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PROBLEMATYKA
NAUKOWO-BADAWCZA

SCIENCE AND RESEARCH
PROBLEMS

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPO¯AROWEJ
im. Józefa Tuliszkowskiego
Dzia³alnoœæ naukowo-badawcza CNBOP
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpo¿arowej w 2005 r. realizowa³o 37 zadañ badawczych, w tym 11 tematów finansowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach dzia³alnoœci statutowej, których wykaz zawiera tabela 57. Pozosta³e stanowi³y zadania w³asne. Tematyka prac dotyczy³a:
l 12 zadañ – technicznego wyposa¿enia stra¿y po¿arnych;
l 12 zadañ – podrêcznego sprzêtu gaœniczego i œrodków gaœniczych;
l 7 zadañ – problematyki sygnalizacji po¿arowej i automatyki po¿arniczej;
l 6 zadañ – badañ w³aœciwoœci po¿arowych materia³ów.
Tabela 57. Wykaz tematów prac badawczych finansowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w 2005 r.
Lp.

Zadanie badawcze

1. Badania armatury po¿arniczej i sprzêtu gaœniczego
2. Badania hydrantów podziemnych i nadziemnych
3. Opracowanie systemu diagnostyki po¿arniczych samochodów specjalnych, w celu okreœlenia wp³ywu
parametrów technicznych na ich statecznoœæ
4. Badania materia³ów stosowanych w budownictwie w zakresie palnoœci rozprzestrzeniania p³omienia oraz
wydzielania toksycznych produktów rozk³adu
5. Badania jakoœciowe pianotwórczych œrodków gaœniczych oraz proszków gaœniczych
6. Badania gaœnic przenoœnych, gaœnic przewoŸnych (agregatów gaœniczych) koców gaœniczych zgodnie
z normami PN, EN i ISO
7. Wp³yw odbiorów technicznych urz¹dzeñ gaœniczych wodnych, gazowych i hydrantów wewnêtrznych oraz
instalacji urz¹dzeñ oddymiaj¹cych na efektywnoœæ, funkcjonalnoœæ i trwa³oœæ, zw³aszcza w trakcie normalnej
ich eksploatacji
8. Badania sta³ych urz¹dzeñ gaœniczych wodnych tryskaczowych, gazowych i alternatywnych do halonowych oraz
hydrantów wewnêtrznych w aspekcie ich funkcjonalnoœci i trwa³oœci
9. Badania skutecznoœci gaœniczej sta³ych urz¹dzeñ gaœniczych gazowych w aspekcie przydatnoœci ich stosowania
do ochrony pomieszczeñ o ró¿nym zagro¿eniu po¿arowym
10. Badania czujek gazu
11. Badania zak³óceñ emitowanych przez urz¹dzenia SAP
12. Badania dŸwiêkowych systemów ostrzegawczych
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Badania kwalifikacyjne, certyfikacja wyrobów i doradztwo techniczne
W ramach dzia³alnoœci zwi¹zanej z ocen¹ zgodnoœci wyrobów przed ich wprowadzeniem do
u¿ytkowania w ochronie przeciwpo¿arowej, CNBOP wykona³o w 2005 r. – 395 zleceñ na badania
oraz rozpatrzy³o blisko 400 wniosków o wydanie, przed³u¿enie i rozszerzenie certyfikacji.
Ocena zgodnoœci wyrobów, prowadzona by³a na podstawie:
l ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo¿arowej (Dz. U. Nr 147, poz. 1229
z 2002 r. z póŸniejszymi zmianami) w zakresie okreœlonym w rozporz¹dzeniu Ministra
Spraw Wewnêtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów s³u¿¹cych do ochrony
przeciwpo¿arowej, które mog¹ byæ wprowadzane do obrotu i stosowane wy³¹cznie na
podstawie certyfikatu zgodnoœci (Dz. U. Nr 55, poz. 362);
l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r.) w zakresie okreœlonym w rozporz¹dzeniach:
– ministra infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodnoœci, wymagañ, jakie powinny spe³niaæ notyfikowane jednostki uczestnicz¹ce w ocenie zgodnoœci oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 198,
poz. 2011 z 2004 r.)
– ministra infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodnoœci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.);
l ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoœci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360
z dnia 7 paŸdziernika 2002 r.).
CNBOP w 2005 r. wyda³o ³¹cznie 364 certyfikatów i aneksów do certyfikatów, w tym 30 certyfikatów potwierdzaj¹cych spe³nienie wymagañ zasadniczych zgodnie z dyrektywami UE
89/106/EWG „wyroby budowlane” i 89/686/EWG „œrodki ochrony indywidualnej”. Jednostka
Certyfikuj¹ca CNBOP prowadzi³a nadzór nad 1576 certyfikatami wydanymi w latach 2002–2005.
W 2005 r. Jednostka Certyfikuj¹ca wyda³a 3 certyfikaty dla podmiotów œwiadcz¹cych us³ugi w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej.
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Rys. 57. Liczba certyfikatów wydanych w latach 2001–2005
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Akredytacja laboratoriów badawczych i Jednostki Certyfikuj¹cej
CNBOP. Ocena bie¿¹cych kompetencji
Jednostka Certyfikuj¹ca CNBOP utrzymuje systemy jakoœci zgodnie z norm¹ PN-EN 45011.
W 2005 r. Jednostka Certyfikuj¹ca przesz³a z wynikiem pozytywnym audit kontrolny Polskiego
Centrum Akredytacji (PCA) rozszerzaj¹c zakres akredytacji. Potwierdzeniem kwalifikacji jest
certyfikat akredytacji PCA nr AC 063.

