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Streszczenie 

Artykuł jest krótkim podsumowaniem dotycz�cym sprawozda� i odbiorów prac naukowo-badawczych, 

badawczo-rozwojowych i wspieraj�cych działalno�� badawczo-rozwojow� realizowanych w latach 2005 - 2007 

Summary 

The article is short recapitulation and report concerning scientific and research works realized in CNBOP 

in years 2005 - 2007  

Uwagi i spostrze�enia dotycz� sprawozda� i odbiorów prac naukowo-badawczych, 

badawczo-rozwojowych i wspieraj�cych działalno�� badawczo-rozwojow� zrealizowanych 

lub realizowanych w CNBOP latach 2005-2007. 

 Wy�ej wymienione prace lub ich etapy wykonane zostały w pionie podległym 

Zast�pcy Dyrektora Centrum ds. naukowo-badawczych, w Zakładach Laboratoriach: 

Sygnalizacji Alarmu i Automatyki - BA /5 tematów/, Bada� Chemicznych i Po�arowych - BC 

/9 tematów/ oraz Technicznego Wyposa�enia Stra�y Po�arnej i Technicznych Zabezpiecze�

Przeciwpo�arowych - BS /9 tematów/. 

Prace odbierane były w okresie od 8  do 19 2008 r. przez Komisje powoływane przez 

Dyrektora Centrum.  

Wi�kszo�� prac wykonana została zgodnie z Kartami tematów, a przedstawione 

Sprawozdania zazwyczaj odzwierciedlaj� merytoryczn� warto�� ich wykonania. 

 Kilka prac, zasługuje na słowa uznania i na wyró�nienia. 

Najcz��ciej popełnianymi bł�dami w sprawozdaniach były nieprecyzyjnie okre�lane 

nazwy tematów i cele jakie maj� zosta� osi�gni�te. 

We wnioskach nie zawsze podawano czy zamierzony cel został osi�gni�ty. Brakowało 

równie� informacji jakie były powody nie osi�gni�cia zakładanego celu. 



Nie zawsze w sprawozdaniach umieszczano informacj� dotycz�c� charakteru pracy: 

praca naukowo-badawcza, praca badawczo-rozwojowa czy wspieraj�ca działalno��

badawczo-rozwojow�.  

W opisach z realizacji bada� cz�sto podawano pojedyncze wyniki pomiarów, co 

uniemo�liwia dokonanie prawidłowej oceny eksperymentu lub czy jako�� zbudowanego 

stanowiska badawczego gwarantuje uzyskiwanie precyzyjnych, obiektywnych 

i powtarzalnych wyników /walidacja/? 

W opisie z realizacji prac nale�y dokładnie i wyczerpuj�co formułowa�: to co zostało 

faktycznie zrobione, i czy jest to zgodnie z kart� tematu a je�li nie to nale�y poda� dlaczego. 

Podstaw� ka�dej pracy badawczej powinna stanowi� analiza bada� literaturowych 

z zakresu podejmowanych działa�, co nie zawsze miało miejsce w odbieranych pracach. 

 Spis literatury na ko�cu sprawozdania jest obowi�zkowy. 

Nale�y doda�, �e niezb�dnymi elementami ka�dego sprawozdania z pracy badawczej 

powinno by� podsumowanie i wyczerpuj�ce wnioski. 

Do cz�stych mankamentów wyst�puj�cych w sprawozdaniach nale�ał brak 

precyzyjnego rozliczania finansowego, w tym wysoko�ci poniesionych kosztów na 

wykonanie tematu wynikaj�ce te� z ilo�ci roboczogodzin przeznaczonych na ich realizacj�. 

W trakcie dyskusji, członkowie komisji uczestnicz�cy w odbiorach kwestionowali 

konieczno�� odbiorów prac, celem których było : utrzymanie i nadzór nad systemami jako�ci 

w komórkach organizacyjnych b�d� gdy prace dotyczyły budowy stanowisk badawczych. 

Niektórzy członkowie Komisji odbiorów  prac, kwestionowali te� potrzeb� recenzowania 

prac, argumentuj�c, �e recenzje nie maj� wi�kszego wpływu na ko�cow� ocen� odbieranej 

pracy. Nie podzielam tego pogl�du. 

Trzydzie�ci minut przeznaczone obecnie na odbiór pracy jest zdecydowanie nie 

wystarczaj�ce. Osoby teraz referuj�ce s� zazwyczaj coraz lepiej przygotowane do swoich 

wyst�pie�, a prezentacje w ich wykonaniu staj� si� bardziej precyzyjne i interesuj�ce. 

Wypowiedzi s� swobodne i poprawne j�zykowo 

Z moich obserwacji wynika, �e poziom referowania swych osi�gni�� przez Kolegów 

w Centrum znacznie si� podniósł, na co niew�tpliwie maj� wpływ organizowane od lat 

i systematycznie prowadzone seminaria. 

Do prac, zasługuj�cych na wyró�nienie nale��: 

1. Praca Nr 1/BA/KG PSP/2007

Temat: „Badania czujek gazu”. 



2. Praca Nr 2/BA/MNiSzW/CNBOP/2007/2008

Temat: ”Badanie poziomu zakłóce� emitowanych przez urz�dzenia sygnalizacji 

po�arowej”.

3. Praca Nr 4/BA/MNiSzW/2007 

Temat: ”Badanie d�wi�kowych systemów ostrzegawczych”.

4. Praca: Nr 18/BC/07 

Temat: „Ocena wła�ciwo�ci reologicznych pianotwórczych �rodków ga�niczych”

5. Praca: Nr 3412/BM/CNBOOP/2007 

Temat: „Opracowanie i weryfikacja szczegółowych wymaga� dla wybranych �rodków 

stosowanych do usuwania skutków wycieków substancji niebezpiecznych dla �rodowiska 

naturalnego” 

6. Praca: Nr 58/BM/BC/KW PSP/2007

Temat: ”Wpływ chemicznych �rodków i neutralizatorów na organizmy �ywe 

w �rodowisku wodnym”, 

7. Praca: Nr 10/BS/MNiSW/2006/2007

Temat: ”Wpływ statystycznych obci��e� na osie pojazdów ratowniczo-ga�niczych, 

zwi�zanych z rozmieszczeniem  sprz�tu i zbiorników na �rodki ga�nicze na 

bezpiecze�stwo jazdy” 

8. Praca: Nr 60/BS/BC/MB/KG PSP/2006/2007

Temat: „Opracowanie materiałów do szkole� stra�aków OSP”.


