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CENTRUM NAUKOWO-BAD N CZE OCHRONY

17 najw a%niej szych osi4 gnipd

1. Nadanie przezPremiera RP Centrum Naukowo-Ba-
dawczemu Ochrony Przeciwpozarowej im. J6zefa
Tuliszkowskiego statusu Paristwowego Instytutu Ba-
dawczego. Dzigki temu CNBOP weszlo 6wczednie
do elitamego grona jedenastu Instytut6w Badaw-
czychw Polsce posiadaj4cych ten status.

2. Uzyskanie i ci4gle rozszetzanie zakresu akredytacji
Polskiego Centrum Badari i Cerlyfikacji, a nastgpnie
Polskiego Centrum Akredytacji przez Laboratoia
i Jednostkp Certyfikuj4c4 CNBOP. Laboratoria CN-
BOP jako jedne z pierwszych w kraju uzyskaly, sku-
teczrie utrzymaly i przez minione lata rozszerzaly
akredytacj 5 6wi adczq o ly m pr zy znarte numery akre-
dytacji 59 i 60. Tym samym CNBOP weszlo do mig-
dzynarodowego systemu jakoici badan i certyfikacji.

3. Uzyskanie i utrzymanie Notyfikacji Komisji Euro-
pejskiej (numer identyfikacyjny 1438) na dwie dy-
rektywy (ochrony osobiste i wyroby budowlane).
Uzyskanie Notyfikacji uwarunkowane jest posia-
daniem akredytacj i Polskiego Centrum Akredytacj i
oraz atJtoryzacji przez wla5ciwych ministr6w:
a. Ministra Gospodarki w zakresie dyrekty-

wy 891686/EEC z dnia 21 grudnia 1989 r.
w sprawie zblizenia przepis6w prawnych
paristw czlonkowskich dotycz4cych iro.dk6w
ochrony indywidualnej,

b. Ministra Infrastruktury w zakresie dyrektywy
89/106/EEC z dnia2l grudnia 1989r. w sprawie
zblizenia ustaw, rozporzqdzeh i przepis6w admin-
istracyjnych pafi stw czlonkowskich dotyczqcych
wyrob6w budowlanych.

PRZECTWPOZAROWEJ Tn.'.. J6ZEF'A TULISZKOWSKIEGO
PANSTWOWY INSTYTUT BAD N CZY

40 LAT KONSEKWENTNEJ PRACY DLA OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ I OCHRONY LTDNOSCI

Scientific and Research Centre of Fire Protection National
Research Institute - 40 Years of consequent work for Fire and People Protection

Wprowadzenie
Niniejsry artykul zostal przygotowany w zwiqzku

z 40. rocznicq istnienia Centrum Naukowo-Badawczego
Ochrony Przeciwpo2arowej im. J6zefa Tuliszkowskiego
- Paf stwowego Instytutu Badawczego, dlatego autor pod-
jal pr6bp om6wienia najwazniejszych zmian w organizacji
i dzialaniu instytutu oraz kluczowych osi4gnig6 w rozpa-
trywanym okresie. W tym celu dokonana zostata analiza
dostppnych publikacji o Instytucie, przepis6w prawa i nie-
publikowanych dokument6w wewngtrznych.

Struktura publikacji obejmuje: sformulowanie misji
publicznej, identyfi kacj E kluczowych osi4gni pi Jednostki,
wykaz dyrektor6w, opis formalno-prawnych uwarunko-
wait dzidania, ewoluowanie zadan, por6wnanie struktury
organizacyjnej w latach 197211992/2012 oraz podstawowe
i najwazniej sze formy dzialalnoSci n aprzestrzeni ostatnich
40 lat. Publikacjg kofcz4 cele strategiczne sformulowane
w kontekScie roku 2017, kt6rych osi4gnigcie moZe mied
istotny wplyw na niezakl6cony i zr6wnowu2ony rozw6j
Instytutu w kolejnym czterdziestoleciu.

Misja publiczna
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony PrzeciwpoZa-

rowej im. J6zefa Tuliszkowskiego - Panstwowy Instytut
Badawcry jest jednostk4naukow4 kt6rej misj4jest dzialal-
no56 na rzecz zapewnienia bezpieczeristwa powszechnego
Padstwa w zakresie ochrony przeciwpoZarowej, zarzqdza-
nia kryzysowego, ochrony ludno6ci i obrony cywilnej'.

' Statut Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpo-
Zarowej im. J6zefa Tuliszkowskiego - Paf stwowego Instytutu
Badawczego. Statut zatwierdzony przez Ministra Spraw We-
wnghzrych i Administracji dnia 07.06.2011 roku.
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4. Wsparcie polskich producent6w w konkurowaniu
na europejskim rynku dzipki mozliwo5ci wykonania
w kaju badari w akredytowanych laboratoriach Cen-
trum oraz mo2liwo6ci uryskania certyfikatu zgodno-
Sci w jednostce certyfikujqcej Centrum.

5. Zwipkszanie konkurencyjno6ci wyrob6w przeznaczo-
nych dla ochrony przeciwpo2arowej poprzez badania
kwalifikacyjne, konholg i oceng warunk6w produkcji,
pro ces dopusz czania or az kontro I g dopuszc zert. D ziEki
prowadzeniu przez Centrum proces6w dopuszczenio-
wych producenci uzyskuj4 niezaleane i wiarygodne
informacje (dokumentacja proces6w, w tym raporty)
dotyczqce wyrob6w, kl6re nastgpnie mog4 wykorzy-
stai w procesie doskonalenia i dostosowywania wyro-
b6w do oczekiwafi uzytkownik6w koricowych.

6. Skuteczne eliminowanie wyrob6w przeznaczonych
do stosowania w ochronie przeciwpoZarowej ni-
skiej jakoSci i wyrob6w nie spelniaj4cych wyma-
gari Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji.
Jest to szczeg6lne osi4gniqcie, gdyz dzigki temu
dzialaniu prawie nie istnieje problem wyrob6w nie-
bezpiecznych, niefunkcjonalnych, niekompatybil-
nych i nieadekwatnych do oczekiwari PSP.

7. Uzyskanie II2 Kategorii w ocenie Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyhszego w roku 2001 oraz jej po-
nowne od4yskanie Kategorii II podczas oceny para-
metrycznej w 2010 roku - wedlug obecnej klasyfika-
cji kategoria B. Jest to istotne dokonanie, poniewaz
ocenianyjest dorobek naukowy Jednostki za ostatnie
cdery lata, Kategoria II informuje, 2e CNBOP-PIB
jest w(r6d liczqcych sig jednostek naukowych w Pol-
sce.

8. Uzyskanie przezhvartalnik ,,Bezpieczeristwo i Tech-
nika PoZamiczd' szeSciu punkt6w w ocenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wy2szego. W wyniku ewaluacji
Minister zatrruralifi kowal Kwartalnik,,Bezpieczeristwo
i Technika Pozamiczt'do lisfy krajowych ewidencjo-
nowanych i licz4cych sig czasopism naukowych.

9. Uzyskanie Godla Teraz Polska w V edycji Konkur-
su ,,Teraz Polska" dla Przedsigwzig6 Innowacyjnych
za opracowanie ,,Srodka ztrrilzajqcego do gaszenia
po2ar6w las6w i torfowisk"3.

10. Uryskanie prestizowych wyr6miefi w kaju i za grancq
za szczeg6lne osiqgniEcia naukowo-badawcze CNBOP-
PIB. hzyaano 32 wyr6znienia (w Polsce, we Francji,
Belgii oraz Stanach ZjednocznnychAmeryki) w posta-
ci: medali, statuetek, nag6d, wyr6mieri oraz Nominacji

2 I kategoria - najwyl.sza,V kategoria - n ajnizsza.
3 Zwilzacz zostal opracowany w ramach projektu finansowa-
nego ze irodk6w Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy2sze-
go we wsp6lpracy z Instytutem CiE2"kiej Syntezy Organicznej
Blachownia oraz Instytutem Technologii i Inrynierii Chemicz-
nej Politechniki Poznariskiej.
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do Godla Teraz Polskaa podczas ,,IV Edycji Konkursu
dla Przedsipwzigi Innowacyjnyclrl' w 201 I roku.

ll.Uryskanie, w ci4gu ostatnich dwudziestu lat, 30
projekt6w zewnEtrznie finansowanych wygranych
w konkursach: 26 projekt6w finansowanych ze Srod-
k6w krajowych i 4 projekty finansowane ze Srod-
k6w zagranicznych. Na podkreSlenie zasluguje fakt,
ze wsrystkie mialy charakterwdrozenior,vy, a ich efek-
ty zosta$ nagrodzone w kraju i za granicq"

12. Stworzenie mozliwoici i warunk6w oraz zapewnie-
nie wsparcia rozwoju zawodowego i naukowego dla
pracownik6w Centrum bEd4cego integralnym ele-
mentem systemu wy znaczania cel6w, monitorowa-
nia osi4gnipi i motywacji pracownik6w

13. Uzyskanie i uhzymanie silnej pozycji w zakresie
normalizacji i standaryzacji w zakresie ochrony
przeciwpoZarowej oraz ochrony ludnodci. W la-
tach 1974 - 1993 Centrum pelnilo funkcjE Oirodka
Normalizacyjnego w resorcie spraw wewn€trznych.
Obecnie ta tradycja jest kontynuowana poprzez
udzial pracownik6w Instytutu w sze$ciu Komitetach
Technicznych PKN oraz publikacjE przez Instytut
serii rvydawniczej p.t. Standardy CNBOP-PIB.

14. Nieprzerwane utrzymanie od 2003 roku dodatniego
wyniku finansowego. Jest to szczeg6lne osi4gniE-
cie, gdya od 2003 roku CNBOP-PIB jest jednostk4

samofi nansuj 4c4 sig. Centrum dziala w warunkach
gospodarki rynkowej i musi samodzielnie pozyskad
Srodki finansowe na funkcjonowanie, w przeciw-
ny m r azie wy stEpuj e ryzyko likwidacj i j ednostki.

15.Stworzenie unikalnych stanowisk badawczych
w kraju i za granicqorazrewitalizacja (remont hotelu
oraz budynk6w laboratori6w) i rozbudowa CNBOP
(hala spalan oraz nowy budynek Centrum Obslugi
Klienta). Stanowiska s4 rozbudowywane z uwzglgd-
nieniem zasad gospodarno$ci, racjonalno5ci oraz
adekwatnofci do potrzeb rynkowych, rozwoju na-
ukowego i realizacji misji publicznej.

16. Wykreowanie silnej marki wczeSniej ,,OBROP"
nastgpnie ,,CNBOP', a obecnie ,,CNBOP-PIB"
oraz Logo rozpoznawalnych w obszarze ochrony
przeciwpoZarowej zar6wno w kraju jak i za granicq
-lqcznie w 39 paristwach.

17. Coroczre szkolenie okolo 2000 os6b w obszarze
ochrony przeci*poZarowej i ochrony ludno$ci. DziEki
temu promowany jest spos6b my5lenia o bezpieczerl-
stwie w kontek$cie misji publicmej, a w szczeg6lno-
Sci projektowania i zarzqdzania bezpieczeristwem.
Zajpcia sq prowadzone z naciskiem na aktualnq
wiedzg naukowq techniczn4 i najlepsze praktyki.
Potwierdzeniem przebytego szkolenia jest cerlyfikat
kwalifikacji CNBOP-PIB wydawany uczestnikom

a Zobacz podrozdziat niniejszej publikacji: Teleinformatyczne
i multimedialne narzEdzia w edukacji czlonk6w OSP oraz lo-
kalnych spotreczno6ci.
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po uprzednio zdanym egzaminie. Warto podke$lii,
2e cerlyflkat ten na krajowym rynku uslug z zakresu
ochrony przeciwpozaxowej jest uznanym, liczqcym
sig i poszukiwanym dokumentem.

Status prawny
O6rodek Badawczo-Rozwojowy Ochrony Przeciw-

poZarowej (OBROP) powstal 14 sierpnia 1972 roku jako
jednostka budzetowa bezpodrednio nadzorowana przez
Komendanta Gl6wnego StraZy Po2arnych.

0l stycznia 1992 roku CNBOP stalo sig jednostk4
organizacyjn4 Paristwowej Strazy Pozarnej w rozumieniu
ustawy zdnia24 sierpnia 1991r. o Paristwowej Stra2y Po-
zarnej (D2.U.1991.88.400 - tekst pierwotny).

01 stycznia 2003 roku Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpo2arowej im. J6zefa Tuliszkowskiego
zostalo przeksztalcone z paristwowej jednostki bud2eto-
wej w jednostkg badawczo-rozwojowq w rozumieniu
ustawy z dnia25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-
rozwojowych (Dz. U. 22001r. Nr 33 z p6in. zm.)s.

27 wrzefinia 2010 roku Rada Minisfr6w nadala CN-
BOP status Panstwowego Inst5rtutu Badawczego. Nalezy
podkreSlii, 2e uzyskaniu tego wazrego statusu osobiScie
patronowali Mcepremier i Prezes ZarzqduGl6wnego ZOSP
RP Waldemar Pawlak i Komendant Gl6wny PSP gen. bryg.
Meslaw Le5niakiewicz. Bezpodrednio zaanguzowali si g tak-
zePodsekretarz Stanuw MSMA Zbigniew Sosnowski, Z-ca
Komendanta Gl6wnego nadbryg. Marek Kowalski oraz Dy-
rektor Wykonawczy Zwz4duZOSP RP Jerry Maciak.

Pierwszego paidziernika 2010 roku Centrum stalo
sip instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U.
Nr 96, poz.6l8).