Autoryzacja i notyfikacja CNBOP
CNBOP posiada autoryzacje i notyfikacje w zakresie „dyrektyw nowego podejœcia” –
89/106/EWG „Wyroby budowlane” i 89/686/EWG „Œrodki ochrony indywidualnej”. Z uwagi na
sta³e poszerzanie zakresu akredytacji Jednostki Certyfikuj¹cej i Laboratoriów CNBOP oraz z uwagi
na postêpuj¹cy proces harmonizacji norm w 2005 r. rozpoczêto prace maj¹ce na celu rozszerzenie zakresu autoryzacji i notyfikacji CNBOP w zakresie dyrektywy 89/106/EWG.

Prace normalizacyjne dotycz¹ce sprzêtu, œrodków i urz¹dzeñ
ratowniczo-gaœniczych
Od 1995 r. CNBOP prowadzi sekretariat Komitetu Technicznego nr 244 ds. „Sprzêtu, Œrodków i Urz¹dzeñ Ratowniczo-Gaœniczych” Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN), na podstawie corocznie zawieranych umów pomiêdzy PKN i CNBOP. W 2005 r. sekretariat Komitetu
zorganizowa³ dwa posiedzenia merytoryczne Komitetu Technicznego nr 244 (KT nr 244) uzgadniaj¹ce 9 projektów Polskich Norm, w tym 7 projektów do ustanowienia i 2 projekty do ankiety
adresowanej i powszechnej. Sekretariat KT nr 244 przeprowadzi³ ankietê 65 projektów norm
krajowych (PN), europejskich (EN) i norm miêdzynarodowych (ISO), skierowanych wed³ug
w³aœciwoœci przez Polski Komitet Normalizacyjny do zaopiniowania w KT Nr 244 lub w CNBOP.
Sekretarz KT nr 244 (pracownik JC CNBOP) prowadzi³ gospodarkê zbiorem dokumentów
normalizacyjnych (zawieraj¹cych normy i projekty PN, EN, ISO, NFPA i inne bran¿owe specyfikacje techniczne – ponad 2500 dokumentów) na potrzeby laboratoriów i JC. Personel CNBOP
(16 osób desygnowanych) bra³ udzia³ w posiedzeniach KT nr 21, 27, 180 i 264, obejmuj¹cych
swoim zakresem dzia³ania wybrane zagadnienia ochrony przeciwpo¿arowej. Wykaz prac
normalizacyjnych realizowanych przez sekretariat KT nr 244 i personel CNBOP zawiera tabela 58.
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Tabela 58. Wykaz prac Sekretariatu Komitetu Technicznego nr 244 w 2005 r.

Lp.

