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Sprawozdanie
z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.:
Bezpieczeństwo - Nauka - Praktyka

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie
wraz ze współorganizatorami:
Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie
Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach
(Wydział Prawa i Nauk Społecznych)
Uniwersytetem Technologiczno-Humanistyczny
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
(Wydziałem Dowodzenia i Operacji Morskich)
Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej
Wyższą Szkołą Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Uczelnią Państwową im. Jana Grodka w Sanoku
Institute for Fire and Rescue Technology in Dortmund
Instytutem Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
Szkołą Podoficerską PSP w Bydgoszczy
European Fire Safety Alliance
PZUlab
Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych
i Sprzętu Ratowniczego
zorganizowało w dniu 19.01.2022 Międzynarodową konferencje naukową pt.:
Bezpieczeństwo - Nauka – Praktyka. Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadiera Andrzeja
BARTKOWIAKA.

Konferencja ta zainaugurowała obchody przypadającego w 2022 roku jubileuszu
50-lecia istnienia CNBOP-PIB. W bieżącym roku świętujemy również jubileusz 30-lecia
Państwowej Straży Pożarnej, w którego obchody CNBOP-PIB, jako jednostka
organizacyjna PSP, poprzez organizację przedmiotowej konferencji naukowej również się
włączyła.

W ramach prac komitetu naukowego konferencji zgromadzono liczne grono
przedstawicieli współpracujących z CNBOP-PIB uczelni wyższych i szkół, instytutów
badawczych, stowarzyszeń i partnerów:
prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI
prof. dr hab. Bronisław SITEK
prof. dr hab. inż. Janusz DYDUCH
prof. dr hab. Sławomir BUKOWSKI
prof. dr hab. Andrzej KOSS
dr hab. Maria ZIELECKA, prof. Instytutu
dr hab. Anna RABAJCZYK, prof. Instytutu
dr hab. Elżbieta CIPORA, prof. ucz.
dr hab. inż. Marzena FEJDYŚ, prof. Instytutu
dr hab. Magdalena SITEK
dr hab. Małgorzata SUCH-PYRGIEL
nadbryg. dr inż. Mariusz FELTYNOWSKI, prof. SGSP
kmdr dr hab. Bartłomiej PĄCZEK, prof. AMW
dr hab. Andrzej CZUPRYŃSKI prof. AWSB
dr hab. inż. Jarosław PROŃKO prof. UJK
mgr inż. Norbert BARTKOWIAK
dr hab. Janusz FALECKI prof. UP
dr inż. Zenon MAŁKOWSKI
dr hab. Paweł LUBIEWSKI prof. WSPol
bryg. dr inż. Tomasz ZWĘGLIŃSKI
dr hab. Robert SOCHA prof. AWSB
dr Artur SZELA
dr hab. Andrzej KRZYSZKOWSKI prof. UTH
dr inż. Bogdan KOGUT
dr inż. Sylwia PRATZLER-WANCZURA
dr Dariusz GOŁĘBIEWSKI
Krzysztof SAŁACIŃSKI, Radca w MKiDN
dr inż. Jan ZIOBRO
dr inż. Natalia SCHMIDT-POLOŃCZYK
dr Robert GWARDYŃSKI
dr Monika WYSZOMIRSKA
dr inż. Michał CHMIEL
dr Iwona FLOREK
dr inż. Tomasz POPIELARCZYK
st. bryg. dr inż. Paweł JANIK
dr inż. Jacek ROGUSKI
st. bryg. dr inż. Jacek ANTOS
płk. rez. dr inż. Krzysztof CYGAŃCZUK
st. bryg. w st. sp. mgr inż. Krzysztof BISKUP
dr inż. Jarosław TĘPIŃSKI
st. bryg. mgr inż. Daniel MAŁOZIĘĆ
mgr inż. Bartosz WOLIŃSKI
st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Jan KIELIN

Pracom Komitetu Naukowego konferencji przewodniczył st. bryg. dr inż. Jacek
ZBOINA, a pracom Komitetu Organizacyjnego – Pani mgr Beata WOJTASIAK, która wraz z
jego członkami: inż. Joanną SADOWSKĄ, dr Moniką WYSZOMIRSKĄ i mgr inż. Pawłem
BUJNYM przygotowali wydarzenie i zadbali o jego prawidłowy przebieg.

