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Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego 
– Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB) jest instytutem badawczym Państwowej 
Straży Pożarnej nadzorowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Od ponad 46 lat wykonuje zadania ważne dla planowania i realizacji polityki państwa 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego. 
Instytut zapewnia wsparcie naukowo-badawcze i eksperckie poprzez wykorzystanie wie-
dzy technicznej, naukowej i organizacyjnej oraz doświadczeń w zakresie technologii, 
badań i certyfikacji wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa ratowanych, ratow-
ników i bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych.

Instytut realizuje także zadania zgłoszone przez komendy wojewódzkie i Komendę 
Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz rekomendowane przez Radę Naukowo-Tech-
niczną Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Takie podejście gwarantuje 
rozwiązywanie praktycznych problemów nurtujących służbę, zdefiniowanych jako naj-
istotniejsze i strategiczne przez czołowych specjalistów, naukowców i praktyków.

O CNBOP-PIB
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Zgodnie ze statutem do zadań Instytutu należy, m.in.:

▶ wydawanie i kontrola dopuszczeń do użytkowania wyrobów służących  
ochronie przeciwpożarowej oraz do prowadzenia działań ratowniczych,

▶ prowadzenie działalności w zakresie badań, certyfikacji wyrobów i usług  
oraz wydawania europejskich i krajowych ocen technicznych,

▶ opracowywanie i opiniowanie wymagań, kryteriów technicznych  
oraz współudział w pracach normalizacyjnych,

▶ doradztwo, wykonywanie ekspertyz, w tym sądowych,  
prac doświadczalnych i technicznych,

▶ prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej,  
naukowej i technicznej w obszarze  
działania Instytutu.
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WYDAWNICTWO CNBOP-PIB

Ważną częścią działań podejmowanych w celach upowszechniania wyników badań jest 
działalność wydawnicza. Pracownicy komórek merytorycznych przygotowują każdego 
roku szereg publikacji związanych z tematyką bezpieczeństwa, pożarnictwa i ochrony lud-
ności. Oprócz wydawnictw zwartych Instytut od 2006 roku wydaje półrocznik naukowy 
„Safety & Fire Technology” (do końca 2018 roku pod nazwą: „BITP. Bezpieczeństwo i Tech-
nika Pożarnicza”).

Co nas wyróżnia:

▶ proces wydawniczy uregulowany procedurą ISO 
(weryfikowany podczas zewnętrznych i wewnętrznych audytów),

▶ 80 pkt na liście wydawnictw naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki  
(zgodnie z komunikatem z dnia 9.02.2021),

▶ stosowanie szczegółowo zdefiniowanych zasad etyki wydawniczej, 

▶ ponad 45 lat doświadczenia,

▶ współpraca z uznanymi ekspertami, recenzentami naukowymi, 

▶ wydanych dotąd ponad 55 numerów czasopisma  
oraz ponad 200 opracowań i książek,

▶ publikacja monografii naukowych poddawanych rzetelnemu  
procesowi recenzji, opinii Rady ds. wydawnictw,

▶ wysokie standardy wydawnicze i redakcyjne.



CO NOWEGO?
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PORADNIK. 
OCENA RYZYKA POŻAROWEGO 
W INSTALACJACH 
FOTOWOLTAICZNYCH. OKREŚLENIE 
KONCEPCJI BEZPIECZEŃSTWA  
W CELU MINIMALIZACJI RYZYKA (2021)

Tłumaczenie: st. bryg. w st. sp. mgr inż. Jan Kielin

ISBN: 978-83-958583-0-7

Liczba stron: 269

Publikacja, której tytuł w oryginale brzmi Bewertung des Brandrisikos in Photovoltaik-Anlagen 

und Erstellung von Sicherheitskonzepten zur Risikominimierung, stanowi podsumowanie kil-

kuletnich badań prowadzonych przez specjalistów z niemieckich uczelni i instytutów nauko-

wych. Porusza niezwykle ważny i dotychczas mało rozpowszechniony w Polsce temat zagro-

żeń związanych z instalacjami fotowoltaicznymi. 

Wydanie składa się z  sześciu głównych rozdziałów, które poświęcono następującym 

zagadnieniom:

▶ budowa instalacji fotowoltaicznych, stawiane im wymagania,

▶ łuk elektryczny: uwarunkowania fizyczne i problematyka DC,

▶ bezpieczeństwo i jakość instalacji fotowoltaicznych – zagrożenia i błędy,

▶ zagrożenia w czasie działań ratowniczo-gaśniczych, możliwe scenariusze, zachowanie się 

instalacji podczas pożaru,

▶ środki optymalizacji pod kątem bezpieczeństwa produktu i systemów,

▶ zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ratowników podczas działań z instalacjami PV.

Poradnik skierowany jest przede wszystkim do wykonawców, instalatorów, projektantów i użyt-

kowników instalacji fotowoltaicznych, a także dla ratowników biorących udział w akcjach 

ratowniczo-gaśniczych w obiektach z tego rodzaju systemami. Może posłużyć także funkcjo-

nariuszom i specjalistom zajmującym się profilaktyką pożarową w obiektach wyposażonych 

w instalacje PV, a także dochodzeniami popożarowymi.

Wydawcą pierwotnej wersji książki jest TÜV Rheinland Energy GmbH (2015). 

Poradnik w wersji PDF można otrzymać bezpłatnie, wysyłając formularz online dostępny 

na stronie sklepu CNBOP-PIB: https://sklep.cnbop.pl/dostep-do-pdf/.



WYTYCZNE PROJEKTOWANIA,  
INSTALOWANIA, URUCHAMIANIA, 
OBSŁUGI I KONSERWACJI DŹWIĘKOWYCH  
SYSTEMÓW OSTRZEGAWCZYCH (2021)

Autorzy: Tomasz Popielarczyk, Robert Śliwiński, 
Urszula Garlińska, Paweł Stępień, Paweł Gancarczyk, 
Tomasz Sowa, Jarosław Adamczyk, Bogusław 
Adamczyk, Ryszard Małolepszy, 
Jan Pacuk, Krzysztof Młudzik, Mariusz Stencel, 
Edward Skiepko

ISBN: 978-83-948534-9-5

Liczba stron: 284

Jest to pierwsza tego typu publikacja w Polsce – w kompleksowy sposób opisuje zagadnienia 

w zakresie projektowania, instalowania, uruchamiania, obsługi i konserwacji dźwiękowych sys-

temów ostrzegawczych. Została opracowana w ramach współpracy Centrum Naukowo-Ba-

dawczego im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego i Stowarzyszenia 

Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Wytyczne swoim zakresem znacznie wykraczają poza 

specyfikację CEN TS 54-32, m.in. szeroko omawiając zagadnienia związane z akustyką. Z uwagi 

na wycofanie poprzedniej normy stanowią niezbędne źródło wiedzy dla wszystkich osób pro-

fesjonalnie zajmujących się dźwiękowymi systemami ostrzegawczymi. Wytyczne dedykowane 

są w szczególności: projektantom, instalatorom, konserwatorom, rzeczoznawcom ds. zabez-

pieczeń przeciwpożarowych oraz funkcjonariuszom z pionów kontrolno-rozpoznawczych Pań-

stwowej Straży Pożarnej. Dokument może być również przydatny dla właścicieli i zarządców 

obiektów, w których zainstalowano dźwiękowe systemy ostrzegawcze.

Publikacja dostępna jest do nabycia w CNBOP-PIB. 

Formularz zamówienia znajduje się na stronie www.cnbop.pl, w zakładce WYDAWNICTWA/

KSIĄŻKI.

Cena: 240 zł brutto
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Tłumaczenie i redakcja

Jan Kielin
Piotr Lesiak

PRZEWODNIK

Technisch-Wissenschaftlicher Beirat 
(TWB) der Vereinigung 
zur Förderung des Deutschen 
Brandschutzes e.V. (vfdb)

Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego
Państwowy Instytut Badawczy

CNBOP-PIB w 2021 roku rozpoczęło prace nad 

polskojęzycznym wydaniem przewodnika. 