Prace normalizacyjne

1. Tematy normalizacyjne – Projekty PN:
Przekazano do PKN do zatwierdzenia nw. projekty norm:
1) Pompy po¿arnicze – Po¿arnicze pompy odœrodkowe z urz¹dzeniami zasysaj¹cymi – Czêœæ 1: Wymagania
ogólne i dotycz¹ce bezpieczeñstwa (PrPN-EN 1028-1)
2) Pompy po¿arnicze – Po¿arnicze pompy odœrodkowe z urz¹dzeniami zasysaj¹cymi – Czêœæ 2: Weryfikacja
wymagañ ogólnych i dotycz¹cych bezpieczeñstwa (PrPN-EN 1028-2)
3) Pojazdy po¿arnicze – Czêœæ 3: Wyposa¿enie zamontowane na sta³e – Bezpieczeñstwo i wykonanie (PrPN-EN
1843-1)
4) Sta³e urz¹dzenia gaœnicze – Podzespo³y urz¹dzeñ gaœniczych gazowych – Czêœæ 1: Wymagania i metody badañ
elektrycznych automatycznych urz¹dzeñ steruj¹cych i opóŸniaj¹cych (Pr PN-EN 12094–1)
5) Sta³e urz¹dzenia gaœnicze – Podzespo³y urz¹dzeñ gaœniczych gazowych – Czêœæ 9: Wymagania i metody badañ
czujek specjalnych (Pr PN-EN 12094–9)
6) Sta³e urz¹dzenia gaœnicze – Podzespo³y urz¹dzeñ gaœniczych gazowych – Czêœæ 10: Wymagania i metody
badañ ciœnieniomierzy i ³¹czników ciœnieniowych (Pr PN-EN 12094–10)
7) Zmiana do normy – Podzia³ po¿arów (PrPN-EN 2:1992/A1).
Przekazano do PKN z wnioskiem o przeprowadzenie ankiety adresowanej „i powszechnej nw. projekty norm
8) Sta³e urz¹dzenia gaœnicze – Podzespo³y urz¹dzeñ gaœniczych gazowych – Czêœæ 3: Wymagania i metody badañ
rêcznych urz¹dzeñ wyzwalaj¹cych i urz¹dzeñ blokuj¹cych
9) Sta³e urz¹dzenia gaœnicze – Podzespo³y urz¹dzeñ gaœniczych gazowych – Czêœæ 11: Wymagania i metody
badañ mechanicznych urz¹dzeñ wagowych
2. Zorganizowano dwa posiedzenia KT, w dniach 26 kwietnia i 20 wrzeœnia 2005 r.
3. Udzia³ przedstawicieli CNBOP w posiedzeniach KT nr 21, 27, 180, 244, 264 (œrednio 2 posiedzenia) oko³o
20 osobodni
4. Zaopiniowano 65 projektów PN, EN i ISO przes³anych w ramach ankiety
5. Prowadzono komplet wzorcowy norm niezbêdnych do prac laboratoriów i JC CNBOP

Upowszechnianie wiedzy po¿arniczej i wspó³praca
W 2005 r. CNBOP by³o organizatorem lub wspó³organizatorem konferencji, sympozjum oraz
trzech seminariów ogólnopolskich:
l Konferencji Technicznej VdS Schadenverhütung pt. „Systemy i urz¹dzenia przeciwpo¿arowe”;
l Sympozjum „XXV lat ratownictwa wysokoœciowego w ochronie przeciwpo¿arowej w Polsce”;
l Seminarium „Szacowanie niepewnoœci w badaniach”;
l Seminarium „Badanie rozprzestrzeniania siê po¿aru przy pomocy symulacji komputerowej
– FDS”;
l „Seminarium szkoleniowe w zakresie problematyki certyfikacji urz¹dzeñ przeciwpo¿arowych po wejœciu Polski do Unii Europejskiej”.
Wziê³o w nich udzia³ 426 osób.
CNBOP w 2005 r. zorganizowa³o lub nadzorowa³o 31 kursów, szkoleñ, narad, w których wziê³o
udzia³ ponad 900 osób. Przeprowadzi³o 8 wewnêtrznych seminariów prezentuj¹cych prace laboratoriów Centrum, w których uczestniczy³o oko³o 250 osób. Odby³y siê równie¿ cykliczne kursy
szkoleniowe dla projektantów systemów sygnalizacji po¿arowej oraz dŸwiêkowych systemów
ostrzegawczych, na których przeszkolono 137 osób.
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CNBOP wspó³pracowa³o z 42 instytucjami krajowymi w zakresie badañ oraz z 8 jednostkami
zagranicznymi. Pracownicy Centrum brali udzia³ w delegacjach zagranicznych oraz podejmowano delegacjê VdS.
W 2005 r. pracownicy CNBOP byli autorami 10 publikacji i wyg³osili 21 referatów na krajowych
i miêdzynarodowych sympozjach i konferencjach, przedmiotem których by³y zagadnienia
zwi¹zane z nowoczesn¹ technik¹ po¿arnicz¹, badaniami, certyfikacj¹ i normalizacj¹.
Centrum wyda³o piêæ publikacji zwartych: „Systemy i urz¹dzenia przeciwpo¿arowe” – p³yta
CD, „XXV lat ratownictwa wysokoœciowego w ochronie przeciwpo¿arowej w Polsce”, „Szacowanie niepewnoœci w badaniach”, „Badanie rozprzestrzeniania siê po¿aru przy pomocy symulacji
komputerowej – FDS”, „Problematyka certyfikacji urz¹dzeñ przeciwpo¿arowych po wejœciu
Polski do Unii Europejskiej”.