Tematyka konferencji poświęcona była następującym głównym zagadnieniom:
Bezpieczeństwo - w sesji pierwszej konferencji podkreślono, iż ewolucja znanych już
zagrożeń i pojawianie się nowych skutkują potrzebą ciągłych działań na rzecz ich
prognozowania, zapobiegania im i interweniowania w tym niesienia pomocy.
Dodatkowym źródłem rozwiązań dla bezpieczeństwa są nowe technologie, niekiedy
w praktyce mogą one jednak stanowić nowe zagrożenia.
Nauka - w trakcie sesji dyskutowano o organizacji i prowadzeniu badań nad
bezpieczeństwem, a także zastosowaniu ich wyników w poszukiwaniu rozwiązań i
wdrażaniu w praktyce w różnych dziedzinach. Prowadzono także rozważania dotyczące
możliwych działań aby wiedza przyczyniała się, w jeszcze większym stopniu niż aktualnie,
do rozwiązywania realnych problemów, a także służyła rozwojowi i zdolności do
zaspakajania potrzeb społecznych.
Praktyka - w tej części prowadzono rozważania i dyskusję dotyczącą konkretnego
problemu w polskiej ochronie przeciwpożarowej jakim jest liczba fałszywych alarmów
pożarowych w systemach sygnalizacji pożarowej w obiektach budowlanych.
Wygłoszone prelekcje i prowadzone w każdej z sesji dyskusje potwierdzają tezę, że
– pomimo zmian, które w mijającym półwieczu zaszły w obszarze m.in. podstaw
formalnych, organizacji czy statusu, działalności CNBOP-PIB – niezmiennie związana jest
ona z bezpieczeństwem pożarowym oraz jego praktycznymi potrzebami i wyzwaniami.
Badania naukowe, ich wyniki, pozyskiwana wiedza i doświadczenia są natomiast w coraz
większym stopniu wykorzystywane na rzecz poprawy i doskonalenia bezpieczeństwa
przez wdrażanie rozwiązań w ochronie przeciwpożarowej. W trzech sesjach konferencji
zatytułowanych odpowiednio: Bezpieczeństwo, Nauka, Praktyka uczestnicy mieli
możliwość odpowiednio wysłuchania referatów dotyczących:

Europejskiego planu poprawy bezpieczeństwa pożarowego.
Wykorzystania dorobku nauki i praktyki w zakresie zapewniania i poprawy
bezpieczeństwa.
Profilaktyki i edukacji społecznej na rzecz bezpieczeństwa pożarowego.
Organizacji badań naukowych.
Prowadzenia badań naukowych w dyscyplinie inżynierii środowiska, górnictwa
i energetyki.
Nanotechnologii w ochronie przeciwpożarowej.

Wykorzystania wyników naukowych w praktyce ochrony przeciwpożarowej.
Problematyki fałszywych alarmów systemów sygnalizacji pożaru.
Badań naukowych w zakresie fałszywych alarmów systemów sygnalizacji pożaru.
Praktycznych potrzeb i wyzwań w zakresie fałszywych alarmów systemów sygnalizacji
pożaru.
Sesje te w programie powiązano dyskusją, która sprzyjała precyzowaniu wniosków,
konkluzji i rekomendacji do aktualnych i przyszłych działań. Zarówno w referatach
wygłaszanych przez prelegentów, jak iw trakcie dyskusji przez uczestników konferencji
sformułowano następujące wnioski i postulaty:
1. Europejski plan poprawy bezpieczeństwa pożarowego powstał na podstawie wyników
badań oraz opinii i zaangażowania licznych ekspertów ds. bezpieczeństwa pożarowego,
a także analizy najlepszych praktyk w Europie. Opracowany został we współpracy z
wieloma partnerami (świat nauki, praktyki oraz przemysłu) i skupia się przede wszystkim
na bezpieczeństwie pożarowym obiektów mieszkalnych. Jest to pierwszy plan
bezpieczeństwa pożarowego dla Europy oparty na dowodach i wiedzy. Został
podzielony na 6 kluczowych obszarów definiujących najważniejsze problemy
bezpieczeństwa pożarowego, dla których zaproponowano 10 działań, które poprawią
bezpieczeństwo pożarowe w Europie.

Plan ten jest aktualnie wdrażany, powstają zespoły projektowe. Do uczestników
wydarzenia skierowano otwarte zaproszenie do dołączenia do istniejących już zespołów
projektowych lub zaproponowania stworzenia nowego.

2. Badania naukowe stanowią ważną podstawę rozwoju straży pożarnej, wymagają
określonych nakładów, wysiłku, warunków i zaangażowania, a także czasu na ich
realizacje – dlatego stanowią wyzwanie dla prowadzących je jednostek, wobec
oczekiwanego czasu realizacji i ich wyników.
3. Technologie z zakresu automatyki i robotyki stanowić będą w przyszłości ważne
wsparcie dla ratownictwa. Aktualnie rozwiązania te coraz częściej są wykorzystywane
jako pomoc dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, umożliwiające szybszą interwencje
i skuteczniejszą ochronę ratowników.

