innych zagrożeń. 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE: 
 

Konferencja będzie składała się z sesji problemowych, w których 

prezentowane będą referaty, zamówione przez organizatorów 

konferencji oraz z sesji tematycznych, obejmujących artykuły 

naukowe, zgłoszone prze uczestników i zakwalifikowane przez 

Komitet Naukowy Konferencji.  

 

Tematyka Konferencji, w obliczu nadchodzących zmian 

przepisów, związana będzie m.in. z treścią Rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 

2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 

oraz dróg pożarowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych  i terenów. 



 

W czasie trwania konferencji przewidziano prezentację nowości 

technicznych, związanych z bezpieczeństwem przeciw-

pożarowym, a także zorganizowana zostanie wystawa 

reklamowa firm oraz przedsiębiorstw. 

 

W konferencji udział zapowiedzieli: 

 

- Przedstawiciele 16 Wyższych Uczelni Technicznych, 

- Przedstawiciele krajowych Zakładów Wodociągowych 

i Kanalizacji (ZWiK). 

 

Konferencja adresowana jest do pracowników naukowych oraz 

pracowników ZWiK, projektantów, ekspertów budowlanych, 

pracowników firm konsultingowych, osób związanych 

z  nadzorem budowlanym, pracowników administracji 

budowlanej, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń ppoż. oraz 

funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.  

 

W trakcie trwania konferencji przedstawione zostaną najnowsze 

rozwiązania techniczne w  zakresie instalacji oraz sieci 

wodociągowych, gaśniczych oraz systemów ochrony 

przeciwpożarowej. 

 

TERMINY: 

 

do 6 stycznia 2016 r. – nadsyłanie tytułów i streszczeń 

referatów /zgłoszenie tematów wraz z 1 stroną streszczenia 

w języku polskim/ e-mail pod podany adres do korespondencji.  

do 12 stycznia 2016 r. - KOMUNIKAT NR II   

/podane zostaną szczegółowe informacje, dotyczące konferencji 

i wytycznych przygotowania prac/ 

do 15 lutego 2016 r. - ARTYKUŁY 

/nadsyłanie pełnych tekstów referatów wraz z wersją 

elektroniczną/ 

do 11 marca 2016 r. - KOREKTY  

Ostateczny termin zwrotu prac poprawionych po recenzji   

/po tym terminie artykuły nie będą przyjmowane do druku/ 

do 08 kwietnia 2016 r. - OPŁATY 

/dokonanie opłat przez zakwalifikowanych uczestników 

konferencji/ 

 

27 kwietnia 2016r. od godz. 15.00 –  zakwaterowanie 

/Ośrodek Wczasowy Politechniki Warszawskiej/ 

 

28 – 29  kwietnia  2016r. –  KONFERENCJA 

 

30 kwietnia  2016r. do godz. 15.00 – Zakończenie obrad oraz 

wyjazd uczestników konferencji. 

 

 

 

PUBLIKACJE  

 

Organizatorzy zapewniają druk prac /publikacje prac po 

pozytywnych recenzjach w punktowanych czasopismach 

naukowo – technicznych z listy B MNiSW, będących między 

innymi patronami konferencji. Ponadto wszystkie artykuły 

zostaną zamieszczone w materiałach konferencyjnych. 
 

ADRES DO KORESPONDENCJI 

 

PANEL NR 1 

Politechnika Koszalińska 

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji 

ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin 

tel. +48 94 3478590, fax. +48 94 3427652 

e-mail: konferencja2016@wilsig.tu.koszalin.pl 
 
PANEL NR 2 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie 

Katedra Bezpieczeństwa Budowli i Rozpoznawania Zagrożeń 

ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa 

tel. +48 22 5617698, +48 22 5617644,  fax. +48 22 8330724 

e-mail:  konferencja2016@sgsp.edu.pl 

 

Komenda Miejska PSP w Koszalinie 

ul. Strażacka 8, 75-738 Koszalin  

tel. +48 9434555200, fax. +48 94 9434555251, 

tel. kom. 696088094, e-mail: a.litwin@kmpsp.koszalin.pl 

 

 
UWAGI 

- Strona internetowa oraz konto konferencji podane 

zostaną w komunikacie nr 2. 

- Wytyczne przygotowania artykułów zostaną 

zamieszczone w komunikacie nr 2 oraz na stronie 

internetowej konferencji. Artykuły należy przesłać 

w wersji elektronicznej /edytowalnej/ na adresy do 

korespondencji, zgodne z tematyką panelu. 