SZKO£A G£ÓWNA S£U¯BY PO¯ARNICZEJ
Dzia³alnoœæ naukowo-badawcza SGSP
Wa¿nym kierunkiem kreowania zewnêtrznej polityki uczelni jest wspó³praca z instytucjami
krajowymi i zagranicznymi, stanowi¹ca nieod³¹czn¹ czêœæ dzia³alnoœci zarówno w zakresie
naukowo-badawczym, jak i edukacyjnym.
Wspó³praca ta polega na ró¿nego rodzaju formach aktywnoœci, która zwi¹zana jest z widocznym udzia³em pracowników szko³y na rynku krajowym i miêdzynarodowym. Pracownicy szko³y
uczestnicz¹ w licznych przedsiêwziêciach naukowych oraz badawczych, wspó³pracuj¹ z wieloma
instytucjami z ca³ego kraju, licznie odwiedzaj¹ oœrodki naukowe, uczestnicz¹c w konferencjach,
wydarzeniach naukowych, seminariach, sympozjach i kongresach oraz prowadz¹c badania,
wyk³ady, wymieniaj¹c doœwiadczenia i pracuj¹c nad projektami naukowymi. Nabyte doœwiadczenia i inspiracje s¹ bardzo istotnym instrumentem wspomagaj¹cym harmonijny i stoj¹cy na
wysokim poziomie rozwój wszystkich obszarów dzia³alnoœci szko³y.
Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej prowadzi zakrojone na szerok¹ skalê projekty badawcze
o charakterze podstawowym i stosowanym. S¹ to zarówno opracowania realizowane w ramach
dzia³alnoœci statutowej, projektów celowych, zamawianych i prac w³asnych, jak te¿ w ramach
grantów pozyskiwanych m.in. z Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz tematów badawczych wdro¿eniowych, finansowanych przez krajowych przedsiêbiorców. Prowadzone s¹ równie¿ tematy badawcze finansowane lub dofinansowywane przez Komisjê Europejsk¹, a tak¿e w oparciu
o wspó³pracê ze specjalistycznymi uczelniami zagranicznymi, zajmuj¹cymi siê ochron¹ przeciwpo¿arow¹, a tak¿e ochron¹ œrodowiska. Projekty wdro¿eniowe s¹ wykonywane na zlecenie
przedsiêbiorców w zakresie rozwi¹zywania problemów dotycz¹cych analizy zagro¿eñ i oceny ryzyka, jak równie¿ opracowywania przedsiêwziêæ profilaktycznych i interwencyjnych, zmierzaj¹cych do ograniczenia powstania ewentualnych zagro¿eñ w œrodowisku cz³owieka. Wdro¿enia
wyników prac naukowo-badawczych prowadzonych w uczelni niejednokrotnie umo¿liwi³y upowszechnienie nowych rozwi¹zañ w zakresie ochrony ludnoœci, sprzêtu ratowniczego, urz¹dzeñ
i systemów zabezpieczaj¹cych, technik ratowniczych oraz przedsiêwziêæ organizacyjnych, przyczyniaj¹c siê tym samym do podniesienia stanu bezpieczeñstwa ludnoœci i œrodowiska.
Uczelnia posiada wiele patentów i wzorów u¿ytkowych oraz umów licencyjnych.
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Biblioteka G³ówna SGSP
Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej jest uczelni¹ akademick¹ przygotowuj¹c¹ wyspecjalizowane ekipy do wykonywania zadañ zwi¹zanych z ochron¹ przeciwpo¿arow¹, ratownictwem,
ochron¹ ludnoœci i obrony cywilnej, zarz¹dzania podczas zdarzeñ niebezpiecznych, katastrof
i sytuacji kryzysowych. Ponadto gromadzi ksi¹¿ki i czasopisma dotycz¹ce ekologii, organizacji
i zarz¹dzania, nauk technicznych, psychologii, socjologii, s³owniki jêzykowe oraz leksykony
i encyklopedie o charakterze ogólnym. Kszta³ci kadrê naukow¹ i dydaktyczn¹ dla szkó³ po¿arniczych oraz jednostek badawczo-rozwojowych. Jako jedyna uczelnia tego typu w kraju prowadzi prace naukowo-badawcze dotycz¹ce zagadnieñ ochrony przeciwpo¿arowej i ochrony ludnoœci.
Zadania biblioteki wzrastaj¹ wraz z rozwojem uczelni. Biblioteka G³ówna odgrywa wa¿n¹ rolê
w procesie kszta³cenia przysz³ej kadry naukowo-badawczej. Gromadzi, opracowuje, konserwuje, chroni i udostêpnia materia³y zwi¹zane tematycznie z procesem kszta³cenia i wyników badañ
naukowych. Zapewnia dostêp do fachowej literatury zarówno polskiej, jak i obcojêzycznej. Zaznajamia u¿ytkowników z warsztatem informacyjno-wyszukiwawczym i sposobem korzystania
z niego. Pe³ni rolê pracowni naukowo-dydaktycznej zarówno dla studentów, jak i nauczycieli
akademickich. Prowadzi wypo¿yczenia miêdzybiblioteczne. Udostêpnia materia³y w czytelni
wszystkim zainteresowanym osobom z zewn¹trz, w formie elektronicznej oraz zwartych opracowañ.
Prowadzona prenumerata czasopism jest œciœle zwi¹zana z dzia³alnoœci¹ uczelni: ochron¹
przeciwpo¿arow¹, ratownictwem technicznym, chemicznym, ekologicznym, ochron¹ ludnoœci
itp. Biblioteka G³ówna jest zobligowana do posiadania czasopism naukowych i popularnonaukowych z tego zakresu. Chc¹c na bie¿¹co œledziæ rozwój i zmiany technologiczne w przemyœle i w infrastrukturze kraju oraz postêp naukowo-techniczny konieczne jest korzystanie z informacji zawartych w czasopismach naukowych i popularnonaukowych z dziedzin zwi¹zanych ze statutow¹
dzia³alnoœci¹ SGSP. Prenumerowane periodyki s¹ dostêpne w czytelni. Artyku³y z wydawnictw
ci¹g³ych zarówno polskich, jak i obcojêzycznych dokumentowane s¹ na bie¿¹co i generowane
(równie¿ na stronie internetowej szko³y) w „Przegl¹dzie Dokumentacyjnym Ochrony Przeciwpo¿arowej SGSP”.

