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IV MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM
BADANIA I CERTYFIKACJA W OCHRONIE
PRZECIWPOśAROWEJ W KRAJACH EUROPY
CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ
Część II

Streszczenie
W części II omówiono problematykę i przebieg drugiego dnia Sympozjum, w tym Sesji I „Badawczo–
Rozwojowej” i Sesji II „Problematyka certyfikacji w ochronie przeciwpoŜarowej”.

Summary
Part no II of the article contains issue and course of the second day of the Symposium: It means Session no I
“Research – Progress” and Session no II “Problems of certification in Fire Protection”.

VI Międzynarodowe Sympozjum „Badania i certyfikacja w ochronie
przeciwpoŜarowej w krajach Europy Centralnej i Wschodniej”.
W dniach 28 - 29 września 2006 r., Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
PrzeciwpoŜarowej w Józefowie wraz z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Producentów
Zabezpieczeń PrzeciwpoŜarowych i Sprzętu Ratowniczego zorganizowało po raz czwarty
Międzynarodowe Sympozjum „Badania i certyfikacja w ochronie przeciwpoŜarowej
w krajach Europy Centralnej i Wschodniej”.
Celem sympozjum było:

- Rozwijanie i wzmacnianie współpracy pomiędzy jednostkami biorącymi udział
w sympozjum na styku: administracja rządowa – jednostki badawczo-rozwojowe –
jednostki certyfikujące – producenci – uŜytkownik.
Takie podejście do zagadnienia sprzętu i urządzeń stosowanych w ochronie
przeciwpoŜarowej i ochronie ludności, poprzez transfer wiedzy i technologii daje
moŜliwość rzeczywistego podniesienia poziomu bezpieczeństwa powszechnego.
- Identyfikacja wspólnych obszarów prac badawczych w ramach współpracy regionalnej
Europy Centralnej i Wschodniej Instytutów Naukowo-Badawczych.
- Wymiana informacji o organizacji krajowych systemów badań i certyfikacji wyrobów
stosowanych w ochronie przeciwpoŜarowej.
- Wypracowanie form współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami producenckimi
w sferze ochrony przeciwpoŜarowej.
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o współpracy: „Partnerstwo dla innowacyjności naukowo-technicznej w obszarze
bezpieczeństwa”.
Ze względu na wagę problematyki poruszanej podczas sympozjum patronat
nad IV Międzynarodowym Sympozjum objął Szef Obrony Cywilnej Kraju Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Paweł SOLOCH.
W Sympozjum uczestniczyło ponad 130 delegatów reprezentujących Instytuty
Naukowo Badawcze, Jednostki certyfikujące i Stowarzyszenia producentów ze sfery ochrony
przeciwpoŜarowej z kraju i państw Europy Centralnej i Wschodniej, w tym z Białorusi,
Czech, Litwy, Łotwy, Rosji, Słowacji i Ukrainy.
Zgodnie z załoŜeniami programowymi IV Sympozjum w pierwszym dniu wygłoszone
zostały referaty delegacji uczestniczących w Sympozjum pod ogólnym tematem „Ochrona
przeciwpoŜarowa i bezpieczeństwo powszechne – systemy narodowe z uwzględnieniem
problematyki certyfikacji”. Referaty zostały wygłoszone przez przedstawicieli delegacji:
- białoruskiej, Аnatol Pietrowicz Łuszczyk, „Współczesne technologie zapobiegania
i likwidacji nadzwyczajnych sytuacji i poŜarów”
- czeskiej, Vasil Silvestr Pekar, „Podstawowe kierunki działalnosci Technicznego
Instytutu PoŜarnictwa“.
- litewskiej, Žydrnas Kuodis, „Rola Centrum Badawczego PoŜarnictwa w litewskim
systemie ochrony przeciwpoŜarowej”.
- łotewskiej, Normunds Plēgermanis, „Podstawy prawne certyfikacji na Łotwie”.

