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Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

RECENZJA 

dorobku naukowego oraz osiągnięcia naukowego w postaci cyklu publikacji powiązanych tematycznie 

pt.: ,,Wpływ spalania na kształtowanie bezpieczeństwa pożarowego budynków" 

dr inż. Jadwigi Fangrat 

w związku z postępowaniem habilitacyjnym w dziedzinie nauk technicznych 

w dyscyplinie Budownictwo 

1. Podstawa opracowania recenzji 

Recenzje opracowano w związku z decyzją Centralnej Komisji do spraw stopni i tytułów 

z dn. 7 października 2016r w sprawie powołania komisji habilitacyjnej oraz powołania mnie 

na recenzenta osiągnięcia naukowego i dorobku naukowego dr inż. Jadwigi Fangrat wszczętego 

2 września 2016 roku w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie Budownictwo. 

Podstawą do opracowania recenzji jest pismo Dziekana Wydziału Budownictwa, Architektury 

i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej z dn. 25 października 2016 roku powiadamiające mnie 

o decyzji Centralnej Komisji. 

Wraz z powołaniem na recenzenta otrzymałam załączniki: 

- wniosek Habilitantki z dn. 26.08.2016r o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 

skierowany do Centralnej Komisji; 

- zał.1. Dane kontaktowe Habilitantki; 

- zał.2. Poświadczoną kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora (dyplom); 

- zał.3. Autoreferat przedstawiający opis osiągnięcia naukowego w języku polskim; 

- zał.4. Autoreferat w języku angielskim; 

- zał.S. Wykaz opublikowanych prac naukowych w tym również informacje o: 

• osiągnięciach dydaktycznych, 

• współpracy z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, 

• odbytych stażach krajowych i zagranicznych w ośrodkach naukowych i akademickich, 

• działalności popularyzatorskiej; 

- zał.6. Informacja o przebiegu poprzedniego przewodu; 

- zał.7. Oświadczenia współautorów; 

- zał.8. Wykaz cytowań z podaniem liczby cytowań i indeksu Hirscha. 
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2. Informacje ogólne o Habilitantce 

Dr inż. Jadwiga Fangrat jest absolwentką Politechniki Warszawskiej. W 1980 roku ukończyła 

Wydział Budownictwa Lądowego - filia w Płocku uzyskując stopień magistra inżyniera budownictwa 

o specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie na podstawie pracy magisterskiej pt.: ,,Zjawisko 

skali w prętach ze stali wstępnie trwale wydłużonej". 

Po ukończeniu studiów dr inż. Jadwiga Fangrat rozpoczyna pracę na stanowisku asystenta 

stażysty przerwaną w sierpniu 1983r urlopem macierzyńskim . W 1983 roku rozpoczyna pracę 

w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie na stanowisku oficera 

do spraw badawczych. W 1985 roku przechodzi do pracy w Instytucie Techniki Budowlanej 

na stanowisku asystenta. Po obronie pracy doktorskiej od 1990 roku po dzień dzisiejszy pracuje 

na stanowisku adiunkta, najpierw w Zakładzie Badań Ogniowych, następnie w Zakładzie Certyfikacji. 

W 1989 roku Habilitantka uzyskuje stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie 

mechaniki na Wydziale Mechanicznym Energetyki Lotnictwa Politechniki Warszawskiej na podstawie 

rozprawy pt.: ,,Badanie procesu rozprzestrzeniania płomienia po powierzchni ciał stałych o budowie 

polimerowej". Głównym problemem rozwiązywanym twórczo przez Habilitantkę w rozprawie 

doktorskiej była reakcja na ogień wyrobów stosowanych w budownictwie. W ramach pracy 

doktorskiej Habilitantka przeprowadziła badania doświadczalne i modelowanie matematyczne 

procesu rozprzestrzeniania płomienia po materiałach podłogowych oraz opracowała 

jednowymiarowy analityczny model rozprzestrzeniania płomienia. Wyniki badań uzyskanych w pracy 

doktorskiej były opublikowane między innymi w Journal of Fire Science (JF1997=0,443). Rozprawa 

doktorska Habilitantki została oparta o badania i doświadczenie zdobyte podczas pracy w CNBOP 

oraz 1TB. 

3. Ocena merytoryczna osiągnięcia naukowego 

Habilitantka jako swoje osiągnięcie naukowe stanowiące wkład w rozwój dyscypliny 

naukowej Budownictwo wskazuje cykl publikacji powiązanych tematycznie (art. 16 ust 2 Ustawy z dn. 