Metody inżynieryjne w ochronie 
przeciwpożarowej. Przewodnik

Publikacja ma przybliżyć czytelnikom najnowszą wiedzę 

z zakresu inżynieryjnych metod oceny ryzyka, jakie 

mogą występować w związku z eksploatacją specjalnych 

obiektów budowlanych.

Zachęcamy do śledzenia na bieżąco zakładki 

z Wydawnictwami. Planowana data publikacji książki: 

IV kwartał 2021.



BESTSELLERY
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KIESZONKOWY PORADNIK 
KIERUJĄCEGO DZIAŁANIEM 
RATOWNICZYM (2017)

Redakcja: st. bryg. w st. sp. mgr inż. Jan Kielin

ISBN: 978-83-61520-59-7

Liczba stron: 162

Każda akcja ratowniczo-gaśnicza jest inna. Działania ratow-

nicze prowadzone są w większości przypadków zespołowo, 

a rola dowódcy na każdym poziomie dowodzenia jest decydu-

jąca. Decyzje dowódcy mają bezpośredni wpływ na efekty działań 

i bardzo często decydują o życiu osób, które znalazły się w sytu-

acji zagrożenia.

Poradnik, popularny wśród niemieckich strażaków, powinien rów-

nież dobrze służyć dowódcom jednostek OSP i PSP w Polsce, aby 

właściwie przeprowadzić działania ratowniczo-gaśnicze, zwłaszcza 

w niekorzystnych warunkach.

Przedstawione hasła, szkice i tabele zostały wybrane przez autorów według najlepszej wie-

dzy i doświadczenia, co nie oznacza, że są one zawsze istotne albo że inne aspekty nie mogą 

zostać uwzględnione.

Jednocześnie osoba korzystająca z publikacji i zawartych w niej danych nie ponosi konsekwen-

cji, jeśli wykona działania ujęte w poradniku lub ich nie wykona.

Publikacja ta nie jest jednak podręcznikiem, który zastąpi właściwe zawodowe przygotowa-

nie strażaków do wykonywania czynności ratowniczo-gaśniczych lub kierowania nimi. Jest 

to praktyczny poradnik, który każdego dnia może wspierać użytkownika przy realizacji zadań.

Książkę można kupić, wysyłając formularz zamówienia na adres: dwip@cnbop.pl
Cena: 35 zł brutto

DO TEJ PORY 

KSIĄŻKA SPRZEDAŁA 

SIĘ W PONAD TYSIĄCU 

EGZEMPLARZY. 

ZE WZGLĘDU NA STAŁE 

ZAINTERESOWANIE POZYCJĄ 

WŚRÓD FUNKCJONARIUSZY 

PSP I OSP PLANOWANE JEST 

KOLEJNE WYDANIE POZYCJI.



BESTSELLERY
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GASZENIE POŻARÓW 
WEWNĘTRZNYCH. 
ROZGORZENIE I SPALANIE 
GAZÓW POŻAROWYCH, METODY 
GAŚNICZE, TAKTYKA DZIAŁAŃ, 
SZKOLENIE W WARUNKACH 
RZECZYWISTYCH (2017) 

Redakcja: st. bryg. w st. sp. mgr inż. Jan Kielin 

ISBN: 978-83-61520-91-7 

Liczba stron: 306 

Gaszenie pożarów wewnętrznych. Rozgorzenie i spalanie gazów pożarowych, metody gaśni-

cze, taktyka działań, szkolenie w warunkach rzeczywistych to polski przekład niemieckiej książki 

pt. Brandbekämpfung im Innenangriff: Flashover und Backdraft, Löschmethoden, Einsatztaktik, 

Realbrandausbildung wydanej przez wydawnictwo Ecomed-Storck GmBH. Publikacja przed-

stawia rzeczywisty stan nauki i techniki w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych, a także 

w kompleksowy sposób prezentuje zagadnienia dynamiki pożaru, metod i technik gasze-

nia pożarów wewnętrznych, technik wentylacji taktycznej oraz kwestie szkolenia strażaków 

w warunkach realnego pożaru. Ponadto znaleźć w niej można podstawy dotyczące proce-

sów chemiczno-fizycznych zachodzących podczas spalania, a także dokładne definicje zjawisk 

pożarowych, które nigdzie wcześniej nie zostały opisane.

Publikacja została oparta na realiach systemu ratowniczego w Niemczech, jednak posiada 

odniesienie do  systemu ratowniczo-gaśniczego funkcjonującego w Polsce. Ma ona zachęcić 

straże pożarne do analizy dotychczasowych rozwiązań w zakresie gaszenia pożarów wewnętrz-

nych i poszukiwania nowych możliwości, aby prowadzone natarcia wewnętrzne były sku-

teczne, ale przede wszystkim bezpieczne.

Nakład wyczerpany. Publikację można wypożyczyć w wybranych bibliotekach w Polsce lub 

w miarę dostępności nabyć w księgarniach branżowych.



KSIĄŻKI NAGRODZONE
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Nominacja do nagrody „Złota Róża” 
Festiwalu Nauki w Warszawie, Instytutu Książki 
i miesięcznika „Nowe Książki” za monografię 
pt.: „CZERWONA KSIĘGA POŻARÓW” 2017 

Złoty medal za monografię „PROBLEMY 
MONITORINGU EKSPLOATACJI SPRZĘTU 
I WYPOSAŻENIA W STRAŻY POŻARNEJ” 
podczas VIII edycji Europejskich Targów 
Kreatywności i Wynalazczości „EuroInvent” 2016 

Złoty medal dla kwartalnika 
„BEZPIECZEŃSTWO I TECHNIKA 
POŻARNICZA” (OBECNIE 
„SAFETY & FIRE TECHNOLOGY”), 
VII edycja Europejskich Targów 
Kreatywności i Wynalazczości 
„EuroInvent” 2015



KSIĄŻKI ELEKTRONICZNE DO BEZPŁATNEGO POBRANIA 
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ZAPRASZAMY NA STRONĘ CNBOP.PL, ZAKŁADKA WYDAWNICTWA/KSIĄŻKI.

WIĘKSZOŚĆ PUBLIKACJI WYDAWNICTWO UDOSTĘPNIA BEZPŁATNIE W FORMIE 
ELEKTRONICZNEJ. WSPIERAMY OTWARTY DOSTĘP DO NAUKI!
https://www.cnbop.pl/pl/wydawnictwa/ksiazki

Publikacja składa się z trzech głównych rozdziałów. W pierwszym przedstawiono rozważania 

dotyczące celów, roli, rozumienia i znaczenia inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. W roz-

dziale tym podjęto ponadto próbę wskazania przyszłych potrzeb i perspektywy rozwoju tej dzie-

dziny w naszym kraju. Część tę – podobnie jak pozostałe –zakończono wnioskami. W rozdziale 

drugim opisano wybrane zagadnienia dotyczące możliwości oraz determinantów wdrożenia 

nowych technologii i rozwiązań w obszarze ochrony przeciwpożarowej. Kolejno omówiono 

uwarunkowania formalne, wybrane zagadnienia dotyczące zaufania do wyrobów i rozwiązań, 

w tym ogólnie certyfikację, standaryzację, badania kwalifikacyjne, a także – konieczny zda-

niem autora – indywidualny ekosystem dla innowacji. Zwrócono przy tym szczególną uwagę 

na współpracę, rolę nauki i praktyki w tym procesie. Rozdział trzeci poświęcono przybliżeniu 

wybranych zagadnień dotyczących badań na rzecz wdrożeń, z uwzględnieniem roli badań 

naukowych, m.in. dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, a także współpracy i kooperacji 

nauki i biznesu na wszystkich etapach wprowadzania produktu na rynek – od badań do wdroże-

nia. Rozważania te, oparte na podejściu naukowym i praktycznym, podsumowano wnioskami, 

w tym odnoszącymi się do potrzeb i możliwości współpracy środowisk nauki i biznesu na rzecz 

skuteczniejszego wdrażania nowych rozwiązań i technologii.