Obecnie CNBOP-PIB:
I . j est j ednostk4 organizacyjnq PSP;
2. posiada status Parlstwowego Instytutu Badawczego;
3. jest instytutem badawczym w rozumieniu usta-

wy o instytut ach badavt czy ch;
4. jest jednostk4 ochrony przeciwpoZarowej;
5. posiada osobowodi prawnzu
6. posiada notyfikacjp Komisji Europejskiej na dwie

dyrektywy ,,Srodki ochrony indywidualnej' i ,,Wy-
roby budowlane";

7. posiada akredytowane przez Polskie Centrum Akre-
dylacji cztery Zespoly -Laboratoia oraz Jednostkp
Certyfikuj4c4;

8. posiada autoryzacjg Ministra Gospodarki w zakre-
sie dyrektywy 89/686|EEC z dnia2l grudnia 1989 r.
W sprawie zblizenia przepis6w prawnych panstw
czlonkowskich dolyczqcych Srodk6w ochrony in-
dywidualnej oraz Ministra Infrastruktury w zakresie

5 DecyzjaNr 234 Ministra Spraw Wewnqtrznych iAdministra-
cji z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie przeksztalcenia Cen-
trum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpo2arowej im,
J6zefa Tuliszkowskiego w jednostkg badawczo-rozwojow4
(Dz.Urz.MSW 4.2002.12.47 \

dyrektywy 89l106lEEC z dnia 2l grudnia 1989 r.
W sprawie zblizenia ustaw, rozporzqdzert i przepi-
s6w administracyjnych palistw czlonkowskich doty-
czqcy ch rvyrob6w budowlanych;

9. prowadzi samodzielnie gospodarkg finansow4na za-
sadach okredlonych w ustawie o instytutach badaw-
czych i jest samofi nansuj 4c4 sip j ednostk6

I 0. jest jednostk4 nadzorowanqprzezl
o Ministra Spraw Wewnqtrznych i Administracji,
o Komendanta Gl6wnego PSP w zakresie wyk-

onywanych przez Instytut zada6 jednostki orga-
nizacyjnej PSP.

Dyrektorzy
W ci4gu czterdziestu lat istnienia Jednostk4 kierowali:

l. mgr inz. Zygmant Stanowski - Dyrektor
OBROP w latach 1972.08.31 - 1974,12,31:.

2. pLk poit. Wlodzimierz StruS - Dyrektor
OBROP w latach 1975.03.01 - 1976.12.31:

3. plk poz. mgr in2. Zbigniew Grynczel - Dyrektor
OBROP w latach 1977.01.0I  -  1980.12.31:

4. prof. dr hab. inz. Wiktor Babul - Dyrektor OBROP
w latach 1980.08.01 - 1982.10.31;

5. ptk poZ. prof. dr inZ. Miroslaw Zdanowski -

Dyrektor OBROP/CNBOP w latach 1982.11.11
-  1987 .08 .31  ;

6. plk po2. dr inz. Henryk Jaworski - Dyrektor CN-
BOP w latach 1987.11.0I - 1992.06.30;

7. st. bryg. dr inz. Eugeniusz W. Roguski - Dyrektor
CNBOP w latach 1992.06.15 - 1996,09.30;

8. st. bryg. dr inz. Ryszard Szczygiel - Dyrektor CN-
BOP w latach 1996.10.01 - 2005.02.27;

9. st. bryg. dr inZ. Wladyslaw Wpgrzyn - p.o.Dyrek-
tora CNBOP w latach 2005.02.28 - 2005.05.31;

10. dr inz. Eugeniusz W. Roguski - Dyrektor CNBOP
w latach 2005.06.01 - 2009.01.31 Dyrektor wylo-
niony w drodze konkursu zgodnie z rozporzqd,ze-
niem MNiSW z dnia l0 wrzeSnia 2001 r. (Dz. U.
Nr  101 ,  poz .  1101 ) ;

I l. mt. bryg. dr inz. Dariusz Wr6blewski - p.o. Dyrek-
tora CNBOP w latach 2009.02.01-2009.04.30;

12. ml. bryg. dr in2. Dariusz Wr6blewski - Dyrektor
CNBOP-PIB od 2009.05.01 wyloniony w drodze
konkursu zgo dnie zrozporz4dzeniem MNiSW z dnia
2l wrze{nia2007 r. (Dz.U. Nr 182, poz. 1303).

Ewoluowanie nazwy i logo
W ci4gu 40 lat funkcjonowania Instytutu nanrazmieniala
siq czterokrotnie, zai logo trry ruzyi

. od 14 sierpnia 1972roku - OSrodek Badawczo-Roz-
wojowy Ochrony Przeciwpozarowej6,

o Zarzqdzenie nr 81172 Ministra Spraw Wewnptrznych z dnia
14 sierpnia 1972rokrt w sprawie utworzenia OSrodka Badaw-
czo-Rozwojowego Ochrony Przeciwpo2arowej w J6zefowie-
Dqbince (Dz.U.MSW nr 7,po2.24)
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o od 28 stycznia 1984 roku - Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpo2arowejT,

lata osiemdziesiate.

'@ od lee5r '

f' :'* ::() f

, od 23 stycznia 1997 roku - Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpo2arowej im. J6zefa
Tuliszkowskiego8,

. od 27 wrzeSnia 2010 roku - Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Pneoiwpozarcwej im. J6zefa
Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczye.

;;'s.*-
.*4Fa\n

*ptit\\q

. <WF od20lrr.
%
{:li:nUtrf;Pllt

Przedmiot, zakres dzialania i zadania
W ci4gu czterdziestu lat funkcjonowania Centrum, za-

kres dzialania i zadaniazmieniaty siE piqciokrotnie (1972,
1984, 1997,2002,2010) i v'ryznaczaly wazne momenty
w rozwoju instytutu.
W 1972 roku, w momencie utworzenia OBROP, zakres
dzialania obejmowal szeSt zada{. W 1984 roku zostalo
dodane zadanie do datkowe (zob acz niZej zadanie 7 ).
Zakres dzialaniato obejmowal prowadzenie prac naukowo-
badawczych i rozwojowych obejmuj 4cych zagadnienia za-
bezpieczenia przeciwpoZarowego i zmierzaj4cych do przy-
gotowania nowych i zmodemizowanych rodzaj6w sprzQtu,
urzqdzei pozamicrych, irodk6w gaSnicrych i oglioochron-
nych, metod ich stosowania oraz wsp6fudzial we wdrazaniu
prac technicznych do produkcji w skali przemyslowej oraz
do stosowania w ochronie przeciwpo2arowej.

' Zuzqdzenie nr 9/84 Ministra Spraw Wewnptrznych z dnia29
stycmia 1984 roku zrnieniaj4ce zuz4dzenie w sprawie utworze-
nia O6rodka Badawczo-Rozwojowego Ochrony Przeciwpo2aro-
wej w J6zefowie-Dgbince (DZiRz 1984 roku nr l-2 poz. 3)
8 Zarzqdzenie nr 4 Ministra Spraw Wewngtrznych i Admini-
stracji z dnia 23 stycznia 1997 roku w sprawie nniany zarzq-
dzenia w sprawie utworzenia O$rodka Badawczo-Rozwojo-
wego Ochrony PrzeciwpoZarowej w J6zefowie-Dqbince oraz
nadania statutu Centrum Naukowo-Badawczego Ocbrony
Przeciwpo2arowej imienia J6zefa Tuliszkowskiego @z.Urz.
M5WiA.r997.2.22)
e Rozporzqdzenie Rady Ministr6w z dnia27 wrze$nia 2010
r. w sprawie nadania Centrum Naukowo-Badawczemu Ochro-
ny Przeciwpo2arowej im. J6zefa Tuliszkowskiego w J6zefo-
wie statusu Paristwowego Instytutu Badawczego. Dz.U. 2010
nr 181 poz. 1219
10 Zarz4dzenienr 81172 Ministra Spraw Wewnptrmychzdnia
14 sierpnia 1972 roku w sprawie utworzenia OSrodka Badaw-
czo-Rozwojowego Ochrony Przeciwpo2arowej w J6zefowie-
Dgbince (Dz.U. MSW nr 7, poz. 24)
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Kolejne zadania sformulowano maj4c na uwadze roz-
wi4gywanie problem6w w pelnych cyklach rozwojouych,
obejmuj4cych:

l. Prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie:
l.l.badania poziomu jako$ci i nowoczesnoSci sprzq-

tu i urzqdzeft poaarniczych, material6w i 6rod-
k6w ognioochronnych, $rodk6w gaAficzy ch oraz
metod ich wykorzystania w ochronie przeciwpo-
Zarowej;

1.2. doskonalenia funkcjonalnoici konstrukcji sprzp-
tu i urzqdzeh pozarniczych;

1.3. zastosowania nowych rodzaj6w konstrukcji
sprzEtu i urzqdzeh po1arniczych, $rodk6w
ga{niczych, materia}6w i Srodk6w ognioo-
chronnych;

1.4. zastosowania nowych metod zabezpieczeh prze-
ciwpozarowych i gaSniczych w ochronie prze-
ciwpoZarowej;

1.5. normalizacji w dziedzinie po2arnictwa;
1.6. poziomu bezpieczeristwa i higieny pracy w po-

Zarnictvrie;
1.7. badania rozwoju techniki po2amiczej w kraju

i za granicq;
1.8. wytyczania kierunk6w rozwoju techniki poZar-

niczej w kraju;
1.9. koordynowania prac badawczych dotycz4cych

zagadniert po2arniczych przeprowadzanych
w instytutach resortowych.

Prowadzenie prac rozwojowych w zakresie:
2.1. Opracowari doSwiadczalno-konstrukryjnych,

budowy i pr6bnej eksploatacji sprzQtu iurzqdzelt'r
poZarowych;

2.2. Opracowaf normatywnych do stosowania sprzg-
tu i urzqdzen polarniczych, Srodk6w ga$ni-
czych, matefial6w i $rodk6w ognioochronnych
w ochronie przeciwpozarowej;

2.3 . Badania czystodci patentowej;
2.4. P r zy gotowania danych wyj dciowych do norm.
Udzial w Pracach wdroZeniowych w zakresie:
3.1. Wsp6ludzia{u autorskiego przy wdrazaniu

do produkcji sprzQtu i urzqdzeft poi,arniczych,
Srodk6w gaSniczych, material6w i Srodk6w og-
nioochronnych;

3.2. Pomocy autorskiej i dydaktycznej przy wdra2a-
niu do eksploatacji w ochronie przeciwpozaro-
wej nowych zdobyczy techniki polarniczej;

3.3. \Opracowania dokumentacji technicznej.
Wsp6lpraca w upowszechnianiu prac naukowo-ba-
dawczych i rozwojowych.
Prowadzenie prac naukowo-badawczych i rozwojo-
wych nie stanowiqcych czE3ci skladowych proble-
m6w, aw szczeg6lnoSci pracrozpoznawczych o cha-
rakterze stosowanym lub poznawczym w ochronie
przeciwpozarowej.
Prowadzenie dzialalno6ci og6lnotechnicznej w tym
ptac z zakresu normalizacji, typizacji w ochronie

2.

3 .

A

5 .

6.
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przeciwpo2arowej, szkolenia, ochrony patentowej
oraz popularyzacji osi4gnigi nauki i technikitt.

7 . 7lnformacjaw dziedzinie ochrony przeciwpo2arowej
w ramach krajowego systemu informacji naukowo-
technicznej, gromadzenie material6w dotycz4cych
problematyki po2arniczej, prowadzenie biblioteki
poiwniczej oraz wydawanie material6w informacyj-
nych o tematy ce pozarniczej. t2.

W 1997 roku nast4pila zrniana zakresu dzialania onz
zadaft Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpo-
2arowej. Kluczowa zmiana polegala na wpisaniu do zakresu
ocenyjako5ci wyrob6w i ich dopuszczania do uzytkowania
wyrob6w w ochronie przeciwpo2arowej. Ponadto zakres
dzidania obejmowal prowadzenie prac naukowo-badaw-
crych i wdro2eniowy ch z zakresu technicznego wyposazenia
jednostek ochrony przeciwpoZarowej, zaberyieczenia prze-
ciwpo2arowego obiekt6w i proces6w technologiczrychr3.

Przemodelowaniu ulegly r6wniea zadania, kt6re obej-
mowaly w szczeg6lno6cira:

1. OcenE jako5ci wyrob6w uZytkowanych w ochronie
przeciwpoZarowej;

2. Prowadzenie prac naukowo-badawczych o charak-
terze stosowanym i poznawczym z zakresu ochrony
przeciwpo2arowej;

3. Prowadzenie prac badawczych i wdroZeniowych
dotycz4cych konstrukcji, funkcjonalno(ci, bezpie-
czeristwa, ergonomii i eksploatacji sprzgtu, odziezy
specjalnej oraz rirodk6w gasnicrych dla pafstwowej
stra\ po2unej;

4. Wytyczanie kierunk6w rozwoju techniki polarniczej
w kraju;

5. Wsp6lpracE z innymi jednostkami organizacyjny-
mi Panstwowej Strary Po2arnej w zakresie rozwo-
ju techniki stosowanej w jednostkach ratowniczo-
ga{niczy ch, r orw iqzaf or ganizacy jnych, szkolenia
i w innych dziedzinach;

" Zarz:4dzenie nr 81172 Ministra Spraw Wewngtrmych z dnia
l4 sierpnia 1972 rolrctr w sprawie utworzenia O3rodka Badaw-
czo-Rozwojowego Ochrony Przeciwpozarowej w J6zefowie-
Dqbince (Dz.U. MSW nr 7, poz. 24)
12 Zarzr{l" srtis nr 9/84 Minisna Spraw Wewn gtrzrty ch z dnia 28
stycmia 1984 roku anieniajqce zarzqdzenie w sprawie utworze-
nia Odrodka Badawczo-Rozwojowego Ochrony Przeciwpozaro-
wej wJ6zefowie-Dgbince (DZiRz 1984 rokunr 1-2poz.3)
t3 Zuzqdzenie nr 4 Ministra Spraw WewnEtrmych i Admini-
shacji z dnia 23 stycznia 1997 roku w sprawie zmiany zarz1-
dzenia w sprawie utworzenia OSrodka Badawczo-Rozwojo-
wego Ochrony Przeciwpo2arowej w J6zefowie-Dgbince oraz
nadania statutu Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpo2arowej imienia J6zefa Tuliszkowskiego (Dz.Urz.
MSWiA.1997.2.22)
ta Zarzqdzenie nr 4 Ministra Spraw WewnEtrmych i Admini-
stracji z dnia 23 stycznia 1997 roku w sprawie zmiarry zarz4-
dzenia w sprawie utworzenia Oirodka Badawczo-Rozwojo-
wego Ochrony Przeciwpo2arowej w J6zefowie-Dgbince oraz
nadania statutu Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej imienia J6zefa Tuliszkowskiego (Dz.Urz.
M5WuA.1997.2.22\

6. Prowadzenie prac badawczych w zakresie technicz-
nych system6w zabezpieczef przeciwpo2arowych;

7. Prowadzenie prac badawczych wynikajqcych z za^
kresu akredytacji laboratori6w;

8. Wykonywanie opinii i ekspertyz technicznych, a tak-
2e analizprzyczyn powstawania i rozwoju po2ar6w;

9. Prowadzenie dzialalnoSci szkoleniowej oraz popula-

ryzacja osi4gnigd nauki i techniki w zakresie ochrony
przeciwpozarowej;

