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Wśród wielu aktywnie przygotowanych przez CNBOP nowych i innowacyjnych 

rozwiązań, inicjatyw i propozycji jedną z wielu juŜ realizowanych jest nowa formuła 

szkoleniowa. Jedną z nowości w aktualnej ofercie szkoleniowej CNBOP jest  konsorcjum 

naukowo-przemysłowe, w ramach którego odbyły się juŜ pierwsze szkolenia, 

a w przygotowaniu są kolejne. Zainteresowanie taką formą szkoleniową przewyŜszyło 

oczekiwania organizatorów. Formuła została pozytywnie oceniona przez większość, 

uczestników pierwszych szkoleń. Sformułowali oni bardzo ciekawe opinie i uwagi, których 

analiza pozwoli w najbliŜszym czasie do zoptymalizowania formy i metod szkolenia, a takŜe 

urozmaicenie oferty szkoleniowej. Nowa formuła cyklu szkoleń CNBOP została doceniona 

równieŜ przez środowisko ochrony przeciwpoŜarowej. Bardzo waŜny jest fakt, iŜ Komendant 

Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej objął patronat nad nowym cyklem szkoleń CNBOP. 

PowyŜsze bez wątpienia znacząco podnosi prestiŜ szkolenia a udział w szkoleniach między 

innymi przedstawicieli PSP (w szczególności przedstawicieli Komendy Głównej PSP) 

podnosi znacząco wartość merytoryczną szkoleń CNBOP, ukierunkowując je zdecydowanie 

na potrzeby ochrony przeciwpoŜarowej. Szczególnie interesujące w przedmiotowej formule 

współpracy w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowego jest moŜliwość wymiany 

doświadczeń, często poglądów, czy stanowisk przedstawicieli biznesu – przemysłu, nauki – 

przez małe i duŜe „n”, przedstawicieli PSP i wszystkich innych zainteresowanych 

zagadnieniami ochrony przeciwpoŜarowej.  Specyfika przedmiotowej formy szkoleń oparta 

jest na współpracy, wymianie i uzupełnianiu się nawzajem, a często wręcz na właściwie 

rozumianej rywalizacji pozwalającej prowadzić dialog w zakresie zagadnień i potrzeb 

ochrony przeciwpoŜarowej, a takŜe niejednokrotnie prowadzące do formułowania całkowicie 

nowych wniosków i/lub wypracowywania nowych kierunków i definiowania potrzeb w tym 

zakresie. Istota współpracy w ramach konsorcjum polega na połączeniu praktyki z teorią, jak 

równieŜ na implementacji i wykorzystaniu teorii w praktyce, a takŜe pozwalających na 



wykorzystywanie doświadczeń praktycznych do formułowania załoŜeń teoretycznych, 

wymagań etc.   

Pierwsze szkolenia zorganizowane zostały przez CNBOP wraz z firmą Robert Bosch 

Sp. z o. o. i dedykowane były dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów 

sygnalizacji alarmu poŜarowej (SAP), a takŜe dźwiękowych systemów ostrzegawczych 

(DSO). Szkolenia te są prowadzone w innowacyjnej formie łączącej teorię z praktyką 

i stanowią w odniesieniu do zakresu SAP i DSO kontynuację, w rozszerzonym zakresie 

i urozmaiconej formie, wcześniej prowadzonych przez CNBOP kursów dla projektantów SAP 

i DSO. Szkolenie ma innowacyjną formę i bogaty, starannie dobrany program. Składa się 

z części wykładowej, pokazów i warsztatów praktycznych. Program wszystkich szkoleń 

CNBOP jest tworzony specjalnie na potrzeby indywidualnego odbiorcy, z zastosowaniem 

konkretnych narzędzi i rozwiązań. Oferta nasza oparta jest na najnowszych technikach 

stosowanych na całym świecie, dostosowanych do polskich potrzeb i realiów. Przedmiotowe 

konsorcjum zawarte z firmą Robert Bosch Sp. z. o.o. jak i podpisane lub będące w trakcie 

negocjacji kolejne umowy jest czytelną formą współpracy jednostki badawczo-rozwojowej 

i przemysłu. (w tym przepadku producentów). 

Aktualna oferta szkoleniowa dostępna jest na naszej stronie internatowej. Ciekawą zmianą 

jest fakt upublicznienia za pośrednictwem strony internetowej informacji o uczestnikach 

szkoleń, którzy je ukończyli i zdali egzamin potwierdzający kompetencje. Dane osobowe 

uczestników szkoleń są umieszczane na podstawie ich pisemnej zgody (zgodnie z „Ustawą 

o ochronie danych osobowych”). 

Z uwagi na fakt, iŜ przedmiotowa inicjatywa szkoleniowa cieszy się ogromnym 

zainteresowaniem w najbliŜszym czasie planowane są następujące kolejne szkolenia 

dotyczące: 

• projektowanie bezpieczeństwa poŜarowego w obiektach budowlanych, 

• wymagania, zasady stosowania urządzeń transmisji alarmów poŜarowych do PSP, 

• projektowanie, instalowanie i konserwacja stałych urządzeń gaśniczych, 

• projektowanie, instalowanie i konserwacja stałych urządzeń gaśniczych wraz z 

systemami sterowania, 

• analiza ryzyka w ochronie przeciwpoŜarowej, 

• projektowanie i instalowanie tras kablowych na potrzeby ochrony przeciwpoŜarowej, 

• projektowanie i konserwacja sieci hydrantów wewnętrznych, 

• eksploatacja i konserwacja gaśnic. 



PowyŜsze szkolenia są w trakcie przygotowań i będą dostępne w najbliŜszym czasie. 

NiezaleŜnie od wszystkich innych publikacji i informacji w tym zakresie, zapraszamy 

wszystkich zainteresowanych do współpracy w ramach konsorcjum naukowo-

przemysłowego, jak równieŜ oczywiście do śledzenia oferty i udziału w szkoleniach CNBOP.  

Efektem podjętej współpracy w ramach konsorcjum jw. jest wypracowanie równieŜ 

pomiędzy KG PSP i CNBOP całkowicie nowej idei współpracy w zakresie prowadzenia 

szkoleń i kursów doskonalących i specjalistycznych dla kadry PSP i ochrony 

przeciwpoŜarowej. Warto podkreślić, iŜ w tym obszarze równieŜ zostały wykonane pierwsze 

kroki i w ramach Centrum Kształcenia Strategicznego odbyły się pierwsze szkolenia dla 

kadry menadŜerskiej PSP. W najbliŜszym czasie dostępna będzie (niezaleŜnie od innych ofert 

jw.) specjalna oferta dla środowisk PSP i ochrony przeciwpoŜarowej. 

Zapowiadamy równieŜ, iŜ aktualnie w przygotowaniu CNBOP jest kilka nowych, 

naszym zdaniem innowacyjnych i ciekawych rozwiązań dla ochrony przeciwpoŜarowej, będą 

one systematycznie wdraŜane i w najbliŜszym czasie prezentowane. 