BADANIA NAD BEZPIECZEŃSTWEM

BADANIA I WDROŻENIA. 
INTERDYSCYPLINARNOŚĆ BADAŃ 
BEZPIECZEŃSTWA (2020) 

Autor: st. bryg. dr inż. Jacek Zboina 

ISBN: 978-83-948534-8-8 

Liczba stron: 90 

ZESKANUJ KOD 
I POBIERZ PLIK
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Mimo postępu nauki i wysokiej organizacji bezpieczeństwa coraz częściej jesteśmy zaskaki-

wani nowymi zagrożeniami, które mimo usilnych starań bez przerwy się pojawiają. To proces, 

w którym uczestniczyć powinni badacze oraz ludzie z racji zajmowanych stanowisk i pełnio-

nych funkcji odpowiadający za bezpieczeństwo na wszystkich poziomach funkcjonowania 

społeczeństwa, organizacji czy też państwa. Przed naukowcami i pragmatykami stawiane są 

rosnące wymagania dotyczące odpowiedzi na pytania: jak jest? i dlaczego tak jest? jak może 

być? jakie kroki należy przedsięwziąć i jakie środki zastosować, aby poziom bezpieczeństwa 

wzrastał? Uwarunkowania badań bezpieczeństwa determinowane indywidualnym i nowator-

skim podejściem badaczy są przedmiotem rozważań i stanowią treść niniejszej monografii. 

W opracowaniu zawarto wybrane problemy z obszaru metodologii badań bezpieczeństwa 

wynikające z zainteresowań badawczych autorów. 

Z zakończenia 

NAUKI 
O BEZPIECZEŃSTWIE. 
WYBRANE PROBLEMY 
BADAŃ (2017) 

Redakcja naukowa: dr hab. Andrzej Czupryński  
prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski 
st. bryg. dr inż. Jacek Zboina 

ISBN: 978-83-61520-99-3 

Liczba stron: 167

ZESKANUJ KOD 
I POBIERZ PLIK
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W minionych latach w licznych materiałach z zakresu bezpieczeństwa narodowego podej-

mowano próby zaprezentowania wykładni tego bezpieczeństwa zarówno w sferze teorii, jak 

i w praktyce. Pozwalało to kształtować zręby nowej teorii na rzecz bezpieczeństwa w kwestiach 

zewnętrznych i wewnętrznych państwa, a także śledzić jakże ważny aspekt zmian, jakim jest 

współczesne bezpieczeństwo, w którym uczestniczą wszelkie instytucje i zbiorowości ludz-

kie współczesnych społeczności – nie tylko poprzez polityków, analityków oraz naukowców, 

którym nieobce są kwestie bezpieczeństwa narodowego.

Problemy bezpieczeństwa są wciąż nierozłączną częścią życia społeczeństw i dotyczą ich bytu 

oraz możliwości funkcjonowania w określonym środowisku. I niezależnie od ich definiowania 

determinowały i wciąż warunkują one poziom rozwoju cywilizacyjnego zbiorowisk ludzi. Wie-

lowymiarowość postrzegania i definiowania bezpieczeństwa wskazuje na ciągłą konieczność 

jego badania także (a może przede wszystkim) z punktu widzenia naukowego [...].

[...] Publikacja wypełnia istotną lukę w badaniach nad różnymi ważkimi kwestiami bezpieczeń-

stwa narodowego [...].

Z recenzji prof. dr. hab. Ryszarda Jakubczaka

BEZPIECZEŃSTWO. 
TEORIA – BADANIA 
– PRAKTYKA (2015) 

Redakcja naukowa: dr hab. Andrzej Czupryński  
prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski  
st. bryg. dr inż. Jacek Zboina 

ISBN: 978-83-61520-26-9 

Liczba stron: 146 
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Umiejętność oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających 

zagrożenie poza swoim terenem, mająca na celu poprawę bezpieczeństwa w takich obiek-

tach, jest bardzo aktualna i ważna zarówno z technicznego, ekonomicznego, jak i społecz-

nego punktu widzenia. Z tych powodów przedstawiona w monografii tematyka badawcza, 

realizowana w ramach projektu badawczego EVARIS, finansowanego przez NCBR, ma duże 

znaczenie praktyczne.

Z recenzji prof. dr hab. inż. Joanny Karcz

Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie wyników badań prowadzonych na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych, realizowanych w ramach projektu nr DOB-

-BIO7/09/03/2015 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt. „Program 

do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie 

poza swoim terenem”. Projekt – realizowany pod akronimem EVARIS – wychodzi naprzeciw 

zapotrzebowaniu organów administracji publicznej oraz służb właściwych do rozpoznawania 

zagrożeń na narzędzie, pozwalające na: skuteczną identyfikację zakładów stwarzających ryzyko 

poza swoim terenem, wykonywanie operatów bezpiecznych odległości, 

a także wprowadzenie zasad zarządzania ryzykiem już na etapie tworze-

nia założeń do aktów planistycznych.

Z wprowadzenia

AWARIE PRZEMYSŁOWE – OCENA RYZYKA

BADANIA NA RZECZ 
POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA 
W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH 
STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE 
POZA SWOIM TERENEM (2020) 

Redakcja naukowa: dr inż. Jarosław Tępiński 
mgr Bartłomiej Połeć 

ISBN: 978-83-948534-7-1 

Liczba stron: 178 
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Publikacja jest bardzo potrzebna w praktyce przemysłowej. Zawiera wyczerpujące opisy 

dostępnych programów do oceny ryzyka wystą pienia awarii przemysłowych oraz zasięgu ich 

oddziaływania. Autorzy książki formułują zasadne wnioski dotyczące metod i narzędzi wspo-

magających ocenę ryzyka w przedmiotowym obszarze badań.

Z recenzji prof. dr. hab. Kazimierza Lebeckiego

[…] Monografię uważam za opracowanie bardzo cenne i ciekawe, wpisu jące się w stosunkowo 

mało rozpowszechniony w Polsce obszar badań naukowych dotyczących metod i narzędzi 

do oceny ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej w zakładach, w których występują substan-

cje niebez pieczne stwarzające zagrożenie pożarem, wybuchem lub emisją substancji tok-

sycznych. Omawiana publikacja zawiera systematyzację wiedzy na te mat zjawisk związanych 

z rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń w at mosferze i ich matematycznego modelowania 

[….] Monografia posiada duże walory naukowe i użytkowe. Efektem końcowym prac badaw-

czych będzie kompleksowe opracowanie i wdrożenie programu do oceny ryzyka w zakładach 

stwarzających zagrożenie poza swoim terenem.

Z recenzji st. bryg. mgr. inż. Sławomira Zająca

METODY I NARZĘDZIA 
WSPOMAGAJĄCE 
PROCES OCENY RYZYKA 
AWARII W ZAKŁADACH 
PRZEMYSŁOWYCH (2019) 

Redakcja naukowa: mgr Bartłomiej Połeć 
 dr inż. Jarosław Tępiński 

ISBN: 978-83-948534-5-7 
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Na podstawie danych z Systemu Informacji Prawnej LEX stwierdzono, że pojęcie „ryzyko” wystę-

puje w 4828 aktach prawnych, co daje prawie dwukrotny wzrost w ciągu ośmiu lat względem 

2009 roku, w którym pojawiało się ono w 2686 dokumentach prawodawczych. Biorąc pod 

uwagę wyłącznie okres od pierwszego wydania niniejszej monografii do chwili obecnej, liczba 

aktów prawnych uwzględniających to pojęcie zwiększyła się o 621, co daje prawie 30-procen-

towy wzrost w ciągu niecałych trzech lat.

W związku z powyższym uzasadnione wydało się przygotowanie kolejnego wydania monogra-

fii Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk – rozszerzonego o komplementarne 

tematycznie treści zaczerpnięte z trzech publikacji:

1. Rekomendacje formalno-prawne z zakresu zarządzania kryzysowego – wykorzystano angiel-

sko-polski i polsko-angielski słownik pojęć oraz słownik rekomendowanych pojęć.

2. Przegląd wybranych dokumentów normatywnych z zakresu zarządzania kryzysowego 

i zarządzania ryzykiem wraz z leksykonem – wykorzystano Część III Zarządzanie ryzykiem 

oraz Część IV Wybrane pojęcia z zakresu zarządzania kryzysowego i zarządzania ryzykiem.