10. Wprowadzanie system6w jako3ci w badaniach i uslu-
gach z zakresu ochrony przeciwpo2arowej;

11. Dostosowywanie procedur badawczych i certyflka-
cyjnych do obowiqzuj4cych uregulowa{ prawnych
w unii europejskiej;

12. Prowadzenie prac normalizacyjnych na potrzeby
braniry poiarniczej;

13. Prowadzenie branzowej wsp6lpracy z krajowymi
i zagr anicznymi o6rodkami badawczym i, organiza-
cj ami technic zny mi i plac6wkami szkoleniowymi;

14. Wsp6ludzial w tworzeniu oraz opiniowaniu akt6w
prawnych dotycz4cy ch ochrony przeciwpoZarowej.

Kolejna zmiana nastqpila w 2002 roku i dotyczyla
przedmiotu dzialania. Obejmowala ona prowadzenie ba-
dari naukowych, prac rozwojowych oraz badarl i ceny-
fikacji w zakresie ochrony przeciwpolarowej i ochrony
ludnodci na rzeaz bezpieczeristwa kraju. 15

Zmianaprzedmiotudzialaniaznalazlaodzwierciedle-
nie w zakresie dzialaniat6:

1. Prowadzenie badan naukorvych i prac rozwojowych
dotycz4cych technicznego wyposa:Zenia jednostek

ochrony przeciwpo2arowej, zaberyieczenia przeciw-
pozarowego obiekt6w i proces6w technologicznych,
podrgcmego sprzgtu gadniczego i Srodk6w ga{niczych;

2. Badanie i certyfikacjE wyrob6w i uslug w zakresie
ochrony przeciwpoZarowej i ochrony ludno$ci;

3 . Udzial w pracach normalizacyjny ch na rzecz ochro-
ny przeciwpoZarowej;

4. Doskonalenie metod prowadzenia badan naukowych
i prac roavojowych dotycz4cych technicznego wy-
posazenia jednostek ochrony przeciwpozarowej,
zabezpieczenia przeciwpo2arowego obiekt6w i pro-
ces6w technologiczny ch, podrEcznego sprzgtu gaSni-
czego i Srodk6w gainiczych;

5. Upowszechnianie wynik6w badari naukowych i prac
rozwojowych oraz propagowanie wiedzy z zakresu
ochrony przeciwpo2arowej i ochrony ludno6ci.

Obecny przedmiot dzialafia Instytutu orcz zadaria

ls Rozporz4dzenie Ministra Spraw WewnEtrznych i Admini
stracji z dnia 14 marca2002 r. w sprawie reorganizacji Cen-
trum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpo2arowej im.
J6zefa Tuliszkowskiego. (D2.U.2002.34.323 z p6in. zm.)
16 Ftozporzqdzenie Ministra Spraw WewnEtraych i Admini
stracji z dnia 14 marca2002 r. w sprawie reorganizacji Cen-
trum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpo2arowej im.
J6zefa Tuliszkowskiego. (Dz.U .2002.34.323 z p62n. zm.)

135



JUBILEUSZ CZTERDZIESTOLECIA ISTNIENIA CENTRUM NAUKOWO.BADAWCZEGO OCHRONY PRZECIWPOZAROWDJ
IM. JOZEFA TULISZKOWSKIEGO - PAI{sTwowEGo INSTYTUTU BADAwcZEGo

zostaly zdefiniowane przez podpisane przez Premie-
ra Donalda Tuska Rozporzqdzeniet7 Rady Ministr6w
z dnia27 wrzednia 2010 r. oraz przez statut zatwierdzo-
ny 07.06.2010 roku przez Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji CNBOP-PIB - 2010r.

Na podstawie tych dokument6w przedmiot dzialania
instytutu obejmuje prowadzenie badarl naukowych, prac
rozwojowych i wdroZeniowych w zakresie ochrony prze-
ciwpozarowej, ochrony ludnoSci, obrony cywilnej izarzq-
dzania kry zy sowego, w tym o szczeg6lny m znaczeniu dla
bezpieczefistwa kraju, a takze prowadzenie dzialalno3ci
normalizacyjnej, szkoleniowej i edukacyjnej, informacyj -

nej i uslugowej.rE
Zadania zostaly podzielone przez Radp Ministr6w

na dwie grupy: szczeg6lnie wazne dla planowania i reali-
zacji polityki paristwa oraz pozostale zadania.

Do zadai szczeg6lnie wa2nych dla planowania i rea-
lizacji polityki pahstwa, nalez{e :

1. Wydawanie, miana, cofanie i kontrola dopuszczeri
do uzytkowania wyrob6w slu24cych zapewnieniu
bezpieczeristwa publicmego lub ochronie zdrowia
i;rycia oraz mienia, wprowadzanych do uzytkowania
w jednostkach ochrony przeciwpozarowej oraz wy-
korzystywanych przez te jednostki do alarmowania
o pozarze lub innym zagroheniu oraz do prowadzenia
dzialairatowniczych,atak2ewyrob6wstanowi4cych
podrpczny sprzgt gainiczy, kt6re mog4 byi stosowa-
ne wyl4cznie po uprzednim uryskaniu dopuszczenia
do u4rtkowania zgodnie z wL 7 ustalvy z dnia 24
sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej (dz. U.
22009 r. Nr 178, poz. 1380 orazz20I0 r. Nr 57, poz.
353);

2. Badanie i certyfikacja wyrob6w i ustug w zakresie
ochrony przeciwpoLarowej oraz ochrony ludnodci.

Z kolei do pozostalychzadart instytutu nalez{o:
1. Prowadzenie badari naukowych i prac rozwojowych

w zakresie ochrony przeciwpoZarowej i ochrony lud-
noSci;

2. Opracowywanie i opiniowanie wymagari, kryteri6w

17 Rozporz dzenie Rady Ministr6w z dnia27 wrzednia 2010
w sprawie nadania CNBOP statusu Pafstwowego Insty-
tutu Badawczego
18 Rozporzqdzenie Rady Ministr6w z dnia 27 wrzeSnia
2010 r. w sprawie nadania Centrum Naukowo-Badawcze-
mu Ochrony PrzeciwpoZarowej im. J6zefa Tuliszkowskiego
w J6zefowie statusu pafstwowego instytutu badawczego. (Dz.
u .2010.181.1219)
le Rozporz4dzenie Rady Ministr6w z dnia 27 wrzednia
2010 r. w sprawie nadania Centrum Naukowo-Badawcze-
mu Ochrony Przeciwpo2arowej im. Jdzefa Tuliszkowskiego
w J6zefowie statusu pafistwowego instytutu badawczego. (Dz.
u .2010.181.1219) .
20 Rozporz4dzenie Rady Ministr6w z dnia 27 wrze6nia
2010 r. w sprawie nadania Centrum Naukowo-Badawcze-
mu Ochrony Przeciwpo2arowej im. J6zefa Tuliszkowskiego
w J6zefowie statusu paistwowego instytutu badawczego. (Dz.
u.2010.181.12r9).
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technicznych i akt6w prawnych oraz wsp6ludzial
w pracach normalizacyjnych na pohzeby ochrony
przeciwpoZarowej i ochrony ludnoici;

3. Upowszechnianie wynik6w badari w formie wydaw-
nictw ksiqzkowych, publikacj i, kurs6w, konferencj i,
sympozj6w i seminari6w naukowych;

4. Podejmowanie dzialalnodci w zakresie doskonalenia
metod prowadzeniabadan naukowych i prac badaw-
czo-rozwojowych;

5. Opracowywanie i udzielanie informacji naukowej i tech-
niczrej w zakresie prac prowadz ony ch przez instytut;

6. Prowadzenie dzialalno6ci aprobacyjnej z zakresu
ochrony przeciwpoZarowej ;

7. Opracowywanie analiz oraz ocen stanu i rozwoju
bezpieczedstwa powszechnego paristwa, zatzqdzania
kryzysowego, ochrony ludnoSci, ochrony przeciwpo-
Zarowej i obrony cywilnej w kraju i za granicq, atak-
2e wytyczanie kierunk6w rozwoju oraz inicjowanie
i prowadzenie badari w tym zakresie;

8. Wsp6lpraca z jednostkami organizacyjnymi Pan-
stwowej Strairy Poaarnej w zakresie prowadzonych
badari naukowych i prac badawczo-rozwojowych,
w tym dotycz4cy ch wyp o s a Zenia techniczne go sto s o-
wanego na potrzeby kajowego systemu ratowniczo-
ga(niczego, a takze bezpieczef stwa powszechnego
paristwa, zarz4dzania kryzysowego, ochrony ludno-
Sci, ochrony przeciwpo2arowej i obrony cywilnej;

9. Wsp6lpraca z jednostkami organizacyjnymi Paf-
stwowej Strazy Po2arnej i innymi podmiotami w ob-
szarze stosowania technicznych system6w zabezpie-
czef przeciwpoZarowych;

10. Wsp6lpraca w zakresie prowadzenia badaf nauko-
wych i prac badawczo-rozwojowych oraz oceny
zgodno$ci w dziedzinie ochrony przeciwpo2arowej
i ochrony ludnoici z krajowymi i zagranicznymi
odrodkami badawczymi, uczelniami, organizacj ami
technicznymi i innymi podmiotami;

11. Doradzfwo, r,'vykonywanie ekspertyz, w tym s4do-
wych, prac do6wiadczalnych i technicznych zleco-
nych w obszarze bezpieczefstwa powszechnego pa6-
stw a, zarzqdzania kryzysowego, ochrony ludnodci,
ochrony przeciwpozarowej i obrony cywilnej;

1 2. Edukacja powszechna doty czqca bezpieczeristwa.

Ponadto z racji realizowanej misji oraz przedmiotu
i zakresu dzialania waznym zadaniem statutowym In-
stytutu jest wsp6lpraca z Zarz4dem Gl6wnym Zwiqzku
Ochotniczych Stra2y Po2arnych RP, administracj4 rz4-
dow4 i samorz4dowq organizacjami pozarz4dowymi,
atak2e z producentami i stowarzyszeniami producent6w
w obszarze dzialania instvtutu2r.

21 Statut Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przecrw-
po2arowej im. J6zefa Tuliszkowskiego - Paristwowego Insty-
tutu Badawczego. Statut zatwierdzony przez Ministra Spraw
Wewngtrmych i Administracji dnia 07.06.2011 roku.
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Struktura organizacyj na
Ewoluowanie potrzeb sluzby i ochrony przeciwpoza-

rowej, zmieniajqca sig sytuacja formalno-prawna oraz po-
zbawienie CNBOP etat6w strazackich wplywaly nazmia-
ny zakresu dzialania, zadah oraz struktury organizacyjnej
Instytutu. Struktura organizacyjnajest jednym z narzgdzi
wspomagaj4cych zuzqdzanie i od jej wlaSciwego skon-
struowania zaleiry efeklywnoS6 i sprawnoSi realizowa-
nych zadan oraz osi4ganie cel6w biezqcych i strategicz-
nvch instvtutu.

Warto dodai, ze OBROP powstal nabazie2z:
l. Pracowni Konstrukcji SprzEtu Pozarniczego i Pra-

cowni Zapobiegania Pozarom, kt6re funkcjonowaly
od maja l962r.w Komendzie Gt6wnej Straly Po2ar-
nych;

2. O(rodka Szkolenia dla Stra2ak6w w J6zefowie-DE-
bince, kt6ry byl tworzony w latach szeS6dziesiqtych
i posiadal nastgpuj4ce obiekfy: garaZe, hala monta-
zowa z garazem, wspinalnia (wieZa struhacka), budy-
nek administracyjny (pomieszczenia administracyjne

Tabela l.
Zestawienie struktur organizacyjnych obowi4zuj4cych w 1972,1992 i20t2 roku.

OBROPw 1972rot<v CNBOP w 1992 roku CNBOP-PIB w 2012 roku

Rada Naukowo-Techniczna
) KomisjaNaukowa

Rada Naukowa Rada Naukowa

Kolegium Dyrektora Kolegium Dyrektora Kolegium Dyrektora

Rada ds. Certyfikacji

Rada Aprobat Technicmych
i Rekomendacii

Pelnomocnik Dyrektora ds. Jako6ci

Zaklad Normalizacii i Jakoici Zaktrad Normalizacji Jednostka Certyfi kuj 4ca

Jednostka Aprobat Technicznych

Zaklad Eksploatacji Sprzqtu
PoZarniczego

Zaklad Technicznego Wyposa2enia Strazy Po2amych
P Laboratorium - Pracownia Pojazd6w i Wyposa2enia
} Laboratorium - Pracownia Pomp i Armaturv Wodno-

Pianowei

Zesp6l Laboratori6w Technicme-
go Wyposa2enia Straz,y Pozamej
i Te chnicznych Zab ezpie czeh
Przeciwoo2arowvch

Zaldad. Z abezpie czeh P rze -

ciwpo2arowych
Z aklad Techni c zny ch Zab ezpieczeri Przeciwpo2arowych
} Laboratorium - Pracownia Te clniczny ch Zabezpieczeit

Przeciwoo2arowvch

ZaLdad Sygnalizacji Alarmu Po2aru i Automatyki Po2arowej
) Laboratorium - Pracownia Sygnalizacji Alarmu Po2aru

i Automatyki Po2arowej

Zesp6l Laboratori6w Sygnaliza-
cji Alarmu Pozaru i Automatyki
Po2amiczei

Zaldad Srodk6w Ga$niczvch Zaklad Badan Po2ar6w i Srodk6w GaSniczych
P Laboratorium - Pracownia Badan Srodk6w GaSniczvch

i Sprzgtu PodrEcznego
) Laboratorium - Pracownia Badari WtaiciwoSci Po2aro-

wych Material6w
) Pracownia Badair Rozwoiu PoZar6w

Zesp6l Laboratori6w Badan Che-
micznych i Po2arowych

Zespol Laboratori6w Proces6w

Spalania i WybuchowoSci

Dziatr Ekspertyz i. Oceny Ryzyka

Zaklad Konstrukcyjno-Do-
Swiadczalny

Zaklad Budowy Prototyp6w

Prototypownia

Zaklad Postppu Naukowo-Technicznego i Rozw6j Kadr Dzial Szkoiefi

Dzial Obsfuei Badan

Dzial Poligrafii Dziatr Wydawnictw i Promocji

Centrum Obsluei Klienta

22 Biuletyn XXV lat CNBOP... s 13

r37
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z salqwykladowq), portiernia z miejscem na centralE
telefoniczn4.

