Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Katowicach
40-042 KATOWICE, ul. WITA STWOSZA 36

tel. +48 530451210

faks +48 32 6215650

www.sitp.katowice.pl

Katowice, dnia 19.04.2012 r.

Szanowni Państwo
W dniu 25 maja 2012 roku Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa - Zarząd Oddziału w
Katowicach, przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach oraz Śląskiej
Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Katowicach, organizuje konferencję szkoleniową pt.:
WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W TRAKCIE EKSPLOATACJI BUDYNKÓW
Konferencja odbędzie się w budynku Biuro Centrum w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29, w godz. od 930
do 1440 (rejestracja uczestników od godz. 830).
Tematyka tegorocznej konferencji poświęcona zostanie w szczególności tym elementom, które mają zdecydowany
wpływ na prowadzenie bezpiecznej pod względem ochrony przeciwpożarowej eksploatacji budynków, a tym samym
istotnie ograniczają możliwość powstania i rozprzestrzeniania się pożarów. Pożarów, których w wyniku zaniedbań
i ewidentnych błędów, jak pokazują kolejne już rzeczywiste, a czasami niestety tragiczne w skutkach zdarzenia, nie
jesteśmy wstanie wykluczyć. Newralgicznym aspektem w tym przypadku jest zwrócenie uwagi na właściwe wykonanie biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku, jak i utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym urządzeń przeciwpożarowych zastosowanych w obiekcie. Dlatego też, tradycyjną „majową” Konferencję w
Katowicach kierujemy do wszystkich osób odpowiedzialnych za administrowanie budynkami oraz utrzymanie ich
we właściwym stanie, a przede wszystkim do zarządców i administratorów nieruchomości, na których spoczywa
obowiązek przeprowadzenia obowiązkowych przeglądów i przygotowania budynku do kontroli; pracowników
spółdzielni mieszkaniowych, zarówno działów technicznych jak i administracyjnych, którzy zajmują się przeprowadzaniem oraz udokumentowaniem przeglądów; właścicieli obiektów budowlanych, którzy ostatecznie odpowiadają za stan budynków i ich prawidłową eksploatację.
Planowane jest wygłoszenie referatów przez krajowych ekspertów, nie tylko z grona osób mających wpływ na
kształt przepisów, ale i spośród tych, którzy mają bogate doświadczenia zawodowe. W załączeniu przedstawiamy szczegółowy program konferencji.
W przerwie konferencji zapraszamy do zwiedzania wystawy wyrobów, służących zabezpieczeniu przeciwpożarowemu obiektów budowlanych.
Koszt udziału w konferencji wynosi 300 PLN + VAT dla członków SITP oraz 400 PLN + VAT dla pozostałych
uczestników. Opłata obejmuje materiały z konferencji oraz lunch.
W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o dokonanie w terminie do dnia 18 maja 2012 roku stosownej wpłaty na wskazane w Karcie Uczestnictwa konto i zwrotne przesłanie na adres Stowarzyszenia wypełnionych Kart Uczestnictwa w konferencji:
Fax: 032 6215650
lub
e-mail: konferencjamajowa@katowice.kwpsp.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 530451210.
Załączniki:
1. Program konferencji
2. Karta uczestnictwa