14 marca 2003r) pod tytułem „Wpływ spalania na kształtowanie bezpieczeństwa pożarowego 

obiektów". 

Głównym źródłem zagrożenia pożarowego w obiektach budowlanych są palne wyroby 

zainstalowane wewnątrz tego obiektu. Dobierając odpowiednie wyroby budowlane można 

zaprojektować budynki w taki sposób aby zoptymalizować ich reakcję na działanie pożaru. Obecnie 

realizowana Europejska Strategia zrównoważonego rozwoju zakłada osiągnięcie takich celów jak: 

• zwiększenie efektywności energetycznej obiektów budowlanych, 

• zmniejszenie obciążeń środowiskowych powodowanych przez budownictwo, 

• zapewnienie spełnienia wymagań funkcjonalnych przez obiekty budowlane. 

Te ustalenia wpływają w istotny sposób na zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego obiektów 

budowlanych ze względu na ograniczenie zużycia zasobów naturalnych oraz wzrost udziału wyrobów 

i systemów złożonych wielowarstwowych, wzrost zastosowania materiałów odpadowych, które 

charakteryzują się zwiększoną zawartością części organicznych (palnych). 

W tych przypadkach niezbędne jest kontrolowanie poziomu bezpieczeństwa pożarowego, które nie 

zawsze odpowiada wynikom badań materiałów i elementów składowych poszczególnych wyrobów 

budowlanych. Niezbędna jest analiza problemu bezpieczeństwa pożarowego budynku w powiązaniu 

z procesami spalania zachodzącymi w czasie pożaru, w którym biorą udział wyroby budowlane, 

zawierające palne części organiczne. 
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Numeryczne modelowanie pożaru wymaga wyjaśnienia zagadnień spalania oraz dokładnego 

określenia właściwości ogniowych wyrobów budowlanych. Habilitantka podkreśla szczególne 

możliwości kalorymetrii ubytku tlenu która jest wykorzystywana w badaniach szybkości wydzielania 

ciepła z jednostki powierzchni płonącego materiału. Wskaźnik ten jest stosowany w modelach 

matematycznych pożaru do obliczenia masy wydzielonego dymu, z uwzględnieniem efektu skali. 

Habilitantka uważa, że dokładna analiza tego problemu przez J. Torego nie może stanowić podstawy 

do formułowania wymagań wobec wyrobów budowlanych. Spalanie wpływa na bezpieczeństwo 

pożarowe budynku. 

Analiza problemu bezpieczeństwa pożarowego budynku w powiązaniu z procesami spalania 

zachodzącymi podczas pożaru budynku, w którym biorą udział wyroby budowlane, szczególnie 

zawierające palne części organiczne - jest to główny kierunek i cel badań Habilitantki oraz jej 

osiągnięcia naukowego. Jest ona uznanym w kraju i za granicą autorytetem w tej dziedzinie. 

Habilitantka stwierdza, że poprzez precyzyjne i związane z fizycznymi zjawiskami, 

towarzyszącymi rozwojowi pożaru, określenie wymagań i ocenę właściwości ogniowych wyrobów, 

a następnie przez optymalny dobór tych wyrobów i ich zastosowanie możemy wpłynąć na poziom 

bezpieczeństwa pożarowego budynku. Habilitantka twierdzi i należy z nią s ię zgodzić, że obecne 

kryteria określające podział wyrobów na palne i niepalne wobec nowych tendencji wykorzystania 

materiałów przy produkcji nowoczesnych wyrobów budowlanych stają się niewystarczające. 

Konieczne jest zmodyfikowanie wymagań dla wyrobów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. 

Jako cel studium przedstawionego w postaci cyklu publikacji powiązanych tematycznie 

pt. ,,Wpływ spalania na kształtowanie bezpieczeństwa pożarowego budynków" Habilitantka podaje 

określenie istotnych dla rozwoju pożaru, a tym samym dla bezpieczeństwa pożarowego budynków 

właściwości palnych wyrobów budowlanych oraz określenie wybranych wielkości krytycznych. 

Na podstawie licznych badań i analiz przedstawionych w cyklu stwierdza, że wielkości dotyczące 

temperatury zapalenia wyrobów drewnopochodnych wykorzystywane w modelowaniu procesów 

występujących w czasie pożaru są nieco iluzoryczne trudne do zmierzenia i teoretycznego określenia. 