W tym miejscu watto zauwuiry6, ze Centrum nadal
jest kontynuatorem tych tradycji.

W tabeli nr I przedstawiono strukturp organizacyjnq
w roku utworzenia OBROR po dwudziestu latach funkcjo-
nowania (w roku powstania Paristwowej Strazy Po2arnej)
oraz w crterdziest4 rocznicp dzialania instytutu.

Organy opiniodawc zo-d,or ad,cze
O b ecny zakr es dzialania, zlohono { ( pro c edowany ch

spraw oraz wysokie ryzyko im towarrysz4ce wymuszaj4
konieczno36 k orzy stania z pomocy wielu organ6w opinio-
dawczo-doradczych. Nalery jednak podkreSli6, ze organy
te nie zdejmuj4jednoosobowej odpowiedzialno$ci za pod-
jEte decyzje z dyrektora Instytutu.

Kolegium Dyrektora
Kolegium od pocz4tku23 pelnilo funkcje doradcze

w zakresie struktury wewngtrznej Instytutu, jego dzialal-
noSci, gospodarki finansowej i administracyjnej, a takhe
planu dzialalnoSci i realizacji tego planu.

Obecnie Kolegium tworzy kadra kierownicza Insty-
tutu, samodzielne stanowiska, przedstawiciele organizacji
zwi4zkowych oraz osoby zaproszone przez przewodni-
czqcego - dyrektora CNBOP-PIB.

Rada Naukowa
Poprzednikiem obecnej Rady Naukowej CNBOP-PIB

byla Rada Naukowo-Techniczna utworzona w 1973 roku.
Rada Naukowo-Techniczna skladala siE z przewodnicz4-
cego, zastepcy i dziewigciu czlonk6w powolywanych
przez Ministra Spraw Wewnptrznych na okres 2 lat. RNT
doradzala dyrektorowi i opiniowala kierunki dzialalno5ci
naukowo-badawczej i rozrvojowej oSrodka. W ramach
Rady Naukowo-Technicznej dziatata Komisja Naukowa.
Pelnila ona funkcjE Rady Naukowej.2a

Obecnie Rada Naukowa jest organem stanowi4cym,
inicjuj4cym, opiniodawczym i doradczym w zakresie
dzialalnoSci statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry
naukowej i badawczo-technicznej Instytutu.

W sklad Rady Naukowej Instytutu wchodzi 12 os6b:
pracownicy naukowi i badawczo-techniczni; osoby spoza
Instytutu posiadaj4ce co najmniej stopief naukowy dok-
tora oraz osoby wyr62niaj4ce sig wiedz4 i praktycznym
dorobkiem w sferze gospodarczej objgtej dzialalno5ciq In-
stytutu. Do Rady Naukowej Instytutu osoby spoza niego
powoluje Minister Spraw WewnEtrznych i Administracji
spoSr6d kandydat6w przedstawiony ch przez dyrektora.

Obecnie przewodniczqcym RNjest prof. dr hab. in2.
Lech Starczewski, zastEpc4 przewodnicz4cego jest prof.
dr hab. inZ. J6zef hurek, za$ sekretarzem iest dr in2. Stefan
Wilczkowski.

Biuletyn XXV lat CNBOP... s l5
Biuletyn XXV lat CNBOP... s 15

Rada ds. Certyfikacji
Przy CNBOP-PIB dziala Rada ds. Certyfikacji. Rada

zostala powolana zarzqdzeniem Dyrektora Centrum Na-
ukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej. Struktu-
ra organizacyjna Rady oraz jej sklad osobowy zapewnia-
j4 skutecznoS(, dzialania, bezstronnoii w podejmowaniu
decyzji oraz udzial wszystkich stron, kt6rych interesy
rwiqzane sq z procesem certyfikacji wyrob6w, bez do-
minacji kt6rejkolwiek ze stron. Kryterium doboru skladu
Rady stanowi r6wno5i stron, kt6rych interesy zwiqzane
sq z procesem certyfikacji rvyrob6w.

Komitet BezstronnoSci
Komitet ds. bezstronnodci Jednostki Certyfikuj4cej

zostal powolany zarzqdzeniem Dyrektora CNBOP-PIB.
Komitet powoluje Dyreklor CNBOP-PIB na wniosek
Kierownika Jednostki Certyfikuj4cej. W sklad Komitetu
wchodz4 przedstawiciele: producent6w, klient6w certyfi -

kowanych org anizacji, rzqdowych organ6w legislacyjnych
lub innych sluZb rz4dowych czy tez organizacji pozaruq-
dowych w tym organizacji konsumenckich, CNBOP-PIB.
Do najwa:Zniej srychzadafKomitetu nalezy :udzial w opra-
cowaniu polityki bezstronno(ci, przeciw dziaLanie tenden-
cj om zagr azaj4cym ob iektywnemu prowadzeniu dzialal-
no6ci certyfi kacyjnej i dopuszczeniowej oraz prowadzenie
przeglqdu bezstronnoSci proces6w cerlyfikacji i dopusz-
czeh.

Komitet Odwolawczy
Komitet Odwolawczy powolany zostal zarzqdzeniem

Dyrektora CNBOP - PIB. W jego sklad wchodzi trzech
czlonk6w - przedstawicieli CNBOP spoza struktury orga-
nizacyjnej DC i Laboratori6w Badawczych. Komitet od-
powiedzialny jest za sprawne i rzetelne rozpatrzenie od-
wolari i spraw spornych oraz zajmowanie obiektywnego
stanowiska w rozpatrywanych sprawach.

Rada Aprobat Technicznych i Rekomendacji
Rada jest kolegialnym organem opiniodawczo-dorad-

czym, dzialajqcymprzy CNBOP-PIB. Rada zostala powo-
lana zarzqdzeniem Dyrektora Centrum Naukowo-Badaw-
czego Ochrony Przeciwpo2arowej.

W sklad Rady wchodzq przedstawiciele CNBOP, or-
ganizacji producent6w sprzptu przeciwpozarowego, mini-
str6w, organ6w nadzoru budowlanego, Paristwowej Stra2y
Po2arnej oraz Zwiqzku Ochotniczych Strazy Pozarnych.

Podstawowym zadariem Rady jest bezstronne opi-
niowanie dzialatt CNBOP w zakesie udzielanych aprobat
technicznych, w obszarach oceny przydatnoSci rvyrob6w
budowlanych do zamierzonego stosowania w budowni-
ctwie i wykorzystywanych w ochronie przeciwpo2arowej.

Gospodarka finansowa
Od 2003 roku CNBOP-PIB jest jednostkq samofl nansuj 4cq
sip, kt6ra co roku poddawana jest audytowi finansowemu
przezbiegly chrewident6w Analiza sytuacj i ekonomiczno

23
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- finansowej oraz wyniki badari sprawozdari finansowych
i zdarzertzakazdym razem potwierdzaj4 stabilnoii i bez-
pieczefi stwo finansowe instytutu oraz odpowiedni4 biez4-
c4plynno5i.

Akredytacja i Notyfikacja
Laboratoria Centrum, jako jedne z pierwszych w kra-

ju, przystqpity do krajowego systemu badari i certyfika-
cji oraz uzyskaly akredytacjg Polskiego Centrum Badali
i Certyfikacji (PCBC). Istot4tego systemu bylo uzyskanie
przez laboratoria akredytacj i, czyli potwierdzenia kompe-
tencji personelu, powtarzalnodci i wiarygodno5ci wynik6w
badafr, poprzez oceng metod i stanowisk badawczychoraz
sposob6w dokumentowania i opracowywania wynik6w
badaf. Przygotowanie Centrum wiqzalo siE z odpowied-
nim techniczno-organizacyjnym przygotowaniem obej-
muj4cym: pracownik6w, stanowiska badawcze, metody
i procedury badawczej oraz dokumentowanie proces6w.25

Bez moZliwoSci wykonania badan akredytowanych
w Polsce, krajowi producenci musieliby ubiega6 sip o bada-
nia w zagranicznych laboratoriach, gdzie mogliby natrafi,d
na proceduralne, finansowe i techniczne bariery. Na etapie
tworzenia sip gospodarki rynkowej w naszJm kaju bylo
to istotne wsparcie krajowych producent6w. NiezaleZnie
od tego kompetencje potwierdzone certyfikatem akedyta-
cji przeldadaly siE na jakoSi badania sprzQtu dostarczanego
do atestacji i stanowily istotn4barierg dla sprzptu nie spel-
niaj4cego akceptowalnego poziomu jako6ci.26

6wcze5nie, uzyskanie akredytacji wiqpalo siE z odby-
ciem pozytywnego auditu realizowanego przez niezalea-
nych audytor6w PCBC. W laboratoriach prrygotowanie
do takiego auditu obejmowalo takie elementy jak27:

1. Przygotowanie Ksiqg JakoSci, procedur badawczych
i instrukcji stanowiskowych zgodnie z wymaganiami
normy;

2. Uzupelnienie aparatury badawczej, wdrozenie syste-
mu sprawdzania, wzorcowania i legalizacji urzqdze(r
pomiarowych;

3. Przygotowanie i dostosowanie pomieszczert do vty-
magari stawianych nowoczesnym laboratoriom ba-
dawczym;

4. Przygotowanie personelu (ze szczeg6lnym uwzglgd-
nieniem pracownik6w audytowanych laboratori6w)
CNBOP do auditu.

Ponizej przedstawiono przebieg wieloletniego proce-
su uzyskiwania i utrrymywania akredytacji i notyfikacji.

Rok 1996
Uzyskanie akredytacji Polskiego Centrum Badafr

i Certyfikacji przez:

2s Biuletyn XX lat CNBOP... s.20-21
26 Biuletyn XX lat CNBOP... s. 20-21
27 Biuletyn XXV lat CNBOP... s. 46

1. Laboratorium Badan WlaSciwoSci Po2arowych Ma-
terial6w, certyfikat akredytacji nr L 6011196 (nastEp-
nie Zaklad - Laboratorium Badari Waiciwodci Po-
Zarowych Material6w, certyfikat akredytacji nr AB
060 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji).
Kierownikiem laboratorium w tym okresie byla kpt.
in2. Mal gor zata S uchecka.

2. Laboratorium Pomp i Armatury Wodno-Pianowej,
certyfikat akredytacji nrL 59ll/96 (nastgpnie Zal<tad-
Laboratorium Technicznego Wyposazenia Stra:f Po-
2amej, certyfikat akredytacji nrAB 059 wydany przez
Polskie Centrum Akredytacji). Kierownikiem labora-
torium w tym okresie byl ml. kpl mgr inZ. Zbigniew
Sural.

Numery 59 i 60 oznaczajqkolejne numery labora-
tori6w akredytowanych w Polsce. PodkreSleniem rangi
wydarzenia stalo sig uroczyste wrpczenie certyfikat6w dla
CNBOP w Zarnle Kr6lewskim w Warszawie28.

Rok 1998
Uzyskanie akredytacji Polskiego Centrum Badaf

i Certyfikacji przez Zaldad-Laboratorium Sygnalizacji
Alarmu Po2aru i Automatyki Pozamiczej, certyfikat akre-
dytacji nr L 207/l/98 (nastgpnie certyfikat akredytacji
nr AB 207 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji).
Kierownikiem laboratorium w tym okresie byl bryg. mgr
inz. J er zy Ciszewski2e.

Rok 1999
Uzyskanie akredytacji Polskiego Centrum Badari

i Certyfikacji przez Jednostkp Certyfikujqc4, cerfyfikat
akredytacji nr 63/Cw-69199 (nastppnie certyflkat akedy-
tacji nr AC 063 wydany przez Polskie Centrum Akredyta-
cji). Kierownikiem Jednostki Certyfikujqcej w tym okre-
sie byl st. bryg. mgr inz. Zbigniew Sikorski3o.

Rok 2000
Uryskanie akredytacji Polskiego Centrum Badaf

i Certyfikacji przez:
l. Zaklad-Laboratorium Technicznych Zabezpieczeh

Przeciwpo2arowych otrzymuje certyfikat akredyta-
cji nr L 305/I/2000 (nastppnie certyfikat akredytacji
nr AB 305 lyydany przez Polskie Centrum Akredyta-
cji). Kierownikiem laboratorium w tym okesie byl
bryg mgr in2. Jacek Swietnicki3'.

2. Laboratorium Srodk6w GaSniczych i Sprzgtu Pod-
rQcznego, certyfi kat akredytacj i nr L 306 I | 12000 (na-
stgpnie ZakJad-Laboratorium Technicznych Zabez-
pieczeri Przeciwpo2arowych, certyfikat akredytacji
nr AB 305 wydany przez Polskie Centrum Akredy-

28 Biuletyn XXV lat CNBOP... s, 46
2e Monografia XXX lat CNBOP ... s.26
30 Monografia XXX lat CNBOP... s. 85
31 MonosrafiaXXX lat CNBOP... s. 14
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tacji), Kierownikiem laboratorium w tym okresie byl
ml. bryg. mgr in2. Andrzej Nasiorowski. Cerlyfikat
zostal wrgczony przezDyrcktora PCBC podczas mig-
dzynarodowego sympozjum, kt6rego organizatorem
bylo Laboratorium Srodk6w Ga6niczych i Sprzgtu
PodrEcznego.32

3. Laboratorium Pojazd6w i Wyposazenia otrrymuje
certyfikat akredytacji nr L 307 lI/2000 (nastppnie Za-
klad-Laboratorium Technicznego WyposaZenia Stra-
Zy Poiarnej, certyfikat akredytacji nrAB 059 wydany
przez Polskie Centrum Akredytacji). Kierownikiem
laboratorium w tym okresie byl ml. bryg. mgr inz.
Zbigniew Wi$niewski33.

Rok 2004
Uzyskanie Notyfikacji Komisji Europejskiej przez

CNBOP (numer identyfikacyjny 1438) w zakresie:
1. Srodki ochrony indywidualnej nr 89l686lEEC;
2. Wyroby budowlane nr 89/106/EEC.

Dyrektorem CNBOP w tym okesie byl st. bryg. dr inz.
Ryszard Szczygiel

Rok 2011
Uzyskanie akredytacj i Polskiego Centrum Akredyta-

cji przez Zesp6l Laboratori6w Proces6w Spalania i Wy-
buchowo3ci, certyfikat akredytacji nrAB 1280. Laborato-
rium kierowal i kieruje st. kpt. mgr inZ. Rafal Porowski.