3. Zagadnienia ogólne z zakresu zarządzania ryzykiem i zarządzania kryzysowego – wykorzy-

stano Część III Zarządzanie ryzykiem w Unii Europejskiej.

Z uwagi na czas, jaki upłynął od pierwszego wydania trzech powyższych 

publikacji, autorzy dokonali aktualizacji pierwotnych treści oraz uzupełnili je 

o istotne dla tego obszaru tematycznego wątki, czego efektem jest niniej-

sza monografia. Powstała ona z myślą zarówno o osobach zainteresowa-

nych zawodowo przedmiotową problematyką, jak i studentach kierunków 

związanych z zarządzaniem – szczególnie jeżeli chodzi o przyjęty przez 

autorów i rekomendowany słownik terminów związanych z zarządzaniem.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM. 
PRZEGLĄD WYBRANYCH 
METODYK. WYDANIE 
ROZSZERZONE (2018) 

Redakcja naukowa:  
bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski 

ISBN: 978-83-948534-0-2 
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Zarządzanie kryzysowe w Polsce – zinstytucjonalizowane w system zarządzania kryzysowego 

dobrze wpisany w struktury kierowania państwem – stanowi obecnie główny przedmiot zain-

teresowania naukowców prowadzących badania w dyscyplinie „nauki o bezpieczeństwie”. 

Wynika to przede wszystkim z roli i znaczenia systemu zarządzania kryzysowego w systemie 

kierowania bezpieczeństwem państwa. W codziennym funkcjonowaniu społeczeństwa pol-

skiego, w sytuacji niskiego prawdopodobieństwa pojawienia się poważnych zagrożeń militar-

nych, a w szczególności konfliktu zbrojnego, na plan pierwszy wysuwają się zagrożenia niemi-

litarne, a właśnie one pozostają w gestii organów zarządzania kryzysowego. Stąd problematykę 

podjętą w recenzowanej publikacji uważam za bardzo aktualną i zasługującą na szczególną 

uwagę wszystkich, którym leży na sercu bezpieczeństwo narodowe. [...]

Z recenzji dr. hab. Tadeusza Szczurka, prof. WAT

Aktualność publikacji nie budzi wątpliwości. Wartością dodaną studiów teoretycznych są odnie-

sienia do praktyki, pozwalające na wielowymiarowe ujęcie problematyki bezpieczeństwa, w tym 

zarządzania kryzysowego. […] Metodologicznie treści rozdziałów odpowiadają celowi publikacji 

i pozwalają tak prowadzić tok myślenia Czytelnika, że ostatecznie otrzymuje on odpowiedź na 

zasadnicze kwestie związane z funkcjonalną stroną przedstawianych zagadnień. Merytorycznie 

publikacja wyczerpuje treści zakreślone jej tematem i stanowi istotną wartość pomocną przy 

usprawnianiu funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w Polsce. Może także być 

wykorzystywana w procesie dydaktycznym wyższych uczelni.

Z recenzji dr. hab. inż. Bogdana Kosowskiego, 
prof. nadzw. WSZOP

ZARZĄDZANIE 
KRYZYSOWE. WYBRANE 
WYNIKI BADAŃ NAUKOWYCH 
I PRAC ROZWOJOWYCH (2015) 

Redakcja naukowa: dr inż. Dariusz Wróblewski 

ISBN: 978-83-61520-43-6 
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Publikacja stanowi długo oczekiwaną propozycję uporządkowania sfery zarządzania kryzyso-

wego, zarówno w wymiarze formalnym, organizacyjnym oraz teoretycznym. Niewątpliwą warto-

ścią publikacji jest oparcie wypracowanych rekomendacji o wyniki badań naukowych, co zwięk-

sza znaczenie rekomendacji i nadaje im obiektywny charakter.

Publikację rekomenduję przede wszystkim osobom realizującym zadania z zakresu zarządzania 

kryzysowego na wszystkich szczeblach podziału administracyjnego państwa. Wyrażam również 

nadzieję, że będzie ona przedmiotem analiz i inspiracją dla naukowców, ekspertów, praktyków 

oraz przede wszystkim osób decydujących o architekturze bezpieczeństwa narodowego Rze-

czypospolitej Polskiej.

Z recenzji dr. Sławomira Górskiego

REKOMENDACJE 
FORMALNO-PRAWNE 
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO (2015) 

Redakcja naukowa: dr inż. Dariusz Wróblewski 

ISBN: 978-83-61520-47-4 
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Zakres, w jakim uda się nam ograniczyć własną niepewność oraz osiągnąć oczekiwany poziom 

bezpieczeństwa, jest wprost proporcjonalny do pracy, jaką włożymy w proces planowania 

i przygotowania. Niemniej sam wysiłek nie gwarantuje jeszcze powodzenia realizowanych 

przedsięwzięć. Czynnikiem decydującym jest wiedza i umiejętności tych, którym przyjdzie 

zmierzyć się z problemem zarządzania ryzykiem. Czy są to jednak wystarczające predyspozy-

cje, by podjąć trud zmierzenia się z zarządzaniem ryzykiem?

Albert Einstein zapytany o przyczyny naukowych osiągnięć zwykł mawiać: Gdy przyglądam 

się sobie i moim metodom rozumowania, dochodzę do wniosku, że wyobraźnia odgrywa 

w moim życiu większą rolę niż talent do przyswajania wiedzy obiektywnej. W obszarach nauki, 

które posiłkują się metodami antycypacyjnymi, to wyobraźnia zaczyna odgrywać dziś decy-

dującą rolę. Nauka coraz częściej bazuje na tzw. pamięci przyszłości (memories of the future) 

– czyli wskazaniu prawdopodobnych zdarzeń i przygotowaniu już dziś różnych przyszłości.

Ze wstępu

PAMIĘĆ PRZYSZŁOŚCI. 
ANALIZA RYZYKA DLA 
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
(2015) 

Redakcja naukowa: dr inż. Grzegorz Abgarowicz 

ISBN: 978-83-61520-30-6 
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[…] Recenzowane dzieło wychodzi naprzeciw problemom i dyskusji toczącej się w obszarze 

bezpieczeństwa pożarowego. Jest to bowiem podsystem, który jest niezbędny do ochrony 

wewnętrznych wartości, także przed zewnętrznymi zagrożeniami, czyniąc go częścią zarzą-

dzania systemowego i kojarząc z takimi cechami jak: stabilność, równowaga, niezawodność, 

czy też żywotność. Cechy te w sposób pośredni lub bezpośredni, czasem bardzo ogólny – są 

przedstawiane przez Autora, przez co wzbogacają wiedzę i niewątpliwie są kolejnym głosem do 

naukowego kształtowania i praktycznego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem, 

którego nierozłącznym elementem jest reagowanie, czyli podsystem ratowniczy […].

Z recenzji dr. hab. inż. Bogdana Kosowskiego, prof. UJ

[…] Uważam, że książka będzie ciekawą lekturą dla osób zajmujących się bezpieczeństwem poża-

rowym oraz dla tych, którzy dopiero odkrywają ten obszar funkcjonalny państwa […].

Z recenzji dr. hab. Jarosława Teski, prof. AMW

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

BEZPIECZEŃSTWO 
POŻAROWE 
– ROZWAŻANIA NA GRUNCIE 
NAUKI I PRAKTYKI (2018) 

Autor: st. bryg. dr inż. Jacek Zboina 

ISBN: 978-83-948534-4-0 
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Książka prezentuje ważne informacje związane z nowymi narzędziami do doskonalenia warun-

ków bezpieczeństwa pożarowego obiektów muzealnych oraz ich zbiorów, uwzględniającymi 

certyfikację rozwiązań organizacyjnych i technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

Certyfikacja ta jest oferowana dla zarządców obiektów muzealnych i zabytkowych, ale z pew-

nością spotka się również z dużym zainteresowaniem w środowisku pożarniczym, wśród rze-

czoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Na uwagę zasługuje przedstawienie propozycji wykorzystania systemu wspomagającego pro-

cesy ewakuacji zbiorów, dóbr i eksponatów, jak również założenia modelowe dla scenariuszy 

pożarowych.