4. W Polsce aż 80% ofiar wszystkich pożarów to osoby, które zginęły w pożarach domów
i mieszkań.
w 2020 roku 53% wszystkich pożarów miało miejsce w obiektach mieszkalnych, 28%
w domach jednorodzinnych, 19% w domach wielorodzinnych.
w 2021 roku w sumie 33 869 interwencji dotyczyło pożarów w obiektach
mieszkalnych. W konsekwencji tych zdarzeń życie straciło 516 osób, a 2 444 osoby
zostały poszkodowane lub ranne.
w 2021 roku odnotowano w sumie 4 417 zdarzeń w związku z emisją tlenku węgla,
w efekcie czego 50 osób poniosło śmierć, a 1 447 osób uległo podtruciu.
Poprawa tej sytuacji wymaga dalszych – konsekwentnych i różnorodnych, w tym nowych
– działań w zakresie profilaktyki i edukacji społecznej.

5. Wyzwanie w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego stanowi niezmiennie nie
tylko stan społecznej świadomości zagrożeń występujących pospolicie w obiektach
mieszkalnych, ale również liczba niesprawnych instalacji i systemów technicznych
zabezpieczeń przeciwpożarowych miedzy innymi w obiektach użyteczności publicznej.
Wśród działań mających na celu poprawę tej sytuacji w przyszłości wskazać można między
innymi opracowanie 7 nowych kwalifikacji rynkowych w zakresie projektowania, montażu i
konserwacji zabezpieczeń przeciwpożarowych, które zostały włączone do Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji (ZSK). Prace nad nimi rozpoczęły się w roku 2016. W raku 2019 MSWiA
włączyło kwalifikacje do ZSK i nadało CNBOP-PIB status Instytucji Certyfikującej dla
następujących kwalifikacji rynkowych:
Montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu;
Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO);
Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G);
Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i
sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO);
Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G).
Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemy sygnalizacji pożarowej (SSP)
i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi.

6. Nauki o bezpieczeństwie to teoria zawierająca opis genezy oraz ewolucji koncepcji i
uwarunkowań kształtowania się bezpieczeństwa w dziejach ludzkości. Za cel stawia sobie
badanie przyczyn zmian w koncepcjach bezpieczeństwa, rzeczywistych uwarunkowań
bezpieczeństwa oraz potrzeb społecznych kształtowania bezpieczeństwa. Organizacja
badań nad bezpieczeństwem jest procesem złożonym. Proces ten inicjuje
zidentyfikowanie problemu naukowego. Zasadne jest opracowanie organizacji procesu
badawczego w układzie metody naukowej. Dobór strategii poznawczych oraz metod,
technik i narzędzi badawczych determinuje problem badawczy, cel i przedmiot badań oraz
zakładany poziom ich rozstrzygnięcia. Obiektywność wyników badań dość powszechnie
określa się na podstawie zastosowanych metod rozwiązywania problemu. Należy jednak
podkreślić, że o obiektywności nie decydują metody, a badacz je stosujący i jego poczucie
odpowiedzialności za wiarygodny wynik poznania naukowego. Badacz decyduje się na
zakończenie procesu badań, jeżeli:
jest przeświadczony o własnej znajomości istoty rzeczy i nie widzi powodów, by
w danej chwili wątpić w to, do czego doszedł w procesie badań;
jest przekonany, że dołożył wszelkich starań, by proces badań przeprowadzić rzetelnie
i poznał to, co zamierzał poznać;
nie dostrzega możliwości dalszego poszukiwania faktów, ponieważ nie pojawiają się
nowe lub pojawiające się nie mają związku z badanym problemem i określonym celem
poznania;
na określonym poziomie poznania uznał, że może zakończyć poszukiwanie faktów do
opisania określonych kategorii, jednakże nie zamyka to jego drogi dalszego poznania
i poszerzenie faktów w kolejnych badaniach.
7. Prace badawcze prowadzone w dyscyplinie inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki
mają charakter interdyscyplinarny i są bezpośrednio związane z: problematyką
ekologiczną, oraz wykorzystują wiedzę o procesach, zjawiskach, a także metody badawcze
z zakresu nauk podstawowych: biologii, biochemii, chemii i fizyki.
8. Nanotechnologia w ochronie przeciwpożarowej wykorzystywana jest aktualnie między
innymi do połączenia wymagań w zakresie odporności na czynniki zewnętrzne, jak np.
wysoka temperatura i poprawę bezpieczeństwa strażaków podczas prowadzenia działań
ratowniczo-gaśniczych. Stosowanie nanosubstancji (np. nanowłkien) stanowi istotny wkład
w poprawę właściwości ochronnych i komfortu materiałów stosowanych do odzieży
i wyposażenia strażaków. Wdrożenie inteligentnych technologii (np. czujniki, detektory
gazu, alarmy bezpieczeństwa, urządzenia umieszczone w odzieży ochronnej i sprzęcie)
pozwala na poprawę bezpieczeństwa poprzez monitoring pracy w trudnych warunkach.
Materiały oparte na nanotechnologii mogą w przyszłości znacznie poprawić strategie
ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania zagrożeniom związanym z pożarami. Rozwój
nowych materiałów determinuje także określone zagrożenia, które wymagają
doskonalenia nowych metod analitycznych i nowych narzędzi. Emisja nanosubstancji może
stanowić zagrożenie zdrowia i życia osób biorących udział w akcjach ratowniczych, co
wymusza konieczność intensyfikacji prowadzenia badań w zakresie zarówno zastosowania
rozwiązań opartych na nanotechnologii, jak i konsekwencji i wpływu tych aktywności na
środowisko oraz bezpieczeństwo i zdrowie strażaków.

