
Projektowanie i realizacja dachu 
w kontekście bezpieczeństwa pożarowego

Konferencja Stowarzyszenia DAFA

Program

13:00-13:05

Otwarcie Konferencji

Piotr Olgierd Korycki
Pruszyński Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Środowiska specjalizacja 
Budownictwo Hydrotechniczne. Od wielu lat związany z branżą lekkiej obudowy w zakresie 
rozwoju wyrobu budowlanego, wdrożenia do produkcji oraz wprowadzenia wyrobu do 
obrotu i stosowania. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia DAFA. Koordynator Grupy Mery-
torycznej AKUSTYKA, działającej w ramach DAFA. Autor wielu artykułów w prasie 
branżowej.

13:05-13:10

Prezentacja 
Stowarzyszenia DAFA

Witold Okoński 
Prezes Stowarzyszenia DAFA, Carlisle Construction Materials GmbH

Doświadczenie w branży dachowej od 1983 roku, pracując zarówno 
w firmie wykonawczej jak i w przemyśle w Niemczech i od kilku lat rów-
nież w Polsce. Obecnie zajmuje stanowisko Area Managera na kilka 
krajów Europy Środkowej i Wschodniej w firmie Carlisle Construction
Materials GmbH. Od 2012 roku Prezes Stowarzyszenia DAFA.

Katarzyna Wiktorska
Dyrektor Stowarzyszenia DAFA

Absolwentka Języka Biznesu na Uniwersytecie Opolskim. Dyrektor 
Stowarzyszenia DAFA - uczestniczyła w założeniu organizacji i jej 
rozwoju na każdym etapie. Brała udział w nawiązaniu współpracy 
z międzynarodowymi organizacjami i koordynowała prace wszystkich
Grup Merytorycznych przy opracowaniu wytycznych technicznych.

DAFA jest wyznacznikiem standardu jakości dla nowoczesnego i bezpiecznego budownictwa. Skupia grono 
najbardziej rzetelnych i cieszących się dobrą opinią na rynku firm:  ponad 80-ciu wykonawców oraz producentów 
i dostawców. Stowarzyszenie reprezentuje, określa i promuje najwyższe standardy technologiczne w branży 
dachów płaskich i fasad. Określa wytyczne i wydaje publikacje techniczne, wpływając na bezpieczeństwo 
funkcjonowania całej branży. 

Łukasz Ostapiuk
Mercor S.A.

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Rzeczoznawca ds. zabez-
pieczeń przeciwpożarowych. Od 2014 roku związany z firmą „MERCOR” S.A. Specjalizuje 
się w zagadnieniach związanych z projektowaniem i wykonawstwem systemów oddymiania 
grawitacyjnego i mechanicznego. Prelegent na szkoleniach dla projektantów, instalatorów i 
konserwatorów systemów wentylacji pożarowej w obiektach budowlanych, organizo-
wanych przez CNBOP-PIB w Józefowie. Prowadzi również wykłady na studiach 
podyplomowych Wentylacja Pożarowa organizowanych przez Politechnikę Warszawską. 
Autor i współautor artykułów branżowych opisujących problematykę oddymiania obiektów 
produkcyjno-magazynowych i obiektów wielkokubaturowych. Członek Zarządu Stowa-
rzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego (SIBP).

13:10-13:35

Wytyczne DAFA oraz 
szczególne przypadki 
projektowe, w których 
należy zabezpieczyć 

pożarowo dach (case - 
study na bazie rysunków)

31.01.2018 r., BUDMA 2018
Międzynarodowe Targi Poznanskie

W trakcie prezentacji zostanie przedstawiona zawartość Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” pod 
kątem ich stosowania w codziennej praktyce, określania wymogów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dla 
dachów na przykładzie „case-study”, zasad doboru materiałów oraz zaleceń dla wykonawców.



Maria Dreger
Rockwool Polska Sp. z o.o.

Absolwentka Politechniki Krakowskiej i studiów podyplomowych na Politechnice 
Warszawskiej, magister inżynier budownictwa z doświadczeniem w różnych obszarach 
budownictwa i uprawnieniami, od 20 lat związana z Rockwool Polska Sp. z o.o. Jako 
członek zespołów roboczych kilku komitetów technicznych Polskiego (PKN) oraz 
Europejskiego (CEN) Komitetu Normalizacyjnego, a także organizacji branżowych, zwią-
zanych z bezpieczeństwem pożarowym, aktywnie uczestniczy w opracowywaniu norm 
ochrony przeciwpożarowej oraz izolacji i systemów izolacyjnych w budownictwie. Od 2 lat 
Prezes Stowarzyszenia na rzecz Bezpieczeństwa Pożarowego NIzO. Członek Zespołu 
Redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” Stowarzyszenia DAFA.