Warto podkeSli6, Ze w momencie uzyskania akredy-
tacji przez laboratoria i Jednostkg Certyfikuj4c4 CNBOP
wyniki badan akredytowanych oraz certyfikaty wydawane
w systemie Europejskim staly sig uznawalne przez zagra-
niczne laboratoria i jednostki certyfikuj4ce. DziEki temu
producenci krajowi uzyskali latwiejszy dostgp do rynku
wsp6lnoty europej skiej.

Posiadanie akredytacji oznaczalo i oznacza elitarno56
w6r6d laboratori6w i jednostek certyfikuj4cych na miq-
dzynarodowym rynku badaf i certyfikacji.

Swiadectwa Dopuszczenian Atesty, Certyfikaty
Od 1973 roku3a OBROP prowadzil dzialalnoid dopusz-

czeniow4 atestacyjn4 i certyfikacyjn4 wyrob6w stosowa-
nych w ochronie przeciwpoZarowej, ewoluowanietej dzia-
lalnoici w ci4gu czterdziestu lat przedstawia ryc. nr 1.

Obecnie CNBOP-PIB prowadzi ocenE zgodno6ci
na podstawie:

o Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpolarowej (Dz. U. nr 147 poz. 1229 zp6in.
zm.) w zakesie okre5lonym w Rozporz4dzeniu Min-
isha Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrob6w
slu24cych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego

" Monografia XXX lat CNBOP... s. 48
33 MonografiaXXX lat CNBOP.,. s. 54
34 W I 973 roku wydano pierwsze 23 Swiadectwa dopuszczenia
XXVla ts .  16 .
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lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia |ych wyrob6w
do uzytkowania (Dz. U. nr 143 po2.1002);
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu-
dowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) w zakresie
okre3lonym w r ozpor zqdzeniach :

- Ministra Infrastruktury z dnia 17 sierpnia 2004r.
w sprawie system6w oceny zgodnodci, wymagari,
jakie powinny spelniai notyfikowane jednostki

uczestnicz4ce w ocenie zgodno5ci, oraz spo-
sobu oznaczania wyrob6w budowlanych ozna-
kowaniem CE (Dz. U nr 198 poz.207l);

- Ministra Infrastruktury z dnia I I sierpnia 2004r.
w sprawie sposob6w deklarowania zgodnoSci
wyrob6w budowlanych oraz sposobrr zra-
kowania ich znakiem budowlanvm. (Dz. U.
nr l98poz.204l).

Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny
zgodnoSci (tekst jednolity Dz. U. nr 204 z 2004 r.,
po2.2087).

Ryc. 1. Ewoluowanie koncepcji Swiadectw Dopuszczenia3s

Dzialalno36 Certyfikacyjna i procesy dopuszczenia
realizowane s q pr zez Jedno stk g Certyfi kuj 4cq CNB OP-
PIB. W jednostce wdrozone s4 systemy jakodci zgodnie
z norm4 PN-EN 45011, jak r6wniez wybrane punkty
normy PN-EN ISOAEC 7702I odnosz4ce siE do oceny
zakladowej kontroli produkcji.

Jednostka Certyfi kuj 4ca prowadzi :
. Certyfikacie obowi4.zkow4 wyrob6w budowlanych

zgodnie z:
- wymaganiami norm zharmonizowanych

- wymagana do wydania przez producenta
deklaracji zgodno3ci z dyrektyw4 dotycz4cq

35 Opracowanie zbiorowe pod kierunkiem W. Leriniakiewicza:
Dopuszczenia wyrob6w stosowanych w ochronie przeciwpo-
2arowej, Wydawnictwo CNBOR 2010 J6zef6q s. 6.



JUBILEUSZ CZTERDZIESTOLECIA ISTNIENIA CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
IM, J6Z[,FA TULISZKOWSKIEGO - PANSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

>.
o

Q

> F Q

t r ^ l
s h

. = Z

Q =

N

>'

:=.:1 (i s d

* FE€ u=
D  E  E ' '  S I
;* irEs"

u*-
:.i;,{#r r

i#Llifi,ff*il

F,iiii.ffi
i-irt lii ilriiir=

({t
:::

l{i,,Ti
r$r
i:$li:i

g*l;
lrr l'. i i, :

i+,,,i1 ,
i:::=rli
r :

; :

: ili

a
:ti

''.ry
...;ld;:i

:::l:::i:i:1,:
2t.,titj,titl

ii.iiln-+t4l
tfr.@...p.

r.:l:,::=

I i i liillli
, ,  : :=

uil iln
li:,iiii i I

iiiiLil'
i i lL*tlr.l
!l!iJ\i!\

illl4
iw

O

a

N

' a
d
N

I

!

E

bI)
N
o

6

o ,
.N
o

6

.o

>'

o

'6

e
>\

6

o

o

N

'o

N

o
N

qJ

>

a

E' r

6

o

z
*

"  6  s 'E  F
>  O  d . -  - *
> * - = :  o *' 9  6  q  F ' 9  L

; a ft $5=
.: H EEE;
o \ € i :  >  ! e

> . e E  =
.  

h *

Itr,.-!..!.,,.4

,fffii'srs
c.ol r

::;;i:..ii
ti?.1iffi
i i i i  i

d

i iilil"ltt;

!tl l lri':|: :'

t . ,
; t

@
*'l$

I l : ( .  ;

,-!.ffF'..s fd'
:=:'::i:;i:i:i:,,1

lr8r."i{,@l

li{i.n--:-#,1, f{llir i i

ffit
Illl
: l i,rji

.i;=
I'ij#
l:ti$!ii't

fEs€ fii*  l 6 : ;  F >- , " d

<f,
ig.i e't

i i L
j

4+...
#...:;

i::ii':'r:-

, l

€

. ::#l

: i ' l
H,l$*iiill
tis6i{\! I

t$.
N

lr liiiiiiii;
41'. ;1-

r . 1 6 l
: i : :4  |
:iifif: ,

l r i + ] ,

,: il{ir,:

?

z
Q

L

I
N

N

F

R E  b ' =
H E R F
fr-s E:e'F.; 3 ' ' .]
€ g b 9 =

f t i i R'H r 'R  [ ]g E , $ :
? F  * E
N r -6

le; ;
i,i:.4" i

r,iriiiilffi
t :  

' i

. : ' , . i

. i i*.. i

mr+

r  i : l : : j i

l i  L l i l i
t t  ] lu

t

: h r l

, ;  ' r

i!,:l;'.:

: ;
ilii{,*i?;i

v

f;.ti,ll LliLtili
*}:^!! l

::::::::::::::'::::::::'=
ii-/.)4a.i.11,r11it,

r---r ,-.-i

ll/,/,/.i.t i=ll,:*:li]

,j r;ri{l
::5 :s#::i i l i \

i,l,ii,;ll

rr'l(
'il
It(ril

lirriln$$

w
E{.+-i$iin

l{i!/iL/i!it
ffi.4ft
IBffi

&etti.il

't:.i .:" t:it:

il'Sl
l i
utE
!ti:tg

#s

lli[tffi.W
i i iiiiria

" j

iil;;Fii ii
r:+ilt$,{tllll I

fi g r u:u.! _u +:
K  : :  N  V  L f

; I . E :q€BE E
- i  j j H s

lu&tr1t1
HsRlgilzli

.4 l r

e
ril,rii:
cfirj
3{
liidf

})r

al . ;

t!:!:!!l!l:

ll,:i:firl

ilil
: : \ ! i

Ijrffi
txxr+S

r
t--

ibilJ$fi]rlll

-rBi{t:

iiiiiirif,;ii;:i o J  ;: :  - :  )
-:::,j=

.i:)::il::=

+
. :  *
::i::;*;i:i;,

: iiili:::i:::::::::;

i  i ; : : i f f i

i.!.,iiiitllLl

w.w

'+

: I : : r : l

i ilriii
tlii:i:
i41.1tNt tl
:::l:stl

liiil i j

l lr lr
: i  : , 1

iiiiBi,,... : l lq' : ' ' '::.::

d ,L '=. axF .E .
i l u  E ' E =
E  R . E ; R
c.E h.9 >
O -  E  K ' F

iii, L iiii;rt

i!\lil lir::iri::=

. - l
r . n I

l

; l ;:,,,t r i:: l
lYir::rl

i-i'rl=
oo

:i:i.:;,:.1:1.:l:r.:,,,.,1
:iri9:r::rii: I

*"tF-i':l:.:,',11i
iifti:.Ii.\ri!i

iii?i, Gl',i+nt
i:i?,11,.i.].]
!:r:tl:::l:l:i.::

lii,l::il,r:.;i::; :::

l i f f r rr

i{:::::

v

) ::tl:!:,:4
'  . 2

ii:llll'+l:il

#l)XFl;:,lt t 11
{{,!,H!llit|;tli
r:1rr.r.- i

\o

.+

illil$,
; : ' ,]
x i

::i, f$ :;
ini)tiiiii ti

(rl
lti,f,ffi
tlffF,#
llin\l#

* i

!.e.::f,+
;iil:fi
Itr:i.iitii:

w?.r4.1

- u

*  o  € H

T HER-.] tr* -

i ir l l i t
:i: ., ii

; t
N l

: '  r : . . . : : :

l l l i i !

ljrL+1;;1

ui::.:.!:i!
.1..::

a\

t,t l

;;1':;. :=
c*.
o1

at

tLlt:4Tr.ll
.1.:;
t'tl il{1
l:J ::r

=.:l :ill
i{!L irl:

ol

:=
' '  * i
: * i
tiitii.t*i

q
ffi

@t!r

fq

,

(
rE

R

c.N

>'

o
N
I

€
.N

>l
E
N'a

; i;i.1tr
.:.:.,t#J
r , i l L , , l

6 N

N - g
. 9 . o
S  u o
i r - t r
t i x i
s A"ii

N O
€ N
0 9
N ' : i

z ?

{)
N

bo

!'IJ

\a

lii:llili
;:l'llllrr

:i,i: i: r ij

b ,
6 :

€
m

ririlii
i

- i

. t  , 9
: d

T , E
' E

g :
> , x
b ' ;
o :
E >
A A

: r *
! 

-r.5
q  u E

EF€ p
! aN E
s s 'b
s5,a

t = >

q
N

N 9

e 7
o .ii

x'6
O N
3 a
o
N

d  o . l- €  
F i

: E E i
' : . 9  o  i

, sE i
r * b
$RLiffii
::: i t :::

li,ii iiti

11llii144

,.'$;$j
iE:,Fi
NXI'.'8....ii

",s#I#ryj
a:,+€

I lliiri.i

filr I Jri N

g,{-,..1.+,,-9.*

iiiii.i..iLln:it:.;; li.ti{
r, L:=

a
t:r:: ti.ut:]
: ' t : : *
III fTil

oi ffliffil s
#4Llr
ffib'i
&Hxi

,,n oi'

141



JUBILEUSZ CZTERDZIESTOLECIA ISTNIENIA CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO OCIIRONY PRZECIWPOZAROWEJ
IM. JOZEFA TULISZKOWSKIECO - PAI(ISTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZDGO

Srodk6w ochrony indywidualnej i dyrekfyw4
dotyczqcq wyrob6w budowlanych;

- wymaganiami Polskich Norm, krajowych apro-
bat technicznych - wymagana do wydania przez
producenta deklaracji zgodnoSci i oznakowania
wyrob6w znakiem budowlanym.

. CerWfikacie dobrowoln4wyrob6w zgodnie z:
- wymaganiami norm;
- wymaganiami kryteri6w technicznych Cen-

trum.
. Certyfikacie dobrowolnq podmiot6w $wiadcz4cych

uslugi w zakresie ochrony przeciwpoaarowej zgod-
nie z wymaganiami program6w cerlyfikacji dla firm
Swiadcz4cych uslugi w ochronie przeciwpoZarowej
w zakresie:

- sygnalizacji poZarowej i automatyki poaamiczej;
- stafych urzqdzeh ga5niczych i hydrant6w;
- odpornoSci ogniowej i reakcji na ogieri;
- gaSnic.

o Procesy dopuszczenia wyrob6w sfuz4cych zapewnien-
iu bezpieczehstwa publicznego lub ochronie zdrowia
i Lnlciaorazmienia.

Warto doda6, 2e obecnie CNBOP-PIB prowadzi
procesy dla Wnioskodawc6w z 23 kraj6w, za{ wykonu-
je oceny Zakladowej Kontroli Produkcji i Wymagania
Techniczno-Organizacyjne w zakladach produkcyjnych
w 39 krajach Swiata tj. Anglii, Austrii, Belgii, Bialorusi,
Brazylii, Bulgarii, Chinach, Chorwacj i, Czechach, Danii,
Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Hongkon-
gu, Indonezji, Irlandii, lzraelu, Japonii, Kanadzie, Litwie,
Luksemburgu, tr-otwie, Malezji, Niemczech, Norwegii,
Portugalii, Rosji, Rumunii, Slowenii, Slowacji, Szwaj-
carii, Szwecji, Tajlandii, Tajwanie, Ukrainie, USA, Wp-
grzech oraz we Wloszech.

Obecnie Instytut nadzoruje przeszlo 800 Swiadectw
Dopuszczenia oraz okolo 750 Certyfikat6w. Stosowanie
procedur weryfl kacji wla5ciwodci techniczno-urytkowych
urzqdze{.przeznaczonych do stosowania w ochronie prze-
ciwpoZarowej slurf potwierdzaniu, 2e spelnione zostaly
wymagania stawiane wyrobom. Tym samym wymiemym
rezultatem prowadzonej dzialalnoSci Instytutu jest po-
twierdzenie, 2e urzqdzenia stosowane w ochronie prze-
ciwpozarowej nie bqd4 stwarzaly zagro?enia dla zycia
i zdrowia ratownik6w oraz ratowanych. W tabeli przed-
stawiono zestawienie obrazuj4ce w jakim procencie pro-
ces6w Instytut wykryl nieprawidlowodci na etapach badari
kwalifikacyjnych w laboratoriach i procesu dopuszczenia
w j ednostce certyfi kuj 4cej.

Aprobaty Techniczne
Aprobata Techniczna zawiera opis wla5ciwoSci uzyt-

kowych i wlasnoSci technicznych oraz ich wymagany
poziom, kt6ry stanowi podstawg dla Producenta do do-
konania oceny zgodno5ci i wydania na sw4wyl4czn4od-
powiedzialnoSi krajowej deklaracji zgodno5ci. Udzielane
aprobaty techniczne nie s4 dokumentem dopuszczajqcym

r42

do obrotu i stosowania w budownictwie, stanowiq jedy-

nie specyfikacjg techniczn4 w procesie oceny zgodnodci
i wydania, w oparciu o tQ ocenQ, certyfikatu albo dekla-
racji zgodnodci - dokument6w dopuszczaj4cych wyroby
do obrotu i stosowania w budownictwie.