BEZPIECZEŃSTWO 
POŻAROWE OBIEKTÓW 
MUZEALNYCH I ICH 
ZBIORÓW (2018) 

Redakcja naukowa: st. bryg. dr inż. Jacek Zboina 

ISBN: 978-83-948534-3-3 
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Ewakuacja z miejsca zagrożenia ma szczególne znaczenie w dużych obiektach użyteczności 

publicznej, gromadzących tysiące ludzi. Od sprawności akcji zależy życie i zdrowie ludzi, a duże 

znaczenie ma tutaj działanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego i wyszkolonej obsługi. […]

Niniejsza publikacja jest próbą odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy dźwiękowe systemy ostrzegawcze są projektowane, instalowane i eksploatowane zgod-

nie z obowiązującymi przepisami?

2. Jakie są braki w zakresie użycia dźwiękowych systemów ostrzegawczych przez funkcjona-

riuszy Państwowej Straży Pożarnej podczas akcji ratowniczych w obiektach budowlanych?

3. Czy szkolenia funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z zakresu dźwiękowych syste-

mów ostrzegawczych są efektywne?

4. Co trzeba zmienić w  procesie szkolenia funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej 

z zakresu wykorzystania dźwiękowych systemów ostrzegawczych?

EWAKUACJA LUDZI 
Z WYKORZYSTANIEM 
DŹWIĘKOWYCH SYSTEMÓW 
OSTRZEGAWCZYCH (2018) 

Autor: dr inż. Tomasz Popielarczyk 

ISBN: 978-83-948534-2-6 

Liczba stron: 107 
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Publikacja przedstawia wyniki prowadzonych badań dotyczących uwarunkowań bezpieczeń-

stwa pożarowego obiektów zabytkowych i muzealnych. Dziedzictwo kulturowe i kultura 

własnego narodu jako przedmiot bezpieczeństwa posiada specyficzne cechy wymagające 

szczególnych procedur i środków. Obiekty zabytkowe i muzealne są z jednej strony otaczane 

szczególną troską, co wymaga dużych nakładów finansowych, z drugiej strony ze względu 

na cechy historyczne obiektu nie zawsze jest możliwe zastosowanie wszystkich wymagań 

ochrony przeciwpożarowej. Specyfika obiektów zabytkowych i muzealnych, ich szczególne 

cechy stwarzają konieczność zastosowania szczególnych, dedykowanych rozwiązań organi-

zacyjnych i technicznych ochrony przeciwpożarowej. Prowadzenie badań naukowych w tym 

zakresie jest uzasadnione poszukiwaniem wiedzy dotyczącej przyczyn, zagrożeń oraz skut-

ków pożarów w tych obiektach, co pozwoli na wdrażanie skuteczniejszych rozwiązań w zakre-

sie technicznym i organizacyjnym ochrony przeciwpożarowej. Zapewnienie bezpieczeństwa 

pożarowego w tych obiektach jest problemem złożonym wymagającym nie tylko właściwego 

przygotowania administratorów do zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych, ale 

również właściwego przygotowania procedur, zamierzeń profilaktycznych i służb uczestni-

czących w działaniach ratowniczych.

Z wprowadzenia

WYBRANE ZAGADNIENIA 
BEZPIECZEŃSTWA 
POŻAROWEGO OBIEKTÓW 
ZABYTKOWYCH. 
WYNIKI BADAŃ 
I REKOMENDACJE (2017) 

Redakcja naukowa: st. bryg. dr inż. Jacek Zboina 

ISBN: 978-83-61520-95-5 
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Wszystkie rozdziały zostały przygotowane przez autorów o wysokich kompetencjach, co znajduje 

odzwierciedlenie w ich tekstach. Każdy z rozdziałów przedstawia wyczerpującą analizę podję-

tego problemu przeprowadzoną na podstawie bogatego i różnorodnego materiału źródłowego.

Z recenzji prof. dr. hab. Piotra Majera

Pomysłodawcy, redaktorzy i autorzy tego opracowania zadanie swoje wykonali wzorowo. Powstało 

obszerne dzieło, potrzebne, celowe, merytorycznie poprawne i ciekawie opracowane. Powinno, 

moim zdaniem, niwelować białą plamę dotyczącą problematyki dochodzeń popożarowych i ściga-

nia podpalaczy. […] Wnioski opracowane przez autorów – specjalistów wysokiej klasy w poszczegól-

nych dziedzinach – zapisane w ich opracowaniach, powinny stanowić dla decydentów wskazania 

do dalszych działań. […]  Nietuzinkowa to pozycja, bogata w przemyślenia i ciekawe rozwiąza-

nia autorskie, pozwalające problem dochodzeń popożarowych rozwijać w właściwym kierunku.  

Z recenzji nadbryg. w st. sp. Macieja Schroedera

[…] monografia stanowi wyjątkowe opracowanie. Można byłoby się pokusić o stwierdzenie, że sta-

nowi ona w pewnym zakresie kompendium wiedzy i nauki o pożarach i sprawach okołopożaro-

wych. Włączenie do monografii społecznych, psychologicznych i medycznych aspektów jest ze 

wszech miar korzystne, dające znacznie pełniejszy obraz spraw związanych 

z pożarami niż zwykle bywa to postrzegane jako tylko i wyłącznie jazda na 

„kogutach”’ i gaszenie. Monografia według mojej opinii stanowi istotny wkład 

w określenie obszaru badań związanych z inżynierią bezpieczeństwa w spe-

cjalności ochrona przeciwpożarowa. Powinna  być szeroko rozpowszech-

niona w szczególności w środowisku naukowym. Pomysłodawcom i auto-

rom bardzo dobrze napisanych wszystkich części należy pogratulować.

Z recenzji prof. dr. hab. Jerzego Wolanina

CZERWONA KSIĘGA POŻARÓW. 
WYBRANE PROBLEMY POŻARÓW 
ORAZ ICH SKUTKÓW. 
TOM 1 I 2 (2016) 

Redakcja naukowa: dr inż. Piotr Guzewski  
dr inż. Dariusz Wróblewski  
st. bryg. mgr inż. Daniel Małozięć 

ISBN: 978-83-61520-83-2 

Liczba stron: 626 

ZESKANUJ KOD 
I POBIERZ PLIK



KSIĄŻKI ELEKTRONICZNE DO BEZPŁATNEGO POBRANIA 

26

Recenzowana publikacja kompleksowo prezentuje tematykę dopuszczenia do użytkowania wyro-

bów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz 

mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej – wykorzy-

stywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowa-

dzenia działań ratowniczych – a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy […].

W oparciu o szeroko dostępne materiały o charakterze poznawczym autorzy dokonali ana-

liz i ocen niewątpliwie interdyscyplinarnego pod względem przedmiotowo-podmiotowym 

zagadnienia, jakim jest dopuszczenie do użytkowania wyrobów wykorzystywanych w ochro-

nie przeciwpożarowej.

Recenzowana praca stanowi ponadto uporządkowany zbiór wiedzy odzwierciedlony tytułem 

i jednocześnie – z uwagi na swój otwarty charakter – może być uznana za przyczynek do dal-

szych rozważań, zwłaszcza mając na uwadze fakt, że w ramach kolejnych działań lista wyrobów 

objętych obowiązkiem uzyskania świadectwa dopuszczenia powinna ewoluować, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem urządzeń, które są wykorzystywane w ochronie przeciwpożarowej, 

ale nie podlegają certyfikacji europejskiej lub krajowej.