- Serdecznie zapraszamy przedsiębiorstwa do 

promowania swojej działalności na wystawie, 

towarzyszącej konferencji oraz w formie specjalnych 

wystąpień, poświęconych inżynierskim osiągnięciom 

firm. Zainteresowanych prosimy o kontakt: na adres 

mailowy: a.litwin@kmpsp.koszalin.pl lub bezpośrednio 

do p. Krzysztofa Kończewskiego, Fundacja „Pomocna 

Straż”,  tel. 601 414 645. 

ZGŁOSZENIE 

Zgłaszam swój udział w I Konferencji Naukowo-Technicznej, SYSTEMY 

BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ZAOPATRZENIE W  WODĘ DO 

ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU,  

która odbędzie się w dniach: 28-29 kwietnia 2016r. 

Imię i nazwisko: 

 
 

Tytuł naukowy lub zawodowy: 

 
 

Nazwa i adres instytucji: 

 
Adres do korespondencji: 

 
 

 

E-mail: 

 
 
 

Telefon:  Fax: 
 

 

Zgłaszam 

referat : 
 

Zgłaszam udział w konferencji 

bez referatu: 
 

Przewidywany tytuł referatu/posteru: 

 

 
Autorzy: 

 

 

Udział w konferencji z publikacją w czasopiśmie naukowo                            
– technicznym z listy B MNiSW (w tym: zakwaterowanie, udział 

w obradach, publikacja, materiały konferencyjne, udział w imprezach 

rekreacyjno-integracyjnych, catering): 

1150 zł 
Publikacja w czasopiśmie naukowo – technicznym z listy B MNiSW oraz 

w materiałach konferencyjnych bez uczestnictwa w konferencji: 

700 zł 
Uczestnictwo w konferencji bez publikacji w czasopiśmie naukowo          
– technicznym z listy B MNiSW (w tym: zakwaterowanie, udział 

w obradach, materiały konferencyjne, udział w imprezach rekreacyjno-

integracyjnych, catering oraz możliwość zaprezentowania referatu): 

550 zł 

Proszę o rezerwację hotelu w dniach:  27/28  28/29  29/30 
 

 
Wyrażam zgodę  na przetwarzanie informacji dla celów konferencji 

 

 

podpis:_________________________ 

 

proszę 
zaznaczyć 

X 

  

mailto:konferencja2016@wilsig.tu.koszalin.pl
mailto:a.litwin@kmpsp.koszalin.pl
mailto:a.litwin@kmpsp.koszalin.pl


Sarbinowo Morskie  to maleńka, nadmorska miejscowość,               

o charakterze typowo letniskowym. Jej położenie w pasie 

nadmorskim, nieopodal kurortów Mielno i Ustronie Morskie 

oraz obok letnisk Gąski i  Chłopy zapewnia wiele atrakcji                  

w pobliżu. Teraźniejsze Sarbinowo leży blisko brzegu morza, 

jednak nie od zawsze tak było. Dawniej, wczasowisko leżało 

około 1,5 km od brzegu, lecz morze podmywało brzeg i żeby 

chronić Sarbinowo na początku XX wieku zbudowano mur długi 

na kilometr. Do naszych czasów ocalał górujący nad wioską - 

neogotycki kościół z 1856 roku. Co roku, w połowie sierpnia 

urządzany jest tutaj festyn w  czasie odpustu - przyciąga on 

tłumy odwiedzających. W świątyni znajdują się również 

wywodzące się z XIX stulecia organy, dzięki którym kościół jest 

miejscem wielu występów chórów, śpiewaków operowych, 

znanych muzyków. 

Turyści co roku chętnie korzystają z pięknej, piaszczystej 

sarbinowskiej plaży. 

Szeroka plaża, czyste morze i zdrowy klimat sprzyjają aktywnej 

formie wypoczynku. 

W odległości 150 m od morza na dużym obfitującym w zieleń              

i ogrodzonym terenie znajduje się ośrodek kolonijno-

wypoczynkowy Politechniki Warszawskiej. 

Dwa pawilony, całoroczne posiadają estetycznie wyposażone 

pokoje 1, 2 i 3 osobowe z łazienkami oraz pokoje 

apartamentowe. 

