Preambuła
Procedura testowania wyrobów innowacyjnych ma na celu ocenę przydatności do stosowania
w działaniach ratowniczo-gaśniczych wyrobów nieobjętych obowiązkiem uzyskania dopuszczenia do
użytkowania1. Podstawą skierowania wyrobu do testowania jest spełnienie przez niego wymagań
zasadniczych określonych w przepisach związanych z wprowadzaniem wyrobów do obrotu.
Testowanie odbywać się będzie poprzez ocenę praktyczną wyrobów przez ratowników Jednostek
Ratowniczo-Gaśniczych PSP w ramach ćwiczeń oraz działań ratowniczo-gaśniczych. Zakłada się, że
czas testowania wyrobu będzie wynosił do 2 miesięcy. Opłaty na rzecz CNBOP-PIB związane
z procedurą ograniczone zostaną do kosztów administracyjnych oraz kosztów ewentualnych badań
wyrobu.
Procedura może dotyczyć także wyrobów o właściwościach techniczno-użytkowych istotnie
różniących się od określonych w rozporządzeniu MSWiA2, z zastrzeżeniem, że zasadność i możliwość
ich testowania będzie każdorazowo określana na podstawie analizy dokumentacji wniosku.
Procedura testowania oraz dokumenty wydawane zgodnie z nią przez CNBOP-PIB nie stanowią
alternatywy dla dopuszczenia do użytkowania1 wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia.

§1
1. Wnioskodawca składa do CNBOP-PIB wniosek o przeprowadzenie testowania wyrobu w PSP
wraz z opisem technicznym wyrobu oraz jego przeznaczenia i innowacyjności (Formularz
wniosku jest dostępny na stronie internetowej CNBOP-PIB). CNBOP-PIB dokonuje oceny
formalnej wniosku. Ocenie podlega kompletność i zasadność wniosku w tym spełnienie
kryterium:
a. wyrób nieobjęty obowiązkiem uzyskania dopuszczenia do użytkowania1,
b. wyrób o właściwościach techniczno-użytkowych istotnie różniących się od określonych
w rozporządzeniu MSWiA2.
2. W przypadku wystąpienia braków we wniosku, Wnioskodawca jest informowany o potrzebie
uzupełnienia wniosku.
3. W przypadku braku możliwości testowania wyrobu, Wnioskodawca otrzymuje odmowę
testowania wyrobu. Odmowa jest przekazywana do wiadomości KG PSP.
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zgodnie z Art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1340 z poz. zm.),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów
do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., nr 143 poz. 1002 z pozn. zm.).

§2
1. CNBOP-PIB dokonuje analizy merytorycznej kompletnego i zasadnego wniosku i ocenia
możliwość testowania wyrobu, w tym spełnienia przez wyrób wymagań zasadniczych.
2. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku o potwierdzenie spełnienia przez wyrób
wymagań, Wnioskodawca jest informowany o potrzebie uzupełnienia wniosku o stosowne
dokumenty. CNBOP-PIB dokonuje ponownej analizy wniosku po jego uzupełnieniu.
3. W przypadku pozytywnej oceny możliwości testowania, CNBOP-PIB przekazuje Wnioskodawcy
stanowisko w sprawie testowania. Stanowisko jest przekazywane również do KG PSP, w celu
wytypowania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP do przeprowadzenia testowania zwanej dalej
Jednostką Testującą.
4. W przypadku negatywnej oceny możliwości testowania, CNBOP-PIB przekazuje Wnioskodawcy
odmowę testowania wyrobu. Odmowa jest przekazywana do wiadomości KG PSP.

§3
1. Wyrób, dla którego CNBOP-PIB wydało stanowisko w sprawie testowania, jest testowany
w Jednostce Testującej w terminie do 2 miesięcy.
2. Czas, zasady i sposób testowania będzie określany w programie testowania opracowanym przez
Jednostkę Testującą i CNBOP-PIB oraz uzgodnionym z KG PSP.
3. Testowanie wyrobu odbywać się będzie wyłącznie na podstawie decyzji nr 81 Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 14.07.2005r. z późniejszymi zmianami.
4. Po zakończeniu testowania Jednostka Testująca sporządza ocenę testowanego wyrobu.

§ 4
1. Na podstawie oceny przydatności wyrobu do testowania oraz oceny testowanego wyrobu
CNBOP-PIB, w przypadku pozytywnych wyników testowania:
a. dla wyrobów wymienionych w § 1 ust. 1 lit. a udziela Rekomendacji do stosowania
w ochronie przeciwpożarowej. Rekomendacja jest udzielana na czas nieokreślony,
b. dla wyrobów wymienionych w § 1 ust. 1 lit. b udziela Opinii przydatności do stosowania
w ochronie przeciwpożarowej, zawierającej zastrzeżenie, że wyrób podlega obowiązkowi
dopuszczenia do użytkowania1. Opinia jest udzielana na czas określony 3 lat,
2. W przypadku negatywnego wyniku testowania, CNBOP-PIB przekazuje Wnioskodawcy odmowę
udzielenia Rekomendacji albo Opinii. Odmowa jest przekazywana do wiadomości KG PSP.