Zgodnie z $ 16. rozporzqdzenia Minisha Infrastruk-
tury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat tech-
nicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa2nionych
do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497), Cen-
trum Naukowo-Badawcze Ochrony PrzeciwpoZarowej
w J6zefowie jest jedyn4 w Polsce jednostkq upowa2nion4
do udzielania, uchylania i zmiany aprobat technicznych,
w odniesieniu do wyrob6w budowlanych wykorrystywa-
nych przez jednostki ochrony przeciwpolarowej do alar-
mowania opozarze lub innym zagroheniuorazdo prowa-
dzenia dziataA ratowniczych. W Wm celu I grudnia 2004
r. zostal utworzony Zaklad Aprobat Technicznych.

Zaklad opracowuje aprobaty techniczne dla wyro-
b6w budowlanych, dla kt6rych nie ustanowiono Polskiej
Normy wyrobu, albo wyrob6w budowlanych, dla kt6-

rych wla6ciwoSci u{tkowe, odnosz4ce sip do wymagali
podstawowych, r6zni4 siq istotnie od wlaSciwo6ci okre-
Slonych w Polskiej Normie wyrobu, objptego mandatem
udzielonym przez Komisjg Europejskq na opracowanie
norm zharmonizowanych lub wytycznych do europej-
skich aprobat technicznych.

Centrum przedklada Ministrowi Infrastruktury co-
roeznq informacjp o przebiegu dzialalno$ci aprobacyj-
nej oraz przekazuje Gl6wnemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego informacjg o kazdej udzielonej aprobacie
technicznej.

Obecnie Centrum wydalo okolo 350 aprobat tech-
nicznych, potwierdzaj4c tym samym pozytywne ocenQ
technicznq i przydatnoSd wyrobu budowlanego do stoso-
wania w budownictwie, co przyczynilo sip do podniesie-
nia b ezpie czeristwa powszechnego.

Normalizacja
Zarzqdzeniem nr 66/74 Ministra Spraw Wewnqtrz-

nych - OBROP zostal ustanowiony jako Odrodek Nor-
malizacyjny w Resorcie Spraw Wewngtrznych. Funkcjp
t9 pelnil do 1993 roku. W CNBOP powstawaly projekty
Polskich Norm, kt6re nastgpnie byty wprowadzane przez
Polski Komitet Normalizacji, Miar i JakoSci. Projekty
byty opracowywane pod wzglgdem merytoryoznym i for-
malnym. Celem bylo wprowadzanie okre$lonego pozio-

mu i oceny jako3ci wyrob6w (wymagania, sposoby pro-
wadzenia badaf, procedury kwalifikacyjne i odbiorcze),
ujednolicenie metod badania, wprowadzenie jednolitej

terminologii, symboliki, jednostek miar itp.36
W latach 1974 - 1993 CNBOP opracowalo 110 norm:

60 - sprzgt pohwniczy,40 - drodki gaSnicze, 10 - ochrona
przeciwpozarowa budynk6w. CNBOP prowadzilo caly pro-
ces prrygotowania projektu normy do ustanowienia. Proces

36 Biuletyn XX lat CNBOP,.. s. 8-11
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ten przebiegal zgodnie z przepisami Prezesa PKNMiJ oraz
Polskimi Normami dotyczqcymi normalizacji. Na proces
ten sklada{y siE: roczne i wieloletnie plany prac normali-
zacyjnych, opracowanie projektu normy przez zespoly me-

rytoryozne, ankietowanie projektu rrotmy przez krajowych
ekspert6w, zebranie uwag do projektu normy, uzgodnienie
ostatecznego brzmienia normy na Komisji Normalizacyj-
nej, naniesienie poprawek, przekazarie do PKNMiJ celem
ustanowienia Polskiej Normy. Prace nad normami prze-
biegaty w systemie Badanie, Rozrv6j, Wdro2enie. W 1994
roku nast4pila zmiana ustawy o normalizacji, w kt6rej przy-
jgto jako priorytet wdra2anie norm regionalnych i miEdzy-
narodowych do PolskichNorm jako norm identycznych lub
ekwiwalentnych.3T

Od tego czasu CNBOP uczesfiricry w tym procesie,
gdyz od 27 puidziemika 1994 r. w CNBOP dziala sekre-
tariat Komitetu Technicznego (KT) nr 244 Polskiego Ko-
mitetu Normalizacyjnego (PKI.{) ds. SprzEtu, Srodk6w
i U r zqdzen Ratowniczo - G alniczy ch, kt6ry obej muj e zakres
tematyczny: podrqcznego sprzqtu gaSniczego, $rodk6w gaS-
niczych, sprzptu strairy polarnej, stalych urz4dzeri gaSni-
czych. Zakres prowadzonej wsp6lpracy mipdrynarodowej
i regionalnej obejmuje nastgpujqce komitety techniczne:
ISO/TC 2l Equipment for fire protection and fire fighting
(Wyposa2enie dla ochrony przeciwpozarowej i ntalczania
poZaru), CEN/TC 70 Manual means of fire flghting equip-
ment (PodrEczny sprzEt gadniczy), CEN/TC 191 Fixedfire-
fighting systems (Stale urz4dzenia ga3nicze), CEN/TC 192
Fire service equipment (Sprzgt strazy pozamej).

Ponadto pracownicy CNBOP-PIB uczestnicz4 r6w-
niez w pracach innych pigciu komitet6w technicznych
PKN: KT nr 21 ds. Srodk6w Ochrony Indywidualnej Pra-
cownik6w, KT nr 27 ds. Pokryd Podlogowych i PalnoSci
Wyrob6w W6kienniczrych, KT nr 180 ds. Bezpieczefr-
stwa Po2arowego Obiekt6w, KT rc 264 ds. System6w
Sygnalizacji Po2arowej, KT nr 306 ds. Bezpieczeristwa
Powszechnego i Ochrony Ludno5ci.

W ka2dym Komitecie Technicznym spoSr6d repre-
zentant6w :uryznaczono jedn4 osobE reprezentuj4c4 sta-
nowisko CNBOP-PIB, kt6ra uczestniczy w pracach i po-
siedzeniach Kl podkomitet6w i grup roboczych, opiniuje
projekty Polskich Norm, Norm Europejskich i Migdzy-
narodowych, uczestniczy w glosowaniu uchwal KT oraz
w pracach komitet6w technicznych europejskich i miq-
dzynarodowych organizacji normalizaryjnych.

DzialalnoSd naukowo-ba daw cza
Podczas organizacji i zaru4dzania badaniami w Cen-

trum do podstawowych problem6w zalicza sig rozlegly
obszar merytoryazny obejmuj4cy ochrong przeciwpo?a-
row4 i ochrong ludno6ci, interdyscyplinarny charakter ba-
dart oraz ograniczone zasoby kadrowe Instytutu. Nalezy
podkreSlid, 2e wszrystkie projekty badawcze s4planowane
ipodejmowanezzachowaniemnastgpuj4cychzasad:uLry-

tecznoSci praktycznej wynik6w badari, wdro2eniowego
charakteru badai oraz wysokiej jakoSci i adekwatnoSci
technologicznej przyj ptych rorwiqzart. Z wymienionych
powod6w budowane s4 konsorcja naukowe fworzone
z os6b reprezentuj4cych czolowe uczelnie i instytuty oraz
os6b uznanych jako autorytety w obszarze praktyki. Poni-
2ej prezentowane sE gl6wne kierunki badali.

Gl6wne kierunki prac badawczych
Badania technicznego wyposa2enia jednostek ochro-

ny przeciwpoZarowej w zakresie: zwiqkszenia bezpie-
czeristwa pracy ratownik6w, nvipkszenia trwaloici i nie-
zawodnoSci sprzQtu ratowniczego, poprawy parametr6w
pracy narupdzi, m. in. poprzez stosowanie norvych mate-
rial6w konstrukcyjnych i technologii, poprawy ergonomii
obslugi.

Badania Srodk6w ochrony indywidualnej straZaka
w zakresie : zwigkszenia b ezpieczehstw apracy ratownik6w,
avipkszenia komfortu pracy strazaka, wydluZenia czasu
pracy strazaka w strefie bezpodredniego zagroLenia.

Badania stalych vzqdzert ga6niczych w zakresie: za-
bezpieczenia obiekt6w budowlanych, standard6w projek-
towania, budowy i eksploatacji, minimalizacji skutk6w po-
2ar6w, poprawy funkcjonalno3ci i niezawodnoici urz4dzefi
gadniczych, opracowywanie norvych metod badawczych.

B ezp ie czeristw o ludzi or az zab ezpieczenie przec iwpo-
zarowe obiekt6w w zakresie: zrvipkszenia bezpieczefstwa
os6b i minimalizacji strat zwiqzanych z niekorzystnym
oddzialywaniem pozaru, badania Srodk6w ga3niczych
orzv opracowywanie nowatorskich rozrviqzafi podnosz4-
cych skuteczno3i prowadzonych dzialari gainiczy ch, ba-
dania podrEcznego sprzQtu gaSniczego pod wzglgdem jego

skuteczno$ci gaSniczej dla r6znych grup po2ar6w, badania
wlaSciwo3ci po2arowych material6w budowlanych oke-
Slaj4ce wplyw stosowanych material6w na bezpieczef-
stwo ludzi w prrypadku rvystqlienia poZaru.

Badania Srodk6w ga6niczych oraz opracowywanie
nowatorskich ronltiqzart podnosz4cych skutecznoSi pro-
wadzonych dzialah ga1niczych w zakresie: opracowywa-
nia nowatorskich rorwiryaniami i ich wdra2ania do sto-
sowania, stosowania Srodk6w gafniczych, wla$ciwo$ci
6rodk6w gadniczych, prowadzenia dzialah ga{niczych
i ich skutecznoSci.

Badania podrpcznego sprzttu gaSniczego pod wzglE-
dem jego skutecznoSci gainiczej dla r62nych grup poza-
r6w w zakresie: badanie wplywu stosowania podrgcznego
sprzgtu gaSniczego na osi4gniEcie wymaganego poziomu
bezpieczeristwa pozarowego i ugaszenie pozaru w jego

wczesnej fazie rozrvoju, badanie skutecznodci, bezpie-
czenstwa, gaszeniarl2nych grup, naprzyldad cieczy, cial
stalych, gaz6w czy olej6w jadalnych.

Badania wlaiciwo$ci po2arowych material6w bu-
dowlanych okeSlaj4ce wptyw stosowanych material6w
nabezpieczeistwo ludzi w prrypadku wystqpienia pozaru

w zakresie: zagtoilert stwarzanych przez nowe rorwiryania
konstrukcyjne i technologiczne, okeSlenia wplyrnr stoso-

1  A a
I I+J

'' Biuletyn XXV lat CNBOP... s. 64-65



JUBILEUSZ CZTERDZIESTOLECIA ISTNIENIA CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
IN4 JOZEFA TULISZKOWSKIEGO - PANSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

wanych material6w nabezpieczehstwo ludzi w prrypadku
wyst4pienia poZaru.

Badania proces6w spalania i wybuchowodci oraz usta-
Ianie przyczyn pozar6w w zakesie: badania wlaSciwo5ci
pozarowych material6w budowlanych i parametr6w wy-
buchowoSci wybranych substancji palnych, analizy ter-
modynamiczne proces6w spalania i wybuchowoSci oraz
oceny numeryczre zjawiska rozprzestrzeniania sip pozaru
w pomieszczeniach i obiektach, indywidualne prace ekspe-

rymentalne (w tym projekty rozwojowe i celowe) dotyczq-
ce proces6w spalania i wybuchowo5ci na potrzeby klien-
t6w, ekspeftyzy i opinie w zakresie zagroienia wybuchem
(np. ATEX), oceny i ekspertyzy dotyczqcezagroheniapoha-
rem w budynkach i obiektach oraz okre6lanie zalecef w celu
poprawy poziomu bezpieczeristwa pozarowego, ekspertyry
w zakesie ustalania przyczyny pozarv i/lub wybuchu.

Poprawa bezpieczeistwa w zakladach przemyslowych
w zakresie: weryfikacji i opracowywania dedykowanej
dokumentacji dotycz4cej przeciwdzialania powaznym
awariom przemyslowym (SEVESO), oceny ryzyka dla
obiekt6w przemyslowych z wykorzystaniem odpowiednich
program6w kalkulacyjnych, w tym ALOHA i RIZEX.

Ochrona i bezpieczeiistwo pozarowe - wykrywanie
i alarmowanie - systemy sygnalizacji pozaru i automatyka
po?;arnicza w zakresie: poprawy bezpieczeristw a poZaro-
wego poprzez minimalizowanie skutk6w i/lub prawdo-
podobiefstwa wyst4pienia, zwipkszenia poziomu bez-
pieczetistwa ratownik6w i os6b ratowanych, zwiEkszenia
bezpieczeristwa obiekt6w uzytkowych.

Dzialania ratowniczo-gadnicze w zakresie: zwiqksze-
nia efektywnoSci ijako3ci dzialan ratowniczych, podno-
szenia poziomu bezpieczeistwa os6b ratowanych i ratow-
nik6w podczas dziahrt ratowniczych, podnoszenia stanu
i efektywnoSci szkolenia stra2ak6w.

Zarzqdzanie kryzysowe i ochrona ludno5ci w zakresie:
plan6w i planowani4 komunikacji kryzysowej i komunika-
cjiryzyka, znzqdzaria ryzykiem, ostrzegania i alarmowa-
nia ludnodci, edukacji i szkolenia, nowoczesnych narzgdzi
wspomagaj4cychzarzqdzanie/dzialaniewczterechfazach:
przygotowani4 planowania, reagowania i odbudowy.

Upowszechnianie wiedzy
Centrum powstalo na terenie o3rodka szkoleniowe-

go strazy pozamych i ten nurt dzialalno5ci nieprzerwanie
jest kontynuowany do dnia dzisiejszego. W celu zapewnie-
nia kompleksowej uslugi szkoleniowej w kolejnych latach
dzialania Instytutu zostaly zbudowane sale wykladowe,
stol6wk4 kuchnia oraz zaplecze hotelowe38. Ponizej przed-
stawiono najwazniejsze formy upowszechniania wiedzy.