Emisja nanosubstancji może stanowić zagrożenie zdrowia i życia osób biorących udział w
akcjach ratowniczych, co wymaga rozwoju badań w zakresie zarówno zastosowania, jak i
konsekwencji i wpływu rozwiązań opartych na nanotechnologii na środowisko oraz
bezpieczeństwo i zdrowie strażaków.

Emisja nanosubstancji może stanowić zagrożenie zdrowia i życia osób biorących udział w
akcjach ratowniczych, co wymaga rozwoju badań w zakresie zarówno zastosowania, jak i
konsekwencji i wpływu rozwiązań opartych na nanotechnologii na środowisko oraz
bezpieczeństwo i zdrowie strażaków.
9. Poszukiwania lepszego wykorzystania w praktyce wiedzy i wyników badań naukowych
zawsze było i nadal jest wyzwaniem. Rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
poszukuje się we wszystkich obszarach działań na rzecz ochrony przeciwpożarowej:
prewencyjnych, ratowniczych oraz profilaktyki i edukacji społecznej. W zakresie działań
prewencyjnych i organizacji ochrony przeciwpożarowej pożądane są przede wszystkim
nowości w technicznych rozwiązaniach budowlanych, technicznych systemach
zabezpieczeń przeciwpożarowych, które wykorzystywałyby inżynierię bezpieczeństwa
pożarowego, a także wiedzę czerpaną z badań naukowych i dotychczasowej praktyki.
Dlatego też w najbliższej przyszłości przewidywać można wzrost wykorzystania wiedzy i
wyników badań naukowych w praktyce ochrony przeciwpożarowej, jak również w
ratownictwie.
10. Możliwe przyczyny wzrostu liczby alarmów fałszywych z instalacji wykrywania to
między innymi:
Wzrost liczby obiektów wyposażonych w systemy wykrywania, w szczególności
systemy sygnalizacji pożarowej (monitoringu pożarowego);