Z recenzji dr. hab. Roberta Sochy, prof. SGSP

CERTYFIKACJA

CZERWONA KSIĘGA 
ŚWIADECTW DOPUSZCZENIA. 
TECHNICZNE ASPEKTY 
ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM 
RATOWNIKÓW, OSÓB 
ZAGROŻONYCH I BUDYNKÓW 
(2016) 

Redakcja naukowa: dr inż. Dariusz Wróblewski 

ISBN: 978-83-61520-67-2 

Liczba stron: 486 
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[...] Autorzy prezentują znaczenie certyfikacji zarówno dla procesu budowania zaufania do 

poszczególnych producentów funkcjonujących na rynku, jak i (co ważniejsze) dla bezpieczeń-

stwa przeciwpożarowego, rozumianego jako funkcja operacyjna i prewencyjna ochrony prze-

ciwpożarowej, ale także warunki dla bezpiecznej pracy ratowników. Autorzy dokonują prze-

glądu metod i zasad certyfikacji, prezentując analizę porównawczą dla czterech krajów Unii 

Europejskiej (Niemcy, Belgia, Wielka Brytania i Polska) oraz Rosji, jako kraju znajdującego się 

poza strukturami UE i będącego znaczącym „graczem” na rynku wyrobów i usług przeciwpo-

żarowych. Praca przedstawia międzynarodowe oraz krajowe normy i fakultatywnie wytyczne 

określające techniczne wymagania dla zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zasady funkcjo-

nowania systemu oceny zgodności i krajowego systemu dopuszczania wyrobów do użytko-

wania, które „stoją na straży” zgodności wyrobów wprowadzanych na rynek ze stawianymi im 

wymaganiami. [...] jest to pozycja bardzo potrzebna i bez wątpienia oczekiwana przez wszyst-

kich zajmujących się sferą logistyki w ochronie przeciwpożarowej.

Z recenzji dr. Ryszarda Grosseta, prof. SGSP

CERTYFIKACJA 
USŁUG W OCHRONIE 
PRZECIWPOŻAROWEJ 
W UJĘCIU PRAKTYCZNYM 
I TEORETYCZNYM (2016) 

Redakcja naukowa: st. bryg. dr inż. Jacek Zboina  
mgr inż. Paweł Gancarczyk 

ISBN: 978-83-61520-55-9 
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Praca ma dużą wartość poznawczą i dydaktyczną. Pozwala na naukę i wzbogacenie wiedzy 

o wykonywaniu operacji BSP VLOS. Materiał zawarty w opracowaniu umożliwia zarówno niedo-

świadczonym, jak i doświadczonym operatorom opanowanie lub przypomnienie sobie zasad 

i procedur, w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia bezzałogowego ruchu statków powietrz-

nych i przemieszczania się w polskiej przestrzeni powietrznej. Zawartość książki będzie także 

wielką pomocą dla instruktorów oraz osób, które chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji UAVO, 

studentów prawa lotniczego i procedur ATC, a także dla operatorów BSP w służbach państwo-

wych i kontrolerów ruchu lotniczego.

Z recenzji prof. dr. hab. inż. Andrzeja Świątoniowskiego

Publikacja stanowi kompendium wiedzy o aparatach  latających, których wspólną cechą jest brak 

człowieka za sterami. Poza obszernym przedstawieniem niuansów technicznych, rysu historycz-

nego i stanu prawnego, autorzy wiele miejsca poświęcili sposobom użycia i wykorzystania BSP, 

uwarunkowaniom prawnym, wymaganym obecnie i w przyszłości, gdy systemy bezzałogowe 

staną się codziennością.

Z recenzji dr. hab. inż. Leszka Cwojdzińskiego

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

WYKORZYSTANIE 
BEZZAŁOGOWYCH 
PLATFORM POWIETRZNYCH 
W OPERACJACH NA RZECZ 
BEZPIECZEŃSTWA 
PUBLICZNEGO (2019) 

Redakcja naukowa: bryg. dr inż. Mariusz Feltynowski 

ISBN: 978-83-948534-6-4 
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Publikacja zawiera wyniki badań będące efektem realizacji projektów z zakresu bezpieczeństwa 

i obronności finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, których rezultatem 

jest szereg rozwiązań o interesujących i znaczących propozycjach podnoszenia jakości i efek-

tywności realizacji zadań przez straż pożarną.

Wielowątkowość oraz uczestnictwo wielu autorów jest znaczącym walorem publikacji, która 

pozwala zaprezentować różnorodne spojrzenie na zagadnienia z obszaru badań prowadzonych 

nad poprawą jakości i sposobów wsparcia działań straży pożarnej, przez autorów wywodzą-

cych się z różnych środowisk naukowych i instytucji. Tak przekrojowa grupa autorów i zakres 

rozważanych w publikacji zagadnień, podnosi celowość wydania niniejszego opracowania. 

Publikacja w większości obejmuje nowatorskie rozwiązania poprawiające i wspierające tech-

niczno-technologiczne aspekty realizacji zadań statutowych straży pożarnej. Krytyczne podej-

ście do niektórych problemów pozwoliło na twórczą interpretację faktów, jak również sugestie 

rozwiązań w postaci innowacyjnych, a także perspektywicznych kierunków zmian oraz propo-

zycji w analizowanych obszarach.

INNOWACYJNE 
TECHNOLOGIE 
W STRAŻY POŻARNEJ 
(2018) 

Redakcja naukowa: dr inż. Jacek Roguski 

ISBN: 978-83-948534-1-9 

Liczba stron: 296 
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Zarządzanie odgrywa coraz większą rolę we współczesnych formach kierowania. W odnie-

sieniu do służb ratowniczych widać, iż pojawiające się różne zagrożenia wymuszają potrzebę 

systemowego przygotowania i wdrażania nowych, skutecznych form organizacji działań oraz 

likwidacji skutków zagrożeń. Możemy doskonalić nasze systemy decyzyjne, tak aby spełniały 

swoją rolę w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa publicznego w każdej postaci. W odnie-

sieniu do prowadzonych akcji ratowniczych może to być zmiana sposobu pojmowania zarzą-

dzania logistycznego jako zbioru uporządkowanych działań po wystąpieniu danego zdarzenia 

oraz przygotowania się na wypadek nadejścia sytuacji kryzysowej. Od sprawnego zarządzania 

logistycznego oraz nadzoru eksploatacji zależeć będzie możliwość współpracy podmiotów 

ratowniczych uczestniczących w działaniach ratowniczych. Z tego też względu tak ważne jest 

pozyskiwanie niezbędnych informacji w czasie rzeczywistym, dla racjonalnego i technicznie 

uzasadnionego zarządzania eksploatacją, działaniami logistycznymi oraz pozyskiwania nie-

zbędnych informacji pod kątem ich wykorzystanych w tworzonych systemach informatycz-

nych wspomagających organizację działań.

Publikacja opracowana w ramach projektu nr DOBR BIO4/051/13087/2013 finansowanego 

przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pod tytułem „Opracowanie metodologii stałego 

nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia straży pożarnej w zakresie niezawod-

ności i skuteczności działania”.

WSPOMAGANIE 
PROCESÓW ZARZĄDZANIA 
DZIAŁANIAMI W STRAŻY 
POŻARNEJ (2016)

Redakcja naukowa: dr inż. Jacek Roguski  

ISBN: 978-83-61520-75-7 

Liczba stron: 148 
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Monografia Logistyka wielopodmiotowych akcji ratowniczych ma na celu zapoznanie osób 

zainteresowanych organizacją i zarządzaniem akcjami ratowniczo-gaśniczymi pod względem 

logistycznym.

W publikacji przedstawiono możliwości tworzonych rozwiązań systemowych oraz wyników 

prowadzonych prac badawczych związanych z szeroko pojętym kierunkiem bezpieczeństwa, 

realizowanych w CNBOP-PIB projektów badawczych. Zaprezentowano efekty projektów badaw-

czych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: DOBR-BIO4/047/13419/2013 

pt. „System kompleksowego zabezpieczenia logistycznego wielopodmiotowych akcji ratowni-

czych”, oraz DOBR BIO4/051/13087/2013 pt. „Opracowanie metodologii stałego nadzoru eks-

ploatacji wybranych obszarów wyposażenia straży pożarnej w zakresie niezawodności i sku-

teczności działania”.

Publikacja została podzielona na 3 główne części:

▶ W części pierwszej autorzy zaprezentowali referaty omawiające zarówno zagadnienia teore-

tyczne dotyczące zarządzania kryzysowego w rożnych aspektach, jak i przykłady wykorzy-

stania innych podmiotów w prowadzonych akcjach ratowniczych i prewencyjnych.