Wystawy
Od L9753e r. Instytut systematycznie uczestniczy

w krajowych i zagranicznych wystawach, na kt6rych pre-

38 Biuletyn XX lat CNBOP... s, 2l-22
3e Biuletyn XXV lat CNBOP... s. l?-19
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zentowane s4 osi4gnigcia pracownik6w takie jak: publi-
kacje, patenty, stanowiska badawcze, prototypy urzqdzert.
Do2012 roku CNBOP-PIB uzyskalo za swoje osi4gniEcia
przeszlo 30 prestizowych wyr6znieri w kraju i za granica,.

Konferencje i sympozja
W 1978 r. OBROP zainicjowal organizacjg konfe-

rencji naukowych dotycz4cych: wybuchowoSci pyl6w
przemyslowycha0, ochrony przeciwpoaarcwej, prewencji
po2arowej w przemy6le drzewnymal, irodk6w ognioo-
chronnych, ratownictwa technicznegoa2, a takze dla kie-
rownik6w i kustosry muze6w iizbtradycjia3.

Zkolei w 1987 roku CNBOP zainicjowalo cykl sym-
pozj6w i konferencji naukowo-technicznych, kt6re miaty
sluzyd gl6wnie wymianie wiedzy i wsp6lpracy z tereno-
wymi jednostkami strazy poZarnych i z innymi jednost-
kami naukorvymi. W wyniku tej strategii organizowano
wsp6lne przedsiEwzigcia m. in. ze Szkolq Gl6wn4 Slu2by
Po?uniczej, Politechnikami Warszawskq Krakowsk4
Wroclawskq Szczecirisk4 i komendami wojew6dzkimi,
rejonowymi i szkolami pozarniczymi.aa

Seminaria
W 1989 roku CNBOP wprowadzilo usystematyzo-

wan4 formg wymiany wiedzy w obszarze ochrony prze-
ciwpo2arowej. Realizowane bylo pod wsp6ln4nazw4 Se-
minari6w CNBOP. Warto dodai, ze od 1992 roku udzial
w seminaxiach byl obowiqzkowy dla pracownik6w. Pod-
czas seminari6w prezentowano aktualn4 wiedzg technicz-
nq z zakresu ochrony przeciwpozarowej, prezentowano
wyniki badaf naukowych oraz omawiano przypadki stu-
dyjne poZar6w.a5 Do wa2niej szychprzyklad6w tej dzialal-
no3ci nalez4 akcjaratowniczo-gaSnicza w Teatrze Polskim
we Wroclawiu, dzialania ratowniczo-ga6nicze w lasach,
dziatania ratowniczo-gaSnicze w budynkach wysokich
- ewakuacje interwencyjne.a6

Studia
Pod koniec lat osiemdziesiqtych Instytut zaanguhowal

sig w zorganizowanie i przeprowadzenie studi6w pody-
plomowych obejmuj4cych technikg i profilaktykg pozar-
niczq oraz ratownictwo techniczneaT. Obecnie CNBOP-
PIB wsp6lpracule z uczelniami v,ryaszymi w zakresie
prowadzenia zajEi (wyklad6w, dwiczeri i laboratori6w)
dla student6w I i II stopnia. DziEki temu kadra CNBOP-
PIB doskonali swoje kompetencje w zakresie wystqpief
publicznych i dydaktyki zaS studenci uzyskuj4 aktualn4

a0 Biuletyn XXV lat CNBOP... s.2l-22
al Biuletyn XXV lat CNBOP... s. 27
a2 Biuletyn XXV lat CNBOP... s. 27
a3 Biuletyn XXV lat CNBOP... s. 27
aa Biuletyn XX lat CNBOP... s. 18-19
a5 BiuletynXXlatCNBOP... s. 18-19
46 Biuletyn XXV lat CNBOP... s. 35
a7 Biuletyn XXV lat CNBOP.. . s.27 - 28
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i fachow4 wiedzg technicznq powigkszajqc tym samym
swoj4 pozycjp konkurencyjn4 na krajowym rynku pracy.

Kursy
Warto zaznaczy1, 2e Instytut od 1987 r. rozpocz$

organizowanie kurs6w tematycznych dla komendant6w
rejonowych, kt6re w kolejnych latach byly przez\aazone
r6wnie2 dla projektant6w, instalator6w i konserwatordw
wzqdzehprzeciwpo2arowych. Z kolei po rozszerzeniu za-
kresu dzialania instytutu o ochronE ludnoSci kursy byiy
r6wnie2 dedykowane dla os6b zajmujqcych sig problema-
tyk4 ochrony ludnosci, zanqdzania kry ry sow ego, zar zq-
dzania ry zykiem, obrony cywilnej .

W 2008 roku formula szkoleri zostala calkowicie
zmieniona ze wzglgdu na konieczno56 dostosowania za-
r6wno tre3ci szkoleniowychjak i formy zajg6 do realizacji
misji publicznej oraz potrzeb rynku. Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpo2arowej rozpoczElo cykl
szkoleri w ramach,,konsorcjum naukowo-przemyslowe-
go". Jest to nowa formula szkoleniowa oferowana przez
Centrum pod patronatem Komendanta Gl6wnego Pah-
stwowej Stra?y Pozarnej. Celem szkoleri jest przekazywa-
nie wiedzy, wymiana dodwiadczef, propagowanie nowych
kierunk6w, r ozw iryaf technicznych i technolo gii, defi nio-
wanie potrzeb i oczekiwari w zakresie ochrony przeciwpo-
zarowej. Nowa formula szkoleniowa polega na polqczeniu
teorii z szeroko rozumian4 dobrq praktyk4. Innowacyjne
podej(cie przy organizacji przedmiotowego cyklu szkoleri
polega na indywidualnym podej$ciu do zasad projektowa-
nia, instalowania i konserwacj i konkretnych technicznych
system6w zabezpieczei przeciwpo2arowych. Uczestnicy
szkolefi po zdanym egzaminie otrzymujqcertyfikat kwa-
lifikacji.

W ci4gu ostatnich latliczbauczestnik6w szkoleri, kur-
s6w, seminari6w i konferencjiprzekacza20O0 os6b rocz-
nie i wykazuje stabiln4 tendencjp wzrostowq. Jest to po-
twierdzeniem dla instytutu trafno$ci w doborze zar6wno
tematyki, jak i wykladowc6w zapewniaj4cych jakoS6, ak-
tualnoii i adekwatnoSd do zapotrzebowania rynku i ocze-
kiwari uczestnik6w szkoleri.

E-learning
Istotnym uzupelnieniem wyZej opisanych materia-

{6w szkoleniowych j est e-edukacj a przygotowan a z my -

Slq o mozliwoSci szkolenia siE w miejscach zamieszka-
nia. W 2009 roku w ramach rcalizacji projektu ,,Wioska
internetowa", z inicjatywy Zwiqzku Ochotniczych Stra-

fi Poiarnych Rzeczypospolitej Polskiej we wsp6lpracy
z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpo-
2arowej oraz f-mq Optoland powstal program szkole-
niowy pod nazwq,,ZwiEkszenie odpornodci lokalnych
spoleczno6ci na sytuacje kryzysowe" obejmujqcy dwa
bloki:

1. Blok A: Ochrona ludnoSci- zestaw szkolefi z zal,resu
ochrony ludno$ci, adresowany gl6wnie do lokalnych
pozamiejskich spoleczno$ci.

2. Blok B: Ratownictwo OSP- zestaw szkoleri po-
zwalajqcy ch ratownikom ochotnikom poznai wia-
domo $ ci pr zew idziane obowi 4zuj 4cymi pro grama-
mi nauczania oraz przygotowanie siE do iwiczefi
praktycznych ze sprzQtem. Blok ten obejmuje tredci
szkoleniowe zgodne z wczeiniej om6wionym pro-
gramem szkolenia.

Warto dodad, 2e materialy szkoleniowe s 4 umieszczo-
ne na platformie e-leamingowej, a dostEp do nich jest bez-
platny.

Wymienione m o&ily znalazly miqdzynarodowe uzna-
nie za granic4 podczas 110 Miqdzynarodowych Targ6w
Wynalazczo{ci Concours - L6pine 2011 w Pary2u, pod-
czas kt6rych jury odznacrylo ww. moduly brqzowym
medalema8. Zkolei w kraju moduty otrzymaly nominacjp
do Godla Teraz Polska,4e a takze na VIII Miqdzynarodo-
wej Wystawie Ratownictwo i Technika Przeciwpo2aro-
wa EDURA 2011 ,,NagrodE EDURA 2011" w kategorii
,,Srodki ochrony ludnodci i zabezpieczenia mienia"5o.

Ponizej (rys. 2) przedstawiono platformE z opisany-
mi modulami e-learningowymi, na platformie sq r6wnie2
umieszczone inne kursy uJryteczne w Zyciu codziennym

Witamy na ptatf $rrnie {riukacy!ne;'. . .
il.:,r;*r*',s;lHl,lfi ;t'r-",.;!:f '.ri;i*";T-^rl: c11s*.:"t,4
r 4qrrrr &4r4 4*1'*ek p ( 'd,.,.r ff i ldj.,r tu6{.\sir+srd. : : :  :  : : :  : ]

' i r . r .G 4rdN+6 i1 .n4&-  i  - \ ! r , . l k1

&4. r r :  . \ i  $ .16  r  . r  , , i r

: : r :  ,

Tsrldtrk* i {,!krar dotcFyr,, irkd}rl: ' :
LS,4* rs tu?r l4 r '  rh ieNr4*en;hhh4.
idikttu*ld$dt!ittd..'s . F.&rt6B*.'Sid.B :
d b !  ,  : : : :  : :  : l  

- :

Ryc.2. Sfona logowania sig do material6w e-leamingowych
przemaczony ch do szkolenia OSP.

Wydawnictwa
Publikacje od pocz4tku istnienia Instytutu, byly wuz-

nq form4 aktywnoSci, umozliwiaj4c4 upowszechnianie
wiedzy technicznej i naukowej oraz wspierania rozwo-
ju zawodowego i naukowego pracownik6w instytutu.
Obecnie wszystkie publikacje objete sa recenzowaniem,
zwykle przez dw6ch niezale2nych recenzent6w. Niekt6re
z publikacji recenzowane s1przeztrzech recenzent6w pod

a8 hup://www.cnbop.p1/dzialylts/o dznaczenia,data: lipiec 201 1,

ae htp://www.cnbop.pl/dzialy I dslwazne _wy dlgodlo_terazpol-

ska_nominacja , data: lipiec 2011.

50 httpl//www.cnbop.pVdzialylds/wame_wyd/nagroda_edura_

2017, data: lipiec 201 1 .
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wzglQdem dydaktycznym, naukowym ortv w kontek6cie
praktycznej wiedzy organizacyjno-technicznej.

Kwartalnik,,Bezpieczeristwo i TechnikaP oZarnicza"
W 1984 r. przeniesiono redakcjp Biulefynu Informacji
Technicznej Komendy Gl6wnej Strazy Po2arnych wraz
zpoligrafi4 a w 1985 r. CNBOP przejglo wydawania Biu-
lefynu Informacji Technicznejs'. Od 1986 roku Biuletynu
Informacji Technicznej - Nauka i Technika Pozarniczaza-
czql sig ukazywadjako wydawnictwo CNBOP52. W latach
1986 i 1987 zmieniono nazwg, uklad i zak,res tematyczny
wydawnictwa na BiT Nauka i Technika Poiarnicza.lJka-
zywaly sig w nim artykuly naukowe z obszaru ochrony
przeciwpolarcwej obejmuj4ce zagadnienia operacyjne,
prewencyjne, organizacyjne i techniczne. W 1988 roku
wydawnictwo zostalo przeniesione do SGSP, gdzie w ko-
lej ny ch lalach zaniechano wy dawania p eri o dyku. 5 3

W 1990 roku instytut zainicjowal wydawanie ,,Opra-
cowari (Reports) CNBOP", kt6re zawieraly materialy
ntiqzane z teori4 nauk4 i technik4 z obszaru badad po-
Zar6w, chemii proces6w spalania, 6rodk6w gainiczych,
irodk6w ognioochronnych, konstrukcj i urzqdzei i sprzEtu
poharniczego, konstrukcji i badan pojazd6w, normalizacji
i nazewnictwa w ochronie przeciwpo2arowej. Publikacja
zawierala opracowania konstrukcyjne, metodologiczne,
pomiarowe, aparaturowe, badania stanowiskowe, prace
normalizacyjne, prace z dziedziny informatyki i kompu-
terorvych technik obliczeniowych. W latach 1990 - 1992
ukazalo siE l1 Opracowari (Reports) CNBOP54

W 2005 roku w CNBOP wznowiono wydawanie
kwartalnika pod now4 nazwqBezpiecze(stwo i Technika
Polarnicza, kt6ry nawiq.zywal do tradycji Biuletynu Infor-
macji Technicznej - Nauka i Technika Poharnicza5s oruz
Opracowafi (Reports)s5 CNBOP.

Kwartalnik adresowany jest do kadry Pafrstwowej
Stra4r Pozamej, oSrodk6w i instytut6w naukowych i ba-
dawcrych,. oirodk6w akademickich oraz specjalist6w pra-
cuj4cych na rzecz ochrony przeciwpozarowej i bezpieczeri-
stwa powszechnego. Wydawnictwo prezentuje podstawowe
kierunki prac naukowo-badawcrych i badawczo wdroZe-
niowych prowadzonych w Centrum. Przybliza zasady cer-
tyfikacji i systemy ocen zgodnoSci oraz prezentuje nowe
kierunki rozwojowe w zakresie technik ratowniczych i sze-
roko rozumianej profilaktyki. Artykuiy pracownik6w Cen-
hum publikowane w kwartalniku s4 prezentacjq wynik6w
prac naukowo-badawczych i badawczo-wdro2eniowych.

sl Biuletyn XXV lat CNBOP... s. 24
52 Biuletyn XXV lat CNBOP... s.26-27
53 Biuletyn XX lat CNBOP... s. 19-20
sa Biuletyn XXV lat CNBOP. . . s.29 - 30
55 BiT Nauka i Technika Poiarnicza bylo kontynuacj4 wydaw-
nictwa pt. Biuletyn Informacji Technicmej Komendy Gt6wnej
Strary Pozamych. BiT Nauka i Technika PozamiczaNaukauka-
zywal sip w CNBOP w latach 1985 - 1988. Biuletyn XXV lat
CNBOP.. . s.24,26-27 i Biuletyn XX lat CNBOP. .. s. 19-20
56 W latach l99O - 1992 ukazalo siE 1 I Opracowafi (Reports)
CNBOP. Biuletyn XXV lat CNBOP... s.29 - 30

t46

W kwartalniku publikuj4 swoje arfykuly r6wnieZ avtorry
spoza Cenhum - zl<rajui z zagraticy.