 

 
 

Ośrodek Wypoczynkowy Politechniki Warszawskiej 

w Sarbinowie Morskim 

76-034 Sarbinowo Morskie 

ul. Nadmorska 15 , woj. zachodniopomorskie 

tel (94) 316 55 83, tel/fax (94) 316 55 61 

 

 

 

 

 

 

Politechnika Koszalińska jest jedyną publiczną uczelnią techniczną 

na Pomorzu Środkowym i jedyną politechniką w województwie 

zachodniopomorskim oraz jedną z największych instytucji 
Koszalina. Politechnika oddziałuje na cały region i przyczynia się 

do jego dynamicznego rozwoju.  

Politechnika Koszalińska zlokalizowana jest w trzech kampusach 
przy ulicy: Kwiatkowskiego, Racławickiej i Śniadeckich. Cztery 

nowocześnie wyposażone domy studenckie – tworzące osiedle 

akademickie z klubem Kreślarnia – znajdują się przy ulicy Rejtana. 
Dojazd do każdego kampusu zajmuje najwyżej kilka minut. 

Dogodne połączenia komunikacji miejskiej ułatwiają studentom 

sprawne przemieszczanie się między kampusem, a osiedlem 
akademickim. 
 

 
 

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji jest 

największym wydziałem na Politechnice Koszalińskiej, 

posiadającym uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 
doktora nauk technicznych w dyscyplinach budownictwo 

i  inżynieria środowiska oraz doktora habilitowanego nauk 

technicznych w dyscyplinie budownictwo.  
Wydział posiada pozytywne akredytacje Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej oraz Komisji Akredytacyjnej Uczelni 

Technicznych. 
Wydział kształci studentów na kierunkach studiów: budownictwo, 

inżynieria środowiska oraz geodezja i kartografia. Studenci 

zdobywają tytuły zawodowe inżyniera, magistra inżyniera oraz 
doktora. Na wydziale prowadzone są także studia podyplomowe. 

 

 
. 

 

 

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest publiczną uczelnią służb 

państwowych, kształcącą i wychowującą strażaków Państwowej 
Straży Pożarnej, funkcjonariuszy innych służb i straży oraz osoby 

cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony 

ludności. 
Misją Szkoły Głównej Służby Pożarniczej jest kreowanie wiedzy, 

jej rozpowszechnianie i wykorzystanie poprzez kształcenie kadry 

oficerskiej dla potrzeb dynamicznego rozwoju ochrony 
przeciwpożarowej oraz kadr o najwyższych kwalifikacjach w 

zakresie: oceny stanu zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych, 
ochrony życia, zdrowia, mienia i innych wartości przed tymi 

zagrożeniami, także wychowanie studentów w poczuciu 

patriotyzmu, ofiarności w służbie i w pracy, w poszanowaniu 
dyscypliny służby i pracy oraz prowadzenie badań istotnie 

wzbogacających wiedzę z zakresu bezpieczeństwa obywateli. 

Na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego kształcimy  
 

 
 
w dwóch specjalnościach: Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego 

i od 2015r w nowej specjalności Inżynieria Projektowanie 

Systemów Bezpieczeństwa. Prowadzone są studia podyplomowe 
dla absolwentów uczelni wyższych m.in.: Bezpieczeństwo 

budowli, Zapobieganie pożarom i awariom, Inżynieria Pożarowa 

Budynku, Ratownictwo chemiczne - Identyfikacja zagrożeń i 
likwidacja skażeń, Badanie przyczyn pożarów i okoliczności ich 

powstania. 

Od lutego 2016 zostaną uruchomione studia podyplomowe dla 
kandydatów na Rzeczoznawców ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych. 

Zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych prowadzone są  z 
wykorzystaniem bardzo dobrze wyposażonych pracowni 

tematycznych z zakresu m.in. spalania, technicznych systemów 

zabezpieczeń, hydromechaniki, symulatorów, jak również 
wykorzystania baz instytucji naukowo-badawczych 

dopuszczających wyroby budowlane na rynek krajowy. 

 

 

 

 

 

https://www.sgsp.edu.pl/studia-podyplomowe-ibp/bbb
https://www.sgsp.edu.pl/studia-podyplomowe-ibp/bbb
https://www.sgsp.edu.pl/studia-podyplomowe-ibp/zpa
https://www.sgsp.edu.pl/studia-podyplomowe-ibp/ipb
https://www.sgsp.edu.pl/studia-podyplomowe-ibp/ipb
https://www.sgsp.edu.pl/studia-podyplomowe-ibp/chem
https://www.sgsp.edu.pl/studia-podyplomowe-ibp/chem
https://www.sgsp.edu.pl/studia-podyplomowe-ibp/bpp
https://www.sgsp.edu.pl/studia-podyplomowe-ibp/bpp