▶ W części drugiej przedstawiony został materiał dotyczący możliwości wspomagania decyzji 

dowódczych poprzez zastosowanie aparatu pomocniczego dostar-

czającego uzupełniających danych i  informacji niezbędnych do 

wyboru optymalnych rozwiązań decyzyjnych.

▶ W części trzeciej przedstawiono cenne doświadczenia praktyków 

wynikające ze zderzenia wiedzy teoretycznej z jej zastosowaniem 

w ramach konieczności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych 

w konkretnych warunkach środowiskowych.

LOGISTYKA 
WIELOPODMIOTOWYCH 
AKCJI RATOWNICZYCH 
(2015) 

Redakcja naukowa: dr inż. Jacek Roguski  

ISBN: 978-83-61520-51-1 
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Publikacja jest efektem dyskusji nad problemami użytkowania sprzętu i wyposażenia straży 

pożarnej, w której wzięli udział reprezentanci różnych środowisk naukowych, organizacji i insty-

tucji podczas konferencji pt. „Problemy monitoringu eksploatacji sprzętu i wyposażenia w straży 

pożarnej”, która odbyła się w dniach 26–27 marca 2015 r. w Centrum Naukowo-Badawczym 

Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowym Instytucie Badawczym. 

Problemy eksploatacji dotyczą zarówno rozwiązań teoretycznych oraz praktycznych, jak i źró-

deł oraz przyczyn powstawania zagrożeń, także tych nie zawsze pozostających w bezpośred-

nich związkach z efektywnością działań ratowniczo-gaśniczych. Przedstawiony materiał może 

być pomocny dla teoretyków i praktyków zajmujących się problematyką eksploatacji sprzętu 

w straży pożarnej.

Publikacja Problemy monitoringu eksploatacji sprzętu i wyposażenia w straży pożarnej została 

wyróżniona specjalną nagrodą – złotym medalem Indonezyjskiego Stowarzyszenia Innowa-

cji i Wynalazców za wysoki standard oraz wartość i jakość merytoryczną publikacji podczas  

VIII edycji Europejskich Targów Kreatywności i Wynalazczości „EuroInvent” oraz złotym meda-

lem podczas VIII edycji Europejskich Targów Kreatywności i Wynalazczości „EuroInvent”.

PROBLEMY MONITORINGU 
EKSPLOATACJI SPRZĘTU 
I WYPOSAŻENIA W STRAŻY 
POŻARNEJ (2015) 

Redakcja naukowa: dr inż. Jacek Roguski  

ISBN: 978-83-61520-22-1 

Liczba stron: 176 
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Wytyczne mają na celu wskazanie zasad wyposażania budynków w kasety straży pożarnej, które 

umożliwiają ratownikom straży pożarnej sprawne wejście do budynku w przypadku wystąpienia 

pożaru lub innego zagrożenia wymagającego dostępu do pomieszczeń w budynku w czasie, 

gdy użytkownicy budynku i ochrona fizyczna jest nieobecna.

Rozwiązanie w postaci kasety straży pożarnej ma na celu zapewnienie możliwości wejścia do 

pomieszczeń budynku ratownikom wg uzgodnionych procedur z wykorzystaniem dedykowa-

nych rozwiązań technicznych. Wytyczne opisują rozmieszczenie elementów systemu kaset 

straży pożarnej w budynkach, tak aby były dostępne i mogły być aktywnie wykorzystywane 

przez strażaków-ratowników do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Pozwoli to na 

znaczące skrócenie czasu dotarcia, lokalizacji zagrożenia oraz przyczyni się do poprawy i sku-

teczności tych działań w przypadku braku personelu i ochrony fizycznej budynku.

Warunkiem stosowania wytycznych W-0002: 2015 jest:

▶ powołanie niniejszych wytycznych w dokumentacji związanej z projektowanym i wykona-

nym systemem KSP w budynku, 

▶ wykorzystanie do budowy systemu wyrobów posiadających odpowiednie dokumenty 

dopuszczające do obrotu i stosowania oraz Opinie Techniczne CNBOP-PIB, o których 

mowa w pkt. 4.1, 

▶ uzyskanie Opinii Technicznej CNBOP-PIB dla systemu KSP w budynku, o której mowa  

w pkt. 6.1. a także znakowanie systemu znakiem Opinia Techniczna CNBOP-PIB.

W celu zakupienia Wytycznych prosimy o kontakt e-mail na adres dot@cnbop.pl. 
Dla jednostek organizacyjnych PSP wytyczne dostępne są bezpłatnie.

STANDARDY I WYTYCZNE

CNBOP-PIB W-0001, wydanie 2, luty 2016 Pomieszczenia  
i miejsca obsługi urządzeń przeciwpożarowych w budynkach  
– Lokalizacja, warunki wykonania, wyposażenie

CNBOP-PIB W-0002:2015 Wytyczne wyposażania 
budynków w kasety straży pożarnej 
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CNBOP-PIB W-0003:2016, wydanie 2, maj 2019 
Systemy oddymiania klatek schodowych 

CNBOP-PIB W-0005:2019, wydanie 1, czerwiec 2019 
Stosowanie znaków bezpieczeństwa zgodnych z normą 
PN-EN ISO 7010 

CNBOP–PIB W-0007:2020, wydanie 1, listopad 2020 
Integracja Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego 
Obiektów Budowlanych 

DOSTĘPNE DLA 
UCZESTNIKÓW 
SZKOLENIA

WYTYCZNE 
DOSTĘPNE 
ODPŁATNIE

DO BEZ-
PŁATNEGO 
POBRANIA 
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Standardy CNBOP-PIB to publikacje opracowywane przez specjalistów Instytutu. Dokumenty 

te mają na celu przybliżenie producentom i użytkownikom wyrobów zagadnień związanych 

z oceną zgodności wyrobów na potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznacze-

niem wyrobów oraz sposobu ich użytkowania i konserwacji. Każdy dokument stanowi kompen-

dium wiedzy dot. konkretnego zagadnienia. Standardy mają charakter pomocniczy i informa-

cyjny. Bazują na aktualnych normach i przepisach prawa, przy czym same nie mają charakteru 

normatywnego.

WYKAZ DOSTĘPNYCH STANDARDÓW

l CNBOP-PIB-0035:2021 
Krajowe Oceny Techniczne

l CNBOP-PIB-0037:2019  
Konserwacja gaśnic przenośnych zgodnych z normą PN-EN 3-7 

l CNBOP-PIB-0001:2019  
Wprowadzenie do obrotu i użytkowania wyrobów stosowanych 
w ochronie przeciwpożarowej 

l CNBOP-PIB-0016:2018  
Wzory aktualnych dokumentów wydawanych przez Jednostkę Certyfi-
kującą CNBOP-PIB oraz Jednostkę Certyfikującą Usługi CNBOP-PIB 

l CNBOP-PIB-0031:2018  
Ochrona przeciwpożarowa – wyroby stosowane w jednostkach ochrony 
przeciwpożarowej a wyroby budowlane 

l CNBOP-PIB-0036E:2017  
National Technical Assessments 

l CNBOP-PIB-0034:2017  
Badania i proces dopuszczenia do użytkowania motopomp pożarniczych 

l CNBOP-PIB-0033:2017  
Badania i ocena właściwości użytkowych hydrantów zewnętrznych na 
podstawie wymagań norm EN 14384 i EN 14339 oraz ich dopuszczenie 
do użytkowania 

l CNBOP-PIB-0032:2016  
Ręczny przycisk oddymiania 
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l CNBOP-PIB-0028:2015  
Ochrona Przeciwpożarowa – Wymagania w zakresie konserwacji narzę-
dzi hydraulicznych 

l CNBOP-PIB-0027:2015  
Ochrona Przeciwpożarowa – Badanie szczelności ubrań specjalnych 
chroniących przed czynnikami chemicznymi 

l CNBOP-PIB-0026:2015  
Ochrona Przeciwpożarowa – Klasyfikacja, oznaczenie i podział pojaz-
dów pożarniczych 

