PROGRAM SEMINARIUM
„Bezpieczny Właściciel, Zarządca i Użytkownik
Obiektu Budowlanego”
Bezpieczny Mieszkaniec, Pracownik, Klient, Widz, Uczeń i Pacjent
Gliwice, 19 października 2016r.
Restauracja ZŁOTY UL, ul. Pszczyńska 197 w Gliwicach

8:00 – 9:00

Rejestracja uczestników

9:00 – 9:10

Rozpoczęcie seminarium i przywitanie gości

9:10 – 9:50

Kontrola stanu technicznego i czyszczenie przewodów – co mogę
zrobić sam, a co musi zrobić kominiarz?
Kominiarz przynosi szczęście, a dokładniej dba o Twoje bezpieczne
i komfortowe życie – rola kominiarza, czyli o czym możesz dowiedzieć się
w trakcie jego wizyty. Najczęstsze błędy podczas eksploatacji przewodów
wentylacyjnych, dymowych i spalinowych oraz ich konsekwencje.
Bronisław Gilewski, Tomasz Widera – mistrzowie kominiarscy, członkowie stowarzyszenia
zawodowego Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego

9:50 – 10:30

Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie? Praktyczne interpretacje
aktualnie obowiązujących przepisów budowlanych.
Omówienie tematu na konkretnych przykładach – jaką procedurę należy
przewidzieć w zależności od zakresu inwestycji – m.in. przy zabudowie
ścianki działowej (np. w lokalu handlowym), rozbudowie obiektu lub zmianie
sposobu użytkowania (np. przy adaptacji poddasza).
mgr inż. Małgorzata Mazur – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach
w latach 2007-2009, wcześniej PINB, wykładowca z zakresu prawa budowlanego i zarządzania
nieruchomościami, członek Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa

10:30 – 11:10

Jak przeprowadzać i dokumentować przeglądy roczne i 5-letnie
budynków?
Teoria kontra rzeczywistość – dobre praktyki i najczęstsze błędy. Nadzór
właściciela i zarządcy budynku nad przeglądami. Omówienie na podstawie
doświadczeń własnych.
mgr inż. Małgorzata Mazur – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach
w latach 2007-2009, wcześniej PINB, wykładowca z zakresu prawa budowlanego i zarządzania
nieruchomościami, członek Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa

11:10 – 11:40

Wykład niespodzianka – temat podamy wkrótce.

11:40 – 12:40
Przerwa. Poczęstunek i zwiedzanie wystawy

www.seminarium.katalogppoz.pl

12:40 – 13:20

Próbne ewakuacje – dlaczego warto i jak je przeprowadzać?
Przydatne podpowiedzi, jak przygotować i dokumentować praktyczne
sprawdzenie warunków i organizacji ewakuacji, przykładowe założenia
i wnioski – omówienie zagadnienia podczas prezentacji materiału filmowego.
bryg. mgr inż. Kamil Kwosek – oficer Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawca
ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych od 2005r., ekspert www.katalogppoz.pl, autor bloga
www.ippoż.pl, wykładowca PZITB, PZITS, SEP, członek Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Pożarnictwa, autor wielu referatów i publikacji w prasie branżowej

13:20 – 14:00

Bezpieczeństwo pożarowe w domu i miejscu pracy.
Praktyczne wskazówki, jak zadbać o bezpieczeństwo własne, rodziny
i współpracowników na podstawie doświadczeń polskich i zagranicznych.
bryg. w st. spocz. mgr inż. Mariusz Sobecki – rzeczoznawca ds. zabezpieczeń
przeciwpożarowych, rzeczoznawca i członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Pożarnictwa, przewodniczący koła SITP Legnica, członek Komitetu Technicznego
nr 264 PKN ds. systemów sygnalizacji pożarowej, autor wielu referatów i publikacji w prasie
branżowej

14:00

Pytania i dyskusja

14:10

Zakończenie seminarium

www.seminarium.katalogppoz.pl