13:35-14:00

Klasyfikacje ogniowe 
odnoszące się do dachów 

– znaczenie formalne 
i praktyczne.

14:00-14:20 Przerwa
Monika Hyjek
M-FIRE

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo 
budowli” oraz kursu specjalistów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Głównej Służby 
Pożarniczej. Członek SITP. Pasjonatka życia i bezpieczeństwa. Członek Zespołu Redakcyj-
nego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów ” Stowarzyszenia DAFA.

14:20-14:45

Dobór prawidłowych 
rozwiązań dla dachów 

płaskich w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej 

– z uwzględnieniem 
wymogów prawnych 

i dobrych praktyk sztuki 
budowlanej

Robert Kuczkowski
PZU Lab.

Koordynator - Starszy Inżynier Ryzyka PZU Lab. Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej  
i Procesowej Politechniki Łódzkiej, specjalizacja: "Bezpieczeństwo procesowe". Absolwent 
studiów podyplomowych „Ratownictwo chemiczne - identyfikacja zagrożeń i likwidacja 
skażeń” prowadzonych na SGSP. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 
9001. Specjalista w zakresie oceny ryzyka technicznego i pożarowego w ubezpieczanych 
obiektach.14:45-15:10

Wymagania i podejście 
ubezpieczycieli

15:10 -15:30

ul. J. Cygana 4
45-131 Opole

tel. kom.: +48 600 48 28 85
e-mail: biuro@dafa.com.pl

STOWARZYSZENIE DAFA

Patronaty:Kontakt z organizatorem:

Przepisy prawa chronią przede wszystkim życie i zdrowie ludzi, ubezpieczyciel, na życzenie inwestora, mienie. 
Dlatego ubezpieczyciel ma prawo mieć własne wymagania. Ponieważ w działalności każdego przedsiębiorstwa 
występuje cały wachlarz zagrożeń, których realizacja pociąga za sobą konsekwencje bezpośrednie związane z 
utratą aktywów majątkowych oraz pośrednie związane z przestojem w prowadzonej działalności i w efekcie 
utraconym zyskiem. Coraz większego znaczenia nabierają konsekwencje związane z odpowiedzialnością 
cywilną oraz szkodami w środowisku. Zarządzanie bezpieczeństwem i budowa kultury organizacyjnej w 
przedsiębiorstwie pozwala w zdecydowany sposób na minimalizację ryzyka wystąpienia wymienionych 
konsekwencji jednak tzw. ryzyko resztkowe - związane z realizacją zdarzeń losowych, powinno być zarządzane 
poprzez transfer do podmiotu zewnętrznego, który będzie nim zarządzał np. poprzez wykorzystanie narzędzi i 
mechanizmów, takich jak dywersyfikacja ryzyka i/lub z wykorzystaniem szeregu rozwiązań oferowanych przez 
rynki finansowe.

Dobór prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa pożarowego 
całego obiektu. W pierwszym kroku należy określić właściwe wymagania prawne i normowe dla przekrycia oraz 
konstrukcji dachu. Kolejnym etapem jest rozwiązanie detali połączeń elementów budowlanych w newralgicznych 
miejscach, takich jak styk ściany oddzielenia przeciwpożarowego lub ściany zewnętrznej z dachem itp. 
Poprawny projekt i wykonanie zgodne ze sztuką budowlaną zapewnia spełnienie przepisów prawa oraz 
odpowiedni poziom bezpieczeństwa pożarowego.

Klasyfikacje ogniowe mogą odnosić się do całych elementów budowlanych: tutaj - dachu, jak i poszczególnych 
wyrobów lub materiałów, które wchodzą w jego skład. Dotyczą różnych warunków działania ognia i różnych 
etapów rozwoju pożaru. Do formalnego sprawdzenia zgodności z przepisami nie trzeba nic o nich wiedzieć. 
Wystarczy starannie porównywać symbole oznaczeń w raportach badań i klasyfikacji z tymi zapisanymi w 
przepisach i nie potrzeba do tego fachowca. Ale jeśli chce się skutecznie zarządzać ryzykiem pożarowym, 
wówczas klasyfikacje ogniowe trzeba rozumieć.

Panel dyskusyjny