l CNBOP-PIB-0025:2015  
Zakładowa Kontroli Produkcji (ZKP) − wymagania 

l CNBOP-PIB-0024:2015  
Instrukcje użytkowania dostarczane przez producentów – Środki 
ochrony indywidualnej 

l CNBOP-PIB-0007:2016  
Zasilacze do urządzeń przeciwpożarowych 

l CNBOP-PIB-0004:2015  
Kontrola dopuszczeń 

l CNBOP-PIB-0021:2015  
Głośniki do dźwiękowych systemów ostrzegawczych 

l CNBOP-PIB-0023:2014  
Centrale Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych 

l CNBOP-PIB-0022:2014  
Ochrona przeciwpożarowa – hydranty zewnętrzne w ochronie 
przeciwpożarowej 

l CNBOP-PIB-0015:2014  
Ochrona przeciwpożarowa – system dopuszczeń dla jednostek ochrony 
przeciwpożarowej 

l CNBOP-PIB-0020:2013  
Ochrona przeciwpożarowa – sygnalizatory akustyczne 



l CNBOP-PIB-0018:2013  
Zasady grupowania opraw oświetleniowych do oświetlenia awaryjnego 
na potrzeby dopuszczenia do użytkownika 

l CNBOP-PIB-0011:2013  
Ochrona przeciwpożarowa – ręczne ostrzegacze pożarowe 

l CNBOP-PIB-0017:2012  
Ocena zgodności w procesie dopuszczenia. Wyposażenie i uzbrojenie 
osobiste strażaka – ubrania specjalne 

l CNBOP-PIB-0002:2012  
Ocena zgodności wyrobów wykorzystywanych przez jednostki ochrony 
przeciwpożarowej 

l CNBOP-PIB-0012:2011  
Ocena zgodności stałych urządzeń gaśniczych gazowych

l CNBOP-PIB-BA04P:2015  
Badania laboratoryjne sieci central według procedury badawczej PB/BA/41

l CNBOP-PIB-BA07P:2015  
Badania laboratoryjne zasilaczy elektrycznych wg PN-EN 12101-10  
i p. 12.2 załącznika do rozporządzenia MSWiA (Dz. U. 2007 Nr 143  
poz. 1002, z późn. zm.) 

l CNBOP-PIB-BA08P:2015  
Weryfikacja wielkości i porównanie symbolu graficznego znaku bezpie-
czeństwa ze wzorcem

l CNBOP-PIB-BA01E:2014  
Laboratory Tests of Voice Alarm Loudspeakers according EN 54-24:2008

l CNBOP-PIB-BA02E:2014  
Laboratory Tests of Voice Control and Indicating Equipment (VACIE) 
according EN 54-16:2008

l CNBOP-PIB-BA01P:2013  
Badania Laboratoryjne Głośników do Dźwiękowych Systemów Ostrze-
gawczych zgodnie z normą PN-EN 54-24:2008
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l CNBOP-PIB-BA02P:2013  
Badania Laboratoryjne Central Dźwiękowych Systemów Ostrzegaw-
czych (CDSO) według PN-EN 54-16:2011 (EN 54-16:2008) 

l CNBOP-PIB-BA03P:2013  
Badania Laboratoryjne Siłowników Liniowych na zgodność z wymaga-
niami zawartmi w Rozporządzeniu MSWiA Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553

l CNBOP-PIB-BS01P:2018  
Metodologia szacowania oraz wyrażania niepewności pomiaru

l CNBOP-PIB-BU01P:2017  
Proszki gaśnicze

l CNBOP-PIB-BW06P:2017  
Badanie kwasowości kabli elektrycznych

l CNBOP-PIB-BW02P:2016  
Pyły palne – przegląd podstawowych parametrów wybuchowości 
i zapalności oraz metod badawczych

l CNBOP-PIB-BW03P:2016  
Metody badania temperatury zapłonu substancji ciekłych niebezpiecz-
nych pożarowo – wytyczne

l CNBOP-PIB-BW04P:2016  
Badanie zagrożenia pożarowego płomieniem probierczym o mocy 50W 
– wytyczne 

l CNBOP-PIB-BW05P:2016  
Badania ogniowe ekranów przeciwhałasowych

l CNBOP-PIB-BW01P:2015  
Przygotowywanie pyłów do badań przy wykorzystaniu metod analizy 
sitowej

WSZYSTKIE DOKUMENTY DOSTĘPNE SĄ DO BEZPŁATNEGO POBRANIA 
NA STRONIE CNBOP.PL W ZAKŁADCE  WYDAWNICTWA/STANDARDY. 
ZAPRASZAMY!
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CZASOPISMO NAUKOWE „SAFETY & FIRE TECHNOLOGY”

S A F E T Y  &  F I R E  T E C H N O L O G Y

Półrocznik jest czasopismem recenzowanym kierowanym do kadr kierowniczych ochrony 

przeciwpożarowej, pracowników jednostek administracji państwowej i samorządowej zajmu-

jących się problematyką zarządzania kryzysowego, pracowników naukowych i dydaktycznych 

uczelni i instytutów badawczych zainteresowanych tematyką ochrony przeciwpożarowej, 

ochrony ludności i bezpieczeństwa powszechnego. Czasopismo spełnia międzynarodowe 

standardy wydawnicze oraz jest udostępniane w wielu polskich oraz zagranicznych bazach 

publikacji naukowych i bibliotekach. Za publikację artykułu w SFT autorom przyznawanych jest 

20 pkt do dorobku naukowego (Komunikat MEiN z 9.02.2021).

Periodyk spełnia międzynarodowe standardy wydawnicze oraz jest udostępniany w wielu pol-

skich i zagranicznych bazach publikacji naukowych i bibliotekach. Jesteśmy dostępni w bazach 

czasopism naukowych (DOAJ, ERIH PLUS, Scilit, Crossref, EBSCO, BazTech, Index Copernicus,  

J-GATE, VINITI, Ulrich’s Periodicals Directory, CyberLeninka, Google Books / Google Play) oraz 

na platformach księgarskich i w bibliotekach (Centralna Biblioteka Naukowa Narodowej Aka-

demii Nauk Białorusi w Mińsku, Biblioteka Narodowa Ukrainy im. W.I. Wiernadskiego w Kijowie, 

Biblioteka Czasopism Elektronicznych – tzw. lista regensburska – Uniwersytet w Regensburgu, 

Federacja Bibliotek Cyfrowych, CEON Bibliotetka Nauki).

Redakcja „Safety & Fire Technology” prowadzi także profile czasopisma w mediach społecz-

nościowych. Zapraszamy do śledzenia nas na FB i LinkedIn.

https://www.linkedin.com/company/safety-fire-technology

https://www.facebook.com/czasopismoSFT/



S A F E T Y  &  F I R E  T E C H N O L O G Y

ZAKRES TEMATYCZNY:

•	 teoria	i modelowanie	rozwoju	pożaru

•	 metody	i środki	zapobiegania	pożarom	 
oraz	ograniczania	ich	skutków

•	 dochodzenia	popożarowe	i analiza	ryzyka	pożaru

•	 taktyka,	technika	i bezpieczeństwo	w działaniach	
ratowniczo-gaśniczych

•	 aspekty	prawne	i edukacja	w ochronie	przeciwpożarowej

•	 bezpieczeństwo	i ochrona	ludności

•	 zagrożenia	i ochrona	środowiska

•	 materiały	w ochronie	środowiska	i zagrożeniach	
pożarowych

•	 nowoczesne	technologie	w ochronie	 
przeciwpożarowej	i ochronie	środowiska

KORZYŚCI:

•	 bezpłatna	publikacja

•	 20	pkt	na	liście	MEiN	(Zgodnie	z	komunikatem	MEiN	z	9.02.2021)

•	 każdy	artykuł	otrzymuje	identyfikator	DOI,	 
rejestrowany	w	Crossref

•	 indeksacja	w	bazach	publikacji	naukowych

Zapraszamy do kontaktu: sft@cnbop.pl

System zgłoszeń: https://www.editorialsystem.com/sft

mailto:sft%40cnbop.pl?subject=
https://www.editorialsystem.com/sft