Stosowane powszechnie w modelowaniu mogą się wiązać z dużymi błędami. Tak uzyskane wyniki 

należy traktować z dużą ostrożnością. Konieczna jest weryfikacja doświadczalna uzyskiwanych na tej 

podstawie wyników obliczeń. Za największe osiągnięcia naukowe prezentowanego cyklu publikacji 

należy uznać: 

• Identyfikację nowego obszaru badawczego w zakresie bezpieczeństwa pożarowego 

budynków; 

• Oryginalne twórcze podejście do badań i analiz mających na celu wyjaśnienie fizycznych 

zjawisk zachodzących w wyrobach budowlanych we wczesnej fazie rozwoju pożaru, 

a w konsekwencji wpływających na poziom bezpieczeństwa pożarowego. Podstawą do analiz 

były wykonane i przedstawione w cyklu publikacji badania temperatury powierzchniowej 

zapalenia wyrobów drewnopochodnych. 

• Opracowanie koncepcji modyfikowanego ciepła spalania jako wielkości liczbowej łączącej 

w sobie wyniki dwu badań, która umożliwia bardziej dokładne rozróżnianie między palnymi 

i niepalnymi wyrobami oraz daje możliwość wykorzystywania wyników analizy elementarnej 

do tego celu. 

Doniesienia literaturowe, na które powołuje się Habilitantka wskazują na problemy 

z bezpośrednim zastosowaniem wyników badań ciepła spalania w analizie rozwoju pożaru 

w przypadku rzeczywistych wyrobów stosowanych w budownictwie. W celu uniknięcia tych 

problemów Habilitantka zaproponowała koncepcję modyfikowanego ciepła spalania MHC, 
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która zwiększa możliwości rozgraniczenia między wyrobami niepalnymi i palnymi. 

Weryfikację tej metody przeprowadzono w oparciu o wyniki badań kilkudziesięciu wyrobów 

budowlanych. Analiza wyników potwierdza potrzebę ponownego przeanalizowania 

i ewentualnych zmian klasyfikacji wyrobów niepalnych i palnych. 

• Określenie przydatności badania ciepła spalania brutto do celów wstępnej oceny właściwości 

palnych wyrobów, szczególnie o dużej zawartości części lotnych. Ta metoda jest bardzo 

efektywnym narzędziem niskokosztowego szybkiego wstępnego badania niepalności 

wyrobów budowlanych co jest istotne na etapie projektowania i wdrażania nowych 

wyrobów. 

• Zwrócenie uwagi na konieczność uzupełnienia badań o dodatkowe bardziej 

„wysublimowane" (określenie Habilitantki) pomiary (np. temperatury powierzchniowej 

zapalenia wyrobu, HRR w badaniu niepalności) wykonywane podczas rutynowych 

normowych badań reakcji na ogień, co umożliwiałoby ich dalszą analizę teoretyczną 

i zastosowanie w modelowaniu wczesnej fazy rozwoju pożaru. 

Zaprezentowane w cyklu publikacji wyniki badań i ich analiza mają duże znaczenie 

aplikacyjne. Wynika z nich pilna konieczność modyfikacji wymagań do wyrobów budowlanych 

w zakresie reakcji na ogień, co w znacznym stopniu wpływa na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. 

Publikacje zaliczone do przedstawionego mnie do oceny cyklu zostały opublikowane 

w czasopismach: Fire Safety Journal, Fire and Materials, Archivum Combustionis oraz Materiały 

Budowlane. 

Podsumowując stwierdzam, że wskazany przez Habilitantkę cykl publikacji powiązanych 

tematycznie pt.: ,,Wpływ spalania na kształtowanie bezpieczeństwa pożarowego budynków" spełnia 

wymagania określone w artykule 16 Ustawy z dn. 14 marca 2003r o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65 poz. 595, z późn. zmianami) i jest 

osiągnięciem naukowym dr inż. Jadwigi Fangrat oraz stanowi znaczący wkład w rozwój dyscypliny 

naukowej Budownictwo. 