Dofinansowania i dotacje Ministerstwa Edukacji i Nauki
W SGSP prowadzone s¹ szeroko zakrojone prace naukowo-badawcze m.in. w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego, przeciwpo¿arowych systemów zabezpieczeñ, sprzêtu
po¿arniczego i ratowniczego, zmierzaj¹ce do opracowania nowych rozwi¹zañ konstrukcyjnych,
badania dotycz¹ce wszelkich zjawisk towarzysz¹cych po¿arom, a tak¿e badania z ca³ego zakresu
dotycz¹cego ochrony ludnoœci.
Prowadzone badania maj¹ na celu zwiêkszenie skutecznoœci akcji ratowniczo-gaœniczych,
zwiêkszenie bezpieczeñstwa ludnoœci w przypadku klêsk ¿ywio³owych i katastrof, po¿arów
oraz innych zagro¿eñ tak z zakresu ochrony przeciwpo¿arowej jak i z zakresu ochrony ludnoœci.
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Dzia³alnoœæ statutowa
Decyzj¹ nr 216/E-422/S/2005 z 21 stycznia 2005 r. minister nauki, przewodnicz¹cy Komitetu
Badañ Naukowych oraz decyzj¹ nr 216/E-422/S/2005-1 z 15 grudnia 2005 r. minister edukacji i nauki przyzna³ Szkole G³ównej S³u¿by Po¿arniczej dotacjê podmiotow¹ w ³¹cznej wysokoœci
765 900 z³ na dofinansowanie dzia³alnoœci statutowej szko³y.
Na wniosek komisji ds. wyboru i oceny tematów naukowo-badawczych komendant-rektor zatwierdzi³ nastêpuj¹cy podzia³ przyznanych œrodków:
l na realizacjê badañ naukowych i prac badawczo-rozwojowych – 705 900 z³;
l na ³¹cznoœæ komputerow¹ krajow¹ i zagraniczn¹ – 20 000 z³;
l na import czasopism naukowych i innych noœników informacji naukowej – 40 000 z³.
Tabela 59. Wykaz zadañ badawczych w ramach dotacji na podstawow¹ dzia³alnoœæ statutow¹
Lp.