Artykuty zamieszczane sq takZe na naszej stronie
intemetowej w zaldadce Czytelnia. www.cnbop.pl/ za-
kladka Czytelnia - w og6lnodostgpnej zaldadce Czrytelni
moima zapozna(, sip ze streszczeniami i pelnymi tekstami
artykul6w.

Sklad Komitetu Redakryjnego oraz nadzorowane
dzialy tematyczne przedstawiaj q si 9 nast gpuj 4co :

l. ml. bryg. dr inZ. Dariusz Wr6blewski - Redaktor
Naczelny,

2. dr in2. Eugeniusz W. Roguski - Przewodnicz4cy Ko-
mitetu Redakcyjnego oraz Redaktor Dzialu: Organi-
zacja i Zu zqdzanie Strategiczne

3. dr hab. inz. Ewa Rudnik, prof. nadzw. - Redaktor
Dzialu: Badania i Rozrv6j

4. nadbryg. Janusz Skulich - Redaktor Dzialu: Studium
Przypadku - Analiza Akcji

5. nadbryg. w st. spocz. Maciej Schroeder - Redaktor
Dzialu: Zpral<tyki dla Praktyki

6. dr inZ. Stefan Wilczkowski - Redaktor Dzialu: Tech-
nika i Technologia

7. dr Tomasz Wgsierski - Redaktor Statystyczny
8. ml. bryg. mgr in2. Jacek Zboina - Redaktor Dzialu:

Certyfikaty, Aprobaty i Rekomendacje
9. bryg. mgr inZ. Krzysztof Biskup - Redaktor Dzialu:

Rozdzial Autorski - Wsp6tpraca Zagraniczna
10. mgr Joanna Cybulska - Sekretarz Redakcji oraz Re-

daktor Dzialu: Nauki Humanistyczne i Spoleczne
na Rzecz B ezpieczeristwa.

Obecnie trwa proces tworzenia Rady Naukowej
Kwartalnika zlo2onej z krajowych i zagranicznych uzna-
nych przedstawicieli nauki z obszaru bezpieczefstwa po-
wszechnego.

l. dr hab. in2. Ewa Rudnik, prof. nadzw., Centrum Na-
ukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej - Pari-
stwowy Instytut Badaw czy ;

2. prof. dr in2. Rainer Koch, Uniwersytet w Padeborn

Qrliemcy) oraz Institute for Fire and Rescue Technol-
ogy in Dortmund (Niemcy);

3. dr inz. Hauke Speth, Institute for Fire and Rescue
Technology in Dortmund Qrliemcy).

Warto podkre{fte, ze wydawnictwo zostalo docenio-
ne przez Ministra Nauki i Szkolnictwa WyZszego, kt6ry
zakwalifikowal je jako wydawnictwo naukowe i przy-
znal 6 punkt6w w klasyfikacji krajowych wydawnictw
naukowych. Oznacza to, ze kazdy artykul opublikowany
w kwartalniku moze byd zaliczony do dorobku nauko-
wego niezbgdnego do uzyskania stopnia doktora, dokto-
ra habilitowanego i profesora. Nale2y doda6, 2e w 2011
wydawnictwo zostalo poddane pozytywnej ocenie i zo-
stalo zakwalifikowane przez EBSCO Publishing do za-
sob6w tekst6w naukowych. Zasoby te s4 uznanym lr6d-
lem informacji naukowej na Swiecie.
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Podrpczniki do szkoler{
W celu r.vystandaryzowania treSci szkoleniowych

w 2009 roku na zlecenie Komendanta Gl6wnego PSP CN-
BOP opracowalo zestawy material6w szkoleniowych dla
wykladowc6w i os6b szkolonych obejmuj4cych: osiem
podrgcznik6w5T, konspekty do zajp6, zestawy pytafrwraz
z odpowiedziami oraz multimedialne prezentacjes8.

Podrqczniki lvydawane sq r6wnieZ do organizowa-
nych i prowadzonych przez Centrum szkolefi i kurs6w,
dostgpne s4w6wczas wyl4cznie dla uczestnik6w szkole6.
Podczas ich przygotowywania zwracana jest szczeg6l-
na uwaga na aktualno6i, jako6i treSci oraz adekwatno5d
do oczekiwafi i potrzeb os6b szkolonych. PodrEczniki
kazdorazowo podlegaj q recenzowaniu

Standardy CNBOP-PIB
Z kolei na potrzeby szkolefr realizowanych przez ZG

ZOSP RP i na zlecenie Zaruqdu Wykonawczego ZOSP RP
w 2010 roku powstal cykl publikacji pod wsp61n4 \a ^t1l

,,Wymagania techniczno - uZytkowe dla wyrob6w wpro-
wadzanych na wyposazenie ochotnicrych strazy po2ar-
nych" (rys. 2) tomy I-III. Publikacja obejmuje standardy
wymagari techniczno-uzytkowych wybranych wyrob6w
wprowadzanych na wyposa2enie OSP, kluczowe wyma-
gania dlatechnicznego opisu tych wyrob6w oraz procedu-

ry odbioru tych wyrob6w.5e
Kontynuacj4tej serii publikacji staty siQ r6wnieZ prze-

znaczone dla os6b zajmujqcych sig ochron4 przeciwpo-
ilrrrowq (stra,zacy PSP i OSq rzeczozr,awcy, projektanci,
instalator4y, konserwatorzy, producenci i dystrybutorzy)
Standardy CNBOP dostEpne nieodplatnie na stronie insty-
tutu60. Obecnie Centrum wydalo 15 standard6w, spo6r6d
nich 12jest objgtych nadzorowaniem pod wzglEdem aktu-
alno3ci treSci.

Ocena Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego
30 wrzednia 2010 r. CNBOP-PIB odzyskalo II kate-

gorig w ocenie parametrycznej zalata2005-2009 uzrysku-
jqc koricowy wskaZnik efektywnoSci naukowej jednostki

naukowej E na poziomie 100,42. Poprzednia oaena para-
metry czna za lata 20 0 | -20 0 4 obn izyla kategori E naukow4
CNBOP z II do kategorii IV.

Zgodnie z Komunikatem nr 19 MinistraNauki i Szkol-
nictwaryZszego z dnia 30 wrze$nia 2010 r. o ustalonych
kategoriachjednostek naukowych, na podstawie $ 5 ust. 3
rozporzqdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego

s7 http://www.cnb op.pll dzialy/tslpublikacje/ksiazki_osp, data:
l ipiec 2011.
58 Z. Sural: System szkolenia stra2ak6w OSP, Bezpieczeristwo
i Technika Poharnicza, kwartalnik CNBOP nr 0312007,Wy-
dawnictwo Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Prze-
ciwpo2arowej, http J / czy telnia. cnb op.p I
5e http://www.cnb op.pll dzialy ltslpr.rblikacjelksiazki_osp, data:
lipiec 2011.

@ http://www.cnbop.pVdzialyldc/stand_cnbop, data: lipiec 2011.

z dnialT puidziernika200T r. w sprawie kryteri6w i trybu
przyznawaniairozliczaniairodk6wfi nansowychnadzia-
lalno66 statutowq (Dz. U. z 2007 r. Nr 205, poz, 1489,
22009 r. Nr 126, poz.1044 oraz2010 r. Nr 93, poz.599)
ustalona zostala II kategoria (obecnie Kategoria B) w wy-
niku oceny parametrycznej, o kt6rej mowa w art. 2 pkt 18
ustawy z dn. 8 paidziernika 2004 r. o zasadach finansowa-
nia nauki (Dz. U . z 2008 r. Nr 169, poz. 1049) dotyczqcej
dzialalnoSci Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
PrzeciwpoZarowej im. J. Tuliszkowskiego - Pafstwowego
Instytutu Badawczego w latach 2005-2009.

Dok4d zmierza,my - rok 2017
Historia i szacunek dla znakomitych poprzednik6w

s4 bardzo wa1ne, gdy2 okredlaj E naszq to2samo36, czyli
to, kim dzisiaj jeste$my i co jest dla nas wartoiciq.

Nalezy jednak zaznacryQ 2e kluczowe znaczenie ma
dynamicznie zmieniajqca siq teralniejszo56 i przyszlo56
dodatkowo nios4ca ze sob4 nowe wyzwania i zagro2e-
nia. PrzyszloS6 Centrum jest uzaleZniotajest uzaleZniona
od wielu czynnik6w zaleimych lub niezaleznych od nas.
Zgodnie z zasadE ojca Bocheriskiego ,,Podrgcznik mq
droSci tego Swiata" powinni3my zajmowaf sig sprawa-
mi, kt6re od nas zaleL4 a nie tymi, kt6re od nas nie za-
lezq dlatego mySl4c o przyszlorici naleZy koncentrowad
sig na trafiro5ci sformulowania strategicznych cel6w
i ich osiqgnigcia. W moim przekonaniu przryszly dobrobyt
Instytutu jest uzalelniony od osiqgnipcialr:zech grup ce-
16w, do kt6rych zaliczwn:

1. Cele warunkuj4ce istnienie Instytutu:
1.1. Pozyskiwanie nowych n6de4 finasowania

i wzmacnianie istniej4cych;
1.2. Zorganizowane, efektywne pozyskiwanie pro-

jekt6w krajowych i zagranicznych;
1.3. Powr6t stra2ak6w do CNBOP-PIB - obec-

nie jest 19 strazak6w oddelegowanych z KG
PSP:

1.4. J eszcze silniejsze zwi4zanie naukowo-badawcze
i eksperckie z PSP i OSP oraz jeszcze silniej-
sze miqzanie naukowo-badawcze i eksperckie
z ochron4 przeciwpo2arowq ochron4 ludnoSci
i zar zqdzaniem kryzry s owym ;

1.5. Zr6wnowahony rom6j kadry i instytutu;
2. CeIe wzmacniaj4ce pozycje naukowq techniczn4

i eksperck4w kraju:
2.1. Uzyskanie rady z uprawnieniami do nadawania stop-

nia doktora, a docelowo doktora habilitowanego;
2.2. Zainicjowanie i prowadzenie studi6w dokto-

ranckich;
2.3. Wzmocnienie linii wydawniczych: monografi i,

standard6w i podrgcznikdw CNBOP-PIB;
2.4. Podniesienie rangi naukowej kwartalnika i do-

stosowanie do migdzynarodowych standard6w
oraz wprowadzenie na og6lnoSwiatow4 presti-
zow4 listg wydawnictw naukowych - listg fila-
delfijskq (ISI Master Journal List);

t + t
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3. Cele warunkuj4ce dalszy rozw6j:
3.1. Wzmacnianie kadry merytorycznej oraz wykre-

owanie wlasnej silnej kadry naukowej doktor6w
i doktor6w habilitowanych;

3.2. P elna informatyzacja CNBOP-PIB usprawnia-
jqca biezqc4 pracQ oraz zarzqdzanie operacyjne
i strategiczne;

3.3. Kontynuacja (zdynamizowanie) rewitalizacji
i rozbudowy CNBOP-PIB;

3.4. Wzmocnienie porycji CNBOP-PIB w zakresie
szkole6, kurs6w, konferencji i studi6w podyplo-
mowych oraz wymiany aktualnej wiedzy prak-
tycznej i naukowej;

3.5. Akredytacja elitarnych szkoleri i kurs6w;
3.6. Wdro2enie w calym Instytucie systemu zarzq-

dzaniajako3ci4.
Klarowna wizjaprzyszloSci i rozwoju Centrum oraz

jej skuteczna realizacja to wklad m6j, moich zastgpc6w
oraz wszystkich pracownik6w Instytutu w kontynuacjp
dziela nasry ch znakomitych poprzednik6w.
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Streszczenie

Niniejszy mgkul zostal przygotowany w zwiq,zku z 40. rocznicq istrienia Cenlrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpo2arowej im'

J6zefa Tuliszkowskiego - pafstwowego Instyhrhr Badawczego, dlatego autor podjql pr6b9 om6wienia najwa)niejszych zmian w organizacji

i dzialaniu inst]'tutu oraz kluczowych osirumig6 wrozpatry$,anym okresie. W tym celu dokonana zostala analiza dostppnych publikacji

o Instyhrcie, przepis6w prawa i niepublikowanych dokument6w wewngtrznych'

Shuktura publikacji obejmuje: sformulowanie misji publicznej, identyfikacjg kluczowych osi4gnigc Jednostki, wykaz dyrektor6w, opis

formalno-prawnych uwanrnkowai dzialania ewoluowanie zadaf, por6wnanie stnrktury organizacyjnej w latach l9'72/1992D012 onz

podstawowo i najwazniejsze formy dzialalnosci na przestrzeni ostatnich ,10 lat. Publikacjq koicz4 cele strategiczne sformulowane

wkontekdcie roku2Ol7, ktorych osi4gnigcie mo2r mied istotny wptyw na niezakl6cony i zr6wnowa2ony rozw6j Instyh.rtu wkolejnym

czterdziestoleciu.

Summary

The article was prepared in connection with the 406 Anniversary of Scientific and Research Cenlre of Fire Protection - National Research

Institgte. Therefore the author tried to describe the most important changes in the organization and the func{ion ofthe Institute during the

40 years ofits existing He ana"lyzed publications, law acts and internal documents.

The stsucture of the publicaiion includes: formulation of the public mission, key achievements of the Institutg the list of Directors,

adescription offormal and legal conditions ofoperatio4 evolution oftasks, organizational struc'ture comparison betweenthe years

lgj2/lggznTn and the most important and basic ac-tivities in the past 4O years. The article ends by defining strategic goals formulated in

the context of the year 2017 and which can have a sipificant impact on the smooth and sustainable development ofthe Institute for the next

forty years.

slowa liluczowe: prace naukowo-baazwcze, ochrona przeciwpozarow4 ochrona ludnoici;

Keywords: scientific and research works, fire protection, civil proteclion;
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Table 1.

Recapitulation of existing organizational structures n 19'12, 1992 rr.d20l2.
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Fig.1.
Evolving concepxs of Certificates of Approv#s
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Fig.2.

Login page to e-learning materials for OSP (\1FD-volunteer fire department) taining'