4. Ocena pozostałego dorobku naukowego, organizacyjnego oraz popularyzatorskiego 

Poza przedstawionymi w cyklu publikacji opracowaniami Habilitantki jest autorem 

lub współautorem następujących publikacji naukowych: 

- 5 książek, w tym 2 wydane za granicą, 

- 34 artykuły, w tym 16 autorstwa wyłącznie J. Fangrat, 

- 39 referatów publikowanych w materiałach konferencyjnych, w tym 22 w materiałach 

konferencyjnych konferencji międzynarodowych, na których Habilitantka przedstawia wyniki badań 

własnych, w tym między innymi na następujących konferencjach międzynarodowych: 

• INTERELAM, Londyn (2016), Edynburg (2001) (1999), 

• 9th Mediterranean Combustion Symposium, Rodos Grecja (2014) 

• Internat Symposium on Combustion Processes, Hucisko (2015), Międzyzdroje (2010), Pułtusk 

(2007), Wisła (2005), 
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• Fourth Asia - Oceania Symposium, Tokio Japonia (2000), 

• Fire Protection of Cultural Heritage, Thessaloniki Grecja (2000), 

• Międzynarodowa konferencja „ Bezpieczeństwo pożarowe budowli", Warszawa (2014), 

Częstochowa (2002), Warszawa (1997), Spała (1995), 

• Fire Safety Science - International Symposium, Politers, Francja (1999) 

- Sumaryczny impakt factor publikacji i naukowych według listy Journal Citation Report (JCR) zgodnie 

z rokiem opublikowania: 1,941 

według MNiSW: 285 

- Liczba cytowań : 

• według bazy Web of Science (WoS): 27 

• według bazy Scopus: 29 

• według bazy Publish or Perish (PoP): 116 

- Index Hirsha: 

-wg WoS: 2 

-wg PoP: 5 

W okresie po obronie pracy doktorskiej Habilitantka uczestniczyła samodzielnie lub 

we współpracy z zespołami badaczy w realizacji oraz dokumentowaniu 42 twórczych prac 

badawczych 1TB jako kierownik lub wykonawca. Brała udział w międzynarodowych projektach 

badawczych: 

l. Bulding up: ,,Multi - stakeholder, Cross - sectoral, Collaborative Long Term Research and 

lnnovation Roadmap to overcome technological and non-technological barriers towards more

energy-efficient buildings and districts", 2010-2012. Coordination Action NMP 2010.4.0-5, 7. Program 

Ramowy KE - nadzór nad realizacją projektu w 1TB, udział w realizacji zadań 1TB. 

2. Evaluation of combustion behaviour of building materials and furniture in fire, 1994-2002, 

Program współpracy międzynarodowej Polska-Japonia, MNiSW - kierownik projektu ze strony 

polskiej . 

Habilitantka odbyła staże zagraniczne w następujących ośrodkach naukowych i akademickich : 

l. University of Michigan w Ann Arbor i University of California w Berkeley, USA, styczeń - maj 1990, 

stypendium naukowe podoktorskie amerykańskiej Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. 

2. Building Research Institute (BRI) w Tsukubie, Japonia, wrzesień 1992 - wrzesień 1993, stypendium 

naukowe Japońskiej Fundacji STA. 

W okresie stażu w BRI Habilitantka uczestniczyła w szeregu prac badawczych dotyczących rozwoju 

pożaru wykonywanych w ramach współpracy Japonia - USA, zapoznała się z nowoczesnymi 

metodami i technikami badania pożarów oraz uczestniczyła w przygotowaniu międzynarodowej 

konferencji „First Japan Symposium on Heat Release and Fire Hazard", na której wygłosiła referat. 
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Habilitantka uczestniczyła również w szeregu kursów doskonalenia kwalifikacji zawodowych w USA, 

Belgii, Niemczech. 

Należy także podkreślić współpracę Habilitantki z instytucjami i organizacjami naukowymi w kraju 

i za granicą: 

• Od 2009 roku jest ona niezależnym ekspertem Komisji Europejskiej ocentaJącym wnioski 

i projekty w 6 i 7 Programach Ramowych UE oraz Horizon 2020. Uczestniczyła do chwili 

obecnej w procesie ewaluacji 2 realizowanych projektów badawczych oraz recenzowała 

ponad 30 wniosków na projekty badawcze UE. 

• Od 2012 jest recenzentem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

• W okresie 2011 - 2012 była członkiem Komitetu Organizacyjnego 34th International 

Symposium on Combustion, Warszawa 29 lipca - 3 sierpnia 2012. 

• W latach 1994 - 2002 kierowała ze strony polskiej programem polsko-japońskiej współpracy 

naukowo-technicznej pt. ,,Evaluation of Combustion behaviour of building materials and 

furniture in fire" współpraca międzynarodowa 1TB z Building Research Institute w Tsukubie, 

finansowanej ze środków MNiSW. 