Temat pracy badawczej

1. Badanie wp³ywu prêdkoœci nagrzewania oraz poziomu naprê¿eñ w os³oniêtych konstrukcjach stalowych na ich
odpornoœæ ogniow¹
2. Opracowanie stanowiska komputerowego przeznaczonego do projektowania taktycznych uk³adów rozwiniêæ linii
wê¿owych oraz systemów przesy³ania wody na du¿e odleg³oœci
3. Analiza porównawcza wartoœci minimalnych temperatur zap³onu wybranych py³ów przemys³owych
4. Badania cech po¿arowych kabli elektrycznych i materia³ów izolacyjnych stosowanych do ich produkcji
z wykorzystaniem nowoczesnych technik pomiarowych
5. Zastosowanie termografii aktywnej do badañ podpowierzchniowych defektów w skali mikroskopowej
6. Badanie i analiza rozwi¹zañ prawnych w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej i ratownictwa w Polsce i w innych
krajach Unii Europejskiej
7. Analiza procesu podejmowania decyzji na poziome interwencyjnym w oparciu o komputerowe symulacje
zdarzeñ
8. Badanie wp³ywu rozwi¹zañ technicznych ochrony dróg oddechowych oraz ubrañ gazoszczelnych na
bezpieczeñstwo stra¿aka
9. Wp³ywa wybranych parametrów konstrukcyjnych rozpylaczy strumieniowo-wirowych na rozk³ad kropel
w strumieniu rozpylonym
10. Badanie rozk³adu termicznego wybranych materia³ów palnych
11. Badanie wp³ywu rozproszonych pr¹dów roztworów wodnych na ograniczanie rozprzestrzeniania siê i zmiany
stê¿eñ substancji toksycznych w powietrzu i œciekach
12. Wp³ywa stosowania pian gaœniczych i wodnych roztworów œrodków pianotwórczych i zwil¿aj¹cych na
œrodowisko naturalne
13. Badanie skutecznoœci izolacyjnych pow³ok ogniochronnych (farby ogniochronne) na elementach konstrukcji
stalowych
14. Badanie wp³ywu prêdkoœci przep³ywu powietrza w instalacjach wentylacyjnych na detekcjê po¿aru przy pomocy
czujek dymu
15. Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem obywateli na szczeblu lokalnym (gminnym, powiatowym)
16. Analiza statystyczna dzia³alnoœci ZRG przy Szkole G³ównej S³u¿by Po¿arniczej
17. Wspomagane komputerowo zarz¹dzanie zagadnieniami bezpieczeñstwa i analizy ryzyka
18. Ocena mo¿liwoœci wyst¹pienia zagro¿eñ ze strony wybranych zanieczyszczeñ chemicznych pochodz¹cych
ze Ÿróde³ komunikacyjnych ze szczególnym uwzglêdnieniem zagro¿eñ od³o¿onych w czasie, kumulowanych
w œrodowisku wodno-glebowym w obszarach wielkomiejskich
19. Analiza i weryfikacja systemu informatycznego zarz¹dzania bezpieczeñstwem pracy REX-SAMAN
20. Badanie wp³ywu iloœci i jakoœci informacji na podejmowanie decyzji w sytuacjach nadzwyczajnych
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Badania w³asne szko³y wy¿szej
Na podstawie art. 15 ust. 2 i 8 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badañ Naukowych oraz
w zwi¹zku z uchwa³¹ nr 8/2005 Komitetu Badañ Naukowych z 3 lutego 2005 r. w sprawie przyznania œrodków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie badañ w³asnych szkó³ wy¿szych
w 2005 r. (Dz. Urz. MNiI i KBN Nr 2, poz. 10), minister nauki, przewodnicz¹cy Komitetu Badañ
Naukowych przyzna³ Szkole G³ównej S³u¿by Po¿arniczej dotacjê podmiotow¹ w wysokoœci
261 000 z³.
Zgodnie z § 21 ust. 1 rozporz¹dzenia przewodnicz¹cego Komitetu Badañ Naukowych z 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania œrodków finansowych
ustalanych w bud¿ecie pañstwa na naukê (Dz. U. Nr 146, poz. 1642), przyznana dotacja mo¿e byæ
wykorzystana na finansowanie lub dofinansowanie badañ naukowych lub prac rozwojowych
szko³y s³u¿¹cych rozwojowi kadry naukowej, a zw³aszcza:
– rozwojowi naukowemu m³odej kadry;
– kszta³towaniu specjalizacji naukowych jednostek organizacyjnych szko³y;
– doskonaleniu metod dydaktycznych;
– rozwojowi nowych kierunków kszta³cenia.
Tabela 60. Wykaz zadañ badawczych w ramach dotacji podmiotowej na badania w³asne SGSP
Lp.