Wzrost liczby obiektów bez zapewnionej stałej obsługi systemów wykrywania w ogóle
lub poza godzinami pracy;
Niezapewnienie odpowiedniej obsługi systemów sygnalizacji pożarowej, w tym
możliwości weryfikacji alarmów pierwszego stopnia;
Błędy w zakresie projektowania, wykonania i konserwacji systemów sygnalizacji
pożarowej oraz utrzymania obiektów, np. niewłaściwy dobór i rozmieszczenie czujek;
w tym ustalenie progów ich czułości, błędy w zakresie rozmieszczenia ręcznych
ostrzegaczy pożarowych, zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń itp.;
Uwarunkowania miejscowe, w tym: liczba i specyfika obiektów, ukształtowanie
terenu, rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej;
Interwencje powodowane wzrastającą liczbą alarmów fałszywych wywoływanych
przez instalacje wykrywania zagrożeń, w szczególności systemy sygnalizacji
pożarowej stanowią istotne obciążenie jednostek ratowniczo – gaśniczych;
Na taki stan rzeczy wpływa wiele omówionych wcześniej czynników, jednak określenie
stopnia wspomnianego wpływu wymaga pogłębionej analizy problemu, uwarunkowanej
w szczególności dostępem do odpowiednich danych źródłowych ze zdarzeń. Wobec
powyższego, zasadne jest podejmowanie dalszych badań w zakresie szczegółowej
identyfikacji przyczyn omawianych alarmów fałszywych oraz prac w zakresie tworzenia
rozwiązań organizacyjnych oraz technicznych ograniczających ryzyko ich wywoływania.
11. Badania czujek pożarowych z prototypowym algorytmem przeprowadzone w
komorze badawczej (spalania) dostarczyły konkretnych wyników pozwalających na
sformułowanie poniższych wniosków:
Podsumowując przeprowadzone badania czujek pożarowych z detektorami
prototypowymi o algorytmie UV/IR ≥ 1,25 i UV/IR ≥ 1,5, stwierdzono, że w przypadku
zastosowanego do badań detektora nowego z algorytmem UV/IR ≥ 1,5 uzyskano
odporność w zakresie badań na zadziałanie spowodowane pojawieniem się
czynników zwodniczych.
Z przeprowadzonych badań z czynnikami zwodniczymi oraz przeprowadzonych
testów pożarowych wynika, że badane nowe detektory pożarowe z prototypowym
algorytmem UV/IR ≥ 1,5 są rozwiązaniem poprawiającym działanie czujek
pożarowych.
Potwierdzono, że rozpraszanie promieniowania UV występuje ze zwiększoną
intensywnością w stosunku do promieniowania IR na cząstkach dymu powstających
w pożarach płomieniowych, w stosunku do cząstek dymu z pożarów
bezpłomieniowych (tlących), które silniej rozpraszają promieniowanie IR.
W grupie badanych pożarów reprezentatywnych zawsze występują przypadki, w
których stosunek sygnału UV/IR promieniowania rozpraszanego w detektorze czujki
przekracza wartość 1,5. Przekroczenie wartości kryterialnej z powodu czynnika
zwodniczego wystąpiło jedynie w 1,1% przypadków, gdzie ta wartość została
nieznacznie przekroczona do wartości 1,7.

Badania potwierdziły skuteczność działania czujek w warunkach pożarowych, z
jednoczesnym ograniczeniem liczby zadziałania (wzbudzeń) przy czynnikach
zwodniczych.
W badaniach w obecności środowiska zwodniczego, detektor standardowy (sygnał z
sensorów analizowany niezależnie) w każdym przypadku sygnalizował stan alarmu
pożarowego. Detektor z algorytmem UV/IR ≥ 1,25 sygnalizował w 22% przypadków,
natomiast detektor z algorytmem UV/IR ≥ 1,5 nie sygnalizował alarmu pożarowego
tylko tryb prealarmu - czyli faktu przekroczenia pośrednich, niższych od progu
alarmu pożarowego wartości środowiska wewnętrznego.
Czujki pożarowe z algorytmem stanowiącym kryterium weryfikujące „pożar – zjawisko
zwodnicze” UV/IR ≥ 1,25 cechowała większa podatność na mylne wzbudzenia (na 45
przeprowadzonych badań – czujka zadziałała alarmem pożarowym 10 razy), przy tej
samej skuteczności w zakresie wykrywania pożarów reprezentatywnych, co czujka z
algorytmem UV/IR ≥ 1, 5.
Na podstawie przeprowadzonych analiz zaproponowano algorytm stanowiący
kryterium weryfikujące „pożar – zjawisko zwodnicze”: UV/IR ≥ 1,5.
Wnioskuje się wdrożenie do procesu badań certyfikacyjnych czujek pożarowych
dodatkowego badania weryfikującego podatność czujki na mylne wzbudzenia.
Proponuje się badanie, w trakcie którego czujki pożarowe poddawane zostaną
oddziaływaniu mieszaniny powietrza i pyłu z drewna dębowego o wielkości cząstek
63 ÷ 71 μm, przepływającej z prędkością 2 m/s. Jako kryterium weryfikujące wskazuje
się brak zasygnalizowania alarmu pożarowego.
12. Jak ograniczyć liczbę fałszywych alarmów ?
Przeprowadzenie dodatkowych odbiorów instalacji SSP po wstępnym okresie,
Wprowadzenie wymogu potwierdzania kwalifikacji dla projektantów i instalatorów,
Prowadzenie rejestru alarmów oraz bilansu aktywnych czujek (analiza),
Prowadzenie rejestru obsługi alarmów przez personel ochrony,
Długofalowo – wprowadzić limity powyżej, których system uznawany byłby uznawany
za niesprawny (przykład podejście VdS).
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