W 1996 r. zapoczątkowała udział 1TB w pracach EGOLF - The European Group of Officia! Laboratories 

for Fire Testing, uczestnicząc w pierwszych posiedzeniach jako przedstawiciel 1TB oraz odbywając 

szkolenia w 2 kursach EGOLF. 

5. Ocena działalności organizacyjnej 

Działalność organizacyjna Habilitantki zasługuje na uznanie. Podaje tylko niektóre rodzaje tej 

działalności pozostałe można znaleźć w załączniku 3 do wniosku: 

• W latach 2007 - 2015 Habilitantka została powołana w skład dyrekcji 1TB na stanowisku 

Pełnomocnika Dyrektora ds. Koordynacji i Promocji. Od stycznia 2009 - Pełnomocnik 

Dyrektora ds. Współpracy z Zagranicą i Promocji. 

W 2010 powierzono Habilitantce funkcję Kierownika Zespołu ds. Referencyjnych 

Dokumentów Technicznych 1TB. 

• W latach 2004 - 2013 reprezentowała Polskie Jednostki Notyfikowane do Dyrektywy 

89/106/EWG w Radzie Doradczej Grupy Jednostek Notyfikowanych - AGGNB - Advisory 

Group of the Group of Notified Bodies. W 2004 zainicjowała powstanie Polskiej Grupy 

Jednostek Notyfikacyjnych do dyrektywy budowlanej (PGJN), do 2013 r koordynowała pracę 

PGJN. 

• W latach 2000 - 2002 w strukturach normalizacyjnych ISO/TC 92/SCl WG3 zainicjowała 

i nadzorowała udział Laboratorium badań ogniowych 1TB w międzynarodowym programie 

między laboratoryjnych badań porównawczych, w których Laboratorium ogniowe 1TB 

wykazało poziom kompetencji równorzędny innym laboratoriom krajowym i zagranicznym. 

• Od 1994 r. Habilitantka jest członkiem Polskiego Instytutu Spalania. W latach 2001 - 2014 

była członkiem Zarządu PIS. 

• Od 1990 r. jest członkiem Sekcji Spalania Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN. 

W ramach działalności popularyzatorskiej Habilitantka wykonała liczne prezentacje na temat 

działalności badawczej prowadzonej w 1TB podczas spotkań z przedstawicielami wielu organizacji 
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w kraju i za granicą, między innymi: POLLAB, WFTAO, CSTB, E2BA, SB Alliiance, ECTP, CEBC, targów 

BUMA, Ministerstwa Budownictwa Chin, Mongolii, Ukrainy. Recenzja nie obejmuje wszystkich 

osiągnięć organizacyjnych i popularyzatorskich Habilitantki np. udziału w opracowaniu norm 

krajowych i weryfikacji norm EN, ISO i PN w zakresie reakcji na ogień oraz udziału w komitetach 

organizacyjnych konferencji. 

6. Podsumowanie i wniosek końcowy 

Biorąc pod uwagę szczegółową ocenę osiągnięcia naukowego w postaci cyklu publikacji 

powiązanych tematycznie pt.: ,,Wpływ spalania na kształtowanie bezpieczeństwa pożarowego 

budynków" oraz pozostałego dorobku naukowego i organizacyjnego przedstawionych wyżej 

w recenzji stwierdzam: 

1. Przedstawiony przez dr inż. Jadwigę Fangrat cykl publikacji powiązanych tematycznie stanowi 

znaczny wkład w rozwój dyscypliny naukowej Budownictwo ma twórczy oraz wybitnie aplikacyjny 

charakter. Spełnione zostają zatem wymagania Ustawy z dn. 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule z zakresu sztuki wraz z późniejszymi zmianami 

(Dz. U. z 2003 r. Nr65, poz. 595, z późn. zm.) 

2. Pozytywnie oceniam pozostały dorobek naukowo - badawczy, organizacyjny oraz popularyzatorski 

mające twórczy charakter jak również dużą wartość aplikacyjną. 

Wszystko to upoważnia mnie do wnioskowania o nadanie dr inż. Jadwidze Fangrat stopnia 

naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Budownictwa oraz 

dopuszczenia do dalszych etapów przewodu habilitacyjnego. 

Zoja Bednarek 

k~ cLitctv~k.-
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