Temat pracy badawczej

1. Wp³yw wybranych cech po¿arowych kabli elektrycznych na szybkoœæ tworzenia siê œrodowiska po¿arowego
2. Analiza porównawcza zapalnoœci i szybkoœci rozprzestrzeniania siê p³omienia po elementach wykoñczenia
wnêtrz i wyposa¿enia sta³ego zastosowanych na drogach ewakuacyjnych
3. Analiza wp³ywu prêdkoœci grzania na parametry wytrzyma³oœciowe stali budowlanych
4. Numeryczna analiza wytrzyma³oœci konstrukcji stalowych w warunkach po¿aru
5. Projekt zintegrowanego systemu zarz¹dzania bezpieczeñstwem w powiecie
6. Traumatyczne wydarzenia zawodowe u stra¿aków i ich konsekwencje: rola cech temperamentu i preferowanego
stylu radzenia sobie ze stresem
7. Ocena mo¿liwoœci wyst¹pienia zagro¿eñ œrodowiska glebowego wywo³anych Ÿród³ami komunikacyjnymi na
terenach granicz¹cych z gie³d¹ samochodow¹ w S³omczynie
8. Badanie rozdzia³u wody w funkcji natê¿enia przep³ywu przez elementy wylotowe wodnych urz¹dzeñ gaœniczych
9. Mo¿liwoœci wykorzystania pakietu Network Analyst, w celu okreœlania optymalnej drogi dojazdu do zdarzeñ,
pojazdów Szkolnego Zak³adu Ratowniczo-Gaœniczego
10. System rozproszonych baz danych – mo¿liwoœci wykorzystania w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
11. Badanie wp³ywu wybranych parametrów konstrukcyjnych rozpylaczy dzia³aj¹cych na zasadzie zderzenia strug na
widmo kropel w strumieniu rozpylonym
12. Analiza mo¿liwoœci funkcjonalnych sprzêtu stosowanego w ³¹cznoœci radiotelefonicznej w jednostkach PSP
a stopieñ praktycznego ich wykorzystania w s³u¿bie
13. Mo¿liwoœæ rozpoznawania elementów obrazów rejestrowanych kamer¹ termowizyjn¹
14. Analiza wp³ywu parametrów okreœlaj¹cych szybkoœæ emisji i dyspersjê, na zasiêg i rozk³ad stê¿enia substancji
niebezpiecznych w atmosferze
15. Wp³yw nowoczesnych rozwi¹zañ konstrukcyjnych samochodów na efektywnoœæ dzia³añ jednostek ratowniczych
PSP podczas wypadków drogowych
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Dzia³alnoœæ wspomagaj¹ca badania – DWB
W oparciu o Decyzjê nr 409/DWB-R/2005 przewodnicz¹cego Komitetu Badañ Naukowych
uczelnia otrzyma³a kwotê 6000 z³ na dofinansowanie wnioskowanych zadañ z zakresu dzia³alnoœci wspomagaj¹cej badania:
l dzia³alnoœæ bibliotek, w tym: zakup wydawnictw specjalistycznych (obcojêzycznych) oraz
oprawê i konserwacjê wydawnictw ci¹g³ych – 4000 z³;
l prenumerata czasopism naukowych, w tym: utrzymanie prenumeraty czasopism polskojêzycznych popularyzuj¹cych osi¹gniêcia naukowe – 2000 z³.