- rosyjskiej, Władimir Jaszyn, „Koncepcja uregulowań technicznych z zakresu
ochrony przeciwpoŜarowej”.
- słowackiej, Jana Krajčovičová, „Działalność badawcza i certyfikacja w zakresie
ochrony przeciwpoŜarowej Republiki Słowacji”.
- ukraińskiej, Sergiej Sopienko, „Współczesne kierunki działalności naukowej
Ukraińskiego Naukowo-Badawczego Instytutu Ministerstwa Nadzwyczajnych
Sytuacji Ukrainy”.
- polskiej, Jacek Zboina, „Ocena zgodności wyrobów stosowanych w ochronie
przeciwpoŜarowej w Polsce. Aktualny stan prawny. Działalność CNBOP”.
PowyŜsze referaty w wersji wygłoszonej na Sympozjum zostały opublikowane
w Kwartalniku CNBOP „Bezpieczeństwo i Technika PoŜarnicza” Nr 2/3/4 2006.
W drugim dniu IV Międzynarodowego Sympozjum odbyły się dwie sesje
problemowe:
Sesja I „Badania i rozwój”, której przewodniczył mł. bryg. dr inŜ. Dariusz
Wróblewski Zastępca Dyrektora CNBOP ds. Naukowo- Badawczych.
Problematyka sesji dotyczyła głównych kierunków prac naukowo-badawczych
w sferze ochrony przeciwpoŜarowej i ochrony ludności. SłuŜyła wypracowaniu formuły
współpracy transgranicznej instytutów naukowo-badawczych oraz identyfikacji wspólnych
obszarów prac badawczych. W ramach tej sesji referaty wygłosili:
- Dariusz Wróblewski, „Partnerstwo dla innowacyjności naukowo-technicznej
w obszarze bezpieczeństwa – element budowy wyposaŜenia straŜy poŜarnych
w kontekście roku 2020”.
- Jurij Charczenko z Ukraińskiego Instytutu Naukowo – Badawczego Bezpieczeństwa
PoŜarowego Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy nt.: „MoŜliwości
wspólnych prac badawczych w zakresie bezpieczeństwa poŜarowego”.
- Otto Dvořák z Technicznego Instytutu PoŜarnictwa Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych Republiki Czeskiej nt. „Podstawowe kierunki prac w sferze badań
i rozwoju ochrony przeciwpoŜarowej w TIP”.
- Władimir Zachmatow z Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy nt.:
„Wykorzystania pirotechnicznych gaśniczych dla ochrony duŜych obiektów”.
Sesja II „Problematyka certyfikacji w ochronie przeciwpoŜarowej”, której
przewodniczył
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Tematyka sesji poświęcona była wypracowaniu moŜliwości wzajemnej współpracy
organizacji stowarzyszeń producentów krajowych i zagranicznych w sferze ochrony
przeciwpoŜarowej, a takŜe wymianie informacji o organizacji krajowych systemów badań
i certyfikacji wyrobów i usług. W ramach sesji referaty wygłosili:
- Piotr Grabowski
w działalności
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PrzeciwpoŜarowych i Sprzętu Ratowniczego”
- Borys Płatkiewicz, nt.: „Ukraińskie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu
PrzeciwpoŜarowego i Usług”.
- Jacek Świetnicki nt.: „Aprobaty techniczne w krajowym systemie wprowadzania
do obrotu wyrobów budowlanych z zakresu ochrony przeciwpoŜarowej”.
- Zenon Małkowski, nt.: „Obrót wyrobami budowlanymi i ich stosowanie oraz nadzór
nad rynkiem”.
- Lucjan Myrda, nt.: „Certyfikacja usług z zakresu ochrony przeciwpoŜarowej”.
Równolegle z obradami w sesjach odbywały się panele dyskusyjne obejmujące
rozszerzone aspekty omawianych zagadnień oraz wielostronne rozmowy delegacji dotyczące
wzajemnej współpracy oraz spotkanie wydawców czasopism poŜarniczych z Polski,
Białorusi, Rosji i Ukrainy.
Ponadto podczas Sympozjum odbywała się wystawa osiągnięć producentów
krajowych w sferze ochrony przeciwpoŜarowej. Zwiedzanie wystawy osiągnięć producentów
przewodniczyli Piotr Grabowski i Wiesław Golański. Ogółem w wystawie swoje osiągnięcia
zaprezentowało ponad 30 wystawców. Wystawie towarzyszyły pokazy nowoczesnych technik
gaśniczych i zastosowania innowacyjnych technologii zwiększające bezpieczeństwo
poŜarowe, jak równieŜ efektywność zwalczania poŜarów i zagroŜeń.
Specjalnie zorganizowany briefing dla dziennikarzy dał moŜliwość szerszej
prezentacji i promocji zagadnień omawianych na IV Sympozjum. Wystąpienia Dyrektora
CNBOP dr inŜ. Eugeniusza W. Roguskiego i Prezesa Zarządu Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Producentów Zabezpieczeń PrzeciwpoŜarowych i Sprzętu Ratowniczego.
Piotra Grabowskiego miały oddźwięk w publikacjach prasowych w kraju i zagranicą oraz
w audycjach radiowych i telewizyjnych.
Zwieńczeniem dwudniowych obrad IV Międzynarodowego Sympozjum była sesja
plenarna i podsumowanie obrad. Uczestnicy sympozjum w celu rzeczywistego podniesienia
bezpieczeństwa powszechnego obywateli naszych krajów, a tym samym transgranicznego

bezpieczeństwa naszego rejonu Europy, zadeklarowali ścisłą współpracę naukowo-techniczną
oraz edukacyjną w celu transferu posiadanej wiedzy i doświadczenia.
Strony uczestniczące w IV Sympozjum podpisały deklarację „Partnerstwo dla innowacyjności
naukowo-technicznej w obszarze bezpieczeństwa” (pełny tekst Deklaracji oraz wykaz jej
sygnatariuszy zamieszczony został w Kwartalniku CNBOP „Bezpieczeństwo i Technika
PoŜarnicza” Nr 2/3/4 2006).
PoniŜej przedstawiamy drugą cześć zgłoszonych na IV Sympozjum materiałów
w wersji oryginalnej, są to przede wszystkim referaty wygłoszone podczas I i II sesji drugiego
dnia obrad.