Projekty badawcze
W 2005 r. zakoñczono realizacjê 2 projektów badawczych, których rozliczenia finansowe zosta³y zatwierdzone przez Departament Ekonomiczny Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, a pod
wzglêdem merytorycznym prace i ich wyniki zosta³y zaakceptowane przez Zespó³ Badañ na
Rzecz Obronnoœci i Bezpieczeñstwa:
– „Ocena zagro¿eñ œrodowiskowych powsta³ych w wyniku po¿arów paliw ropopochodnych,
jako jeden z elementów obrony cywilnej ludnoœci”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Melania
Pofit-Szczepañska.
– „Wp³yw wentylacji na rozprzestrzenianie siê dymu podczas po¿arów w tunelach komunikacyjnych” (promotorski). Kierownik projektu: prof. dr hab. in¿. Andrzej Teodorczyk.
W 2005 r. rozpoczêto równie¿ realizacjê kolejnych dwóch projektów, które zosta³y zg³oszone
i wy³onione w ramach 29 konkursu projektów badawczych:
– „Badania nad zastosowaniem pian w dzia³aniach ratowniczych zwi¹zanych z neutralizacj¹ ska¿eñ chemicznych i biologicznych”. Kierownik projektu: dr in¿. Andrzej Mizerski.
– „Opracowanie i optymalizacja wymagañ do nowego typu pr¹downicy do gaszenia za pomoc¹
suchej mg³y”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Janusz Rybiñski.
Dofinansowanie projektów badawczych wynios³o ogó³em: 103 000 z³.

Inwestycje s³u¿¹ce potrzebom badañ naukowych lub prac rozwojowych
Zgodnie z Decyzj¹ nr 5190/IA/216/2005 z 4 lutego 2005 r. ministra nauki i informatyzacji zosta³a
przyznana dotacja celowa w wysokoœci 260 000 z³, na dofinansowanie kosztów inwestycji aparaturowej pn.: „Termograwimetr do analizy termicznej” – wniosek nr IA-208/2005.
Kierownik inwestycji aparaturowej: dr in¿. Waldemar Jaskó³owski.

Dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki w roku 2005
1.
2.
3.
4.
5.

Dzia³alnoœæ statutowa (³¹cznie)
Badania w³asne
Dzia³alnoœæ wspomagaj¹ca badania DWB
Projekty badawcze
Inwestycje s³u¿¹ce potrzebom badañ naukowych
Razem:
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765 900 z³;
261 000 z³;
6000 z³;
103 000 z³;
260 000 z³;
1 395 900 z³
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SUMMARY
In 2005, the Science and Research Centre for Fire Protection carried out 37 research tasks,
including 17 projects financed by the Committee for Scientific Research. Members of the staff of
the Science and Research Centre for Fire Protection were the authors of 10 publications and
delivered 21 papers at national and international symposiums and conferences. The Centre
issued five collective works. Within the framework of its activities related to the assessment of
the conformity of products, the Centre issued a total of 364 certificates.
In 2005, the Centre organised many nationwide conferences and seminars, attended by 426
persons. Within the framework of cyclical training courses for the designers of fire signalling
devices and acoustic warning systems, 137 persons were trained. The Centre co-operated with
42 national institutions in the scope of research and 8 foreign units. Members of the Centre staff
participated in visits abroad and a delegation of VdS was received.
An important direction of the external policies pursued by the Main School of Fire Service is
its co-operation with domestic and international institutions. It is an inseparable part of its
activities, in the range of both scientific research and education.
The co-operation consists of various types of activities, involving the significant participation
of the school staff on the domestic and international market. The school’s academic staff are
engaged in numerous scientific research projects, collaborate with a great number of institutions
throughout the country, pay numerous visits to scientific centres, take part in conferences,
scientific events, seminars, symposiums, congresses and do scientific research, give lectures,
exchange experiences and work on international scientific projects. Their experiences and
inspirations are a very significant instrument, ensuring the harmonious and high-level
development of all of the activities of the school.
The Main School of Fire Service conducts fundamental and applied research projects related
to a wide spectrum of problems. These are either studies realised within the statutory activity,
target, commissioned or own projects, those based on grants from the Ministry of Education
and Science as well as applied research projects financed by domestic enterprises. There are
also research projects which are financed or co-financed by the European Commission;
moreover, those based on the co-operation with foreign specialist schools, dealing with fire
protection and environmental protection. Applied research projects on solutions to problems
related to hazard analyses and risk assessments, prevention and intervention projects designed
to limit probable hazards in the human environment are carried out for enterprises. Many times,
due to the implementation of the results of the scientific research projects, new solutions were
applied in the range of civil protection, rescue equipment, technical security devices and
systems, rescue methods and organizational projects, contributing to an increase of human and
environmental safety.
The school has a large number of patents and protected application designs as well as
licensing contracts.
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