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KOMENDA  POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ  STRAŻY  POŻARNEJ
w Lublińcu

ul. PCK  nr 10,  42-700  Lubliniec

Znak  sprawy:  PZ.5265.1.2022.KR Koszęcin, dnia: 19.01.2022  r.

'2*

P R O T O K Ó Ł  a"' "' ##a"
ustaleń z czynności  kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1, ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej  Straży

Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1940 z późn. zm.) oraz fi 10 ust. 1 i ;,rozporządzenia  Ministra  Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno  -

rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934)
w dniu:

19.01.2022  r.
przez

1,1    -3ieroyvnikaąekciiIeg.słuź0qwapr1i2019
stopień służbowy, tytuł, imięinazwisko  - stanowisko służbowe, nr legitymacfr osób upoważnionych do kontroli

)        sjqrszegoteąhnikasztaboytegoŁjęg,słuźbpwanr3/2021
stopień służbowy, tytuł, imięinazwrsko  - stanowisko służbowe, nrlegitymacji  osób upoważnionych do kontroli

legitymujących się upoważnieniem numer PZ.5265.1.2022.KR z dnia 14.01.2022 r., wydanym  przez

komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, zostały przeprowadzone  czynności
kontroIno-rozpoznawcze  w:

Zespole Pieśni i Tańca,,ŚLĄSK"  im. Stanisława  Hadyny  w Koszęcinie
ul.  Zamkowa  nr  3, 42-286  Koszęcin

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontroino-rozpoznawczych - należy wpisać nazwę własną  budynku,  obiektu
budowlanego, terenu, urządzenia  oraz  jego  adres  -  lokalizację)

INazwai adres kontrolowanego
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do teptezentowania konłrolowanego  oraz
podsiawa i zakres upoważnienia

IZespół Pieśnii Tańca,,ŚLĄSK"im. Stanisława  Hadyny  w Koszęcin,
ul. Zamkowa  nr 3,

42-286  Koszęcin

Zbigniew Cierniak -  dyrektor Zespołu  Pieśni
i Tańca ,,Śląsk" im. Stanisława Hadyny,  ul.
Zamkowa  nr 3, 42-286  Koszęcin

Czynności  kontroIno-rozpoznawcze  przeprowadzono  w obecności:

Imię, nazwisko, sfanowisko  slużbowe  przedsławiciela  konfrolowanego Imię, nazwisko, sfanowisko slużbowe przedsfawiciela konłrolowanego

-  główny  specjalista  ds.  bhp
i ppÓŹ. -  a -

Zakres  czynności  kontroIno-rozpoznawczych  dotyczył:

1 ) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych - wypoczynek dzieci i młodzieży Ferie  2022  r.

2) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami

cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia '15 maja 2015 r. o substancjach zubożających  warstwę

ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2065)

wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej  oraz

gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane
lub od nich  uzależnionymi.

Informacie dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontroIno-rozpoznawczych:



- na podstawie  wniosku  Dyrektora  Zespołu  Pieśni  i Tańca  ,,ŚLĄSK" im. Stanisława  Hadyny  w Koszęcinie
Pana  Zbigniewa  Cierniaka  o wydanie  opinii  dotyczącej  spełnienia  wymogów  z zakresu  ochrony

przeciwpożarowej  dla bazy  noclegowej,  w związku  z organizacją  wypoczynku  dzieci  i młodzieży  Ferie  2022.

Wykaz  kontrolowanych  obiektów,  terenów  i urządzeń:

Obiekty  Zespołu  Pieśni i Tańca  .ŚLĄSK"  w Koszęcinie,  w których  odbywać  się  będą  zajęcia  kolonijne

(zielona  szkoła,  wypoczynek  feryjny  oraz  wypoczynek  letni).

PODCZAS  CZYNNOŚCI  KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH  USTALONO,  CO NASTĘPUJE:

1.  Odpowiedzialność  za realizację  obowiązków  z zakresu  ochrony  przeciwpoźarowej:

Zbigniew  Cierniak  -  Dyrektor  Zespołu  Pieśnii  Tańca,,ŚLĄSK"  w Koszęcinie.

2. Charakterystyka  pożarowa  obiektu:

W obiekcie  odbywać  się będzie  wypoczynek  dzieci  i młodzieży  szkolnej  w formie  zajęć  kolonijnych  (zielona
szkoła,  wypoczynek  feryjny  oraz wypoczynek  letni). Obiekt  w zakresie  ochrony  przeciwpożarowej  jest

prawidłowo  przystosowany  do zorganizowania  turnusów  wypoczynkowych.  Pokoje  noclegowe,  zajmowane
przez  dzieci  zlokalizowano  na ll piętrze  skrzydia  zachodniego  i wschodniego  budynku  pałacowego,  które
oddzielone  jest od pozostałej  części  kompleksu  wydzieloną  pożarowo,  oddymianą  klatką  schodową  oraz
łącznikiem,  również  wyposażonym  w system  oddymiania.

Dodatkowo  skontrolowano  warunki  ewakuacji,  które  są  odpowiednie  polegające  na prawidłowym
oznakowaniu  dróg  pionowych  i poziomych  znakami  ewakuacyjnymi  zgodnymi  z PN-EN-1S07010:2012.

3. Orqanizacja  ochrony  ppoź.

W obiekcie  do dnia niniejszej  kontroli  warunki  ewakuacji  oraz  warunki  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego

nie  uległy  pogorszeniu  i zmianie.  Obiekt  w zakresie  ochrony  przeciwpożarowej  jest  prawidłowo
przystosowany  do zorganizowania  zajęć  tematycznych  dla dzieci  i młodzieży.

Dodatkowo  skontrolowano  warunki  ewakuacji,  które  są  odpowiednie  i polegające  na prawidłowym
oznakowaniu  dróg  pionowych  oraz  poziornych  znakami  ewakuacyjnymi  oraz  nieprzekroczeniu

dopuszczalnych  długości  doiść i przejść ewakuacyjnych.

Dla obiektów  Zespołu  Pieśni i Tańca  ,,Śląsk" opracowano  w grudniu  2014 r. instrukcję  bezpieczeństwa

pożarowego,  a z jej treścią  zapoznano  pracowników.  Autorem  dokumentu  jest

główny  specjalista ds. BHP i ppoż. Dokument spełnia wymagania S3 6 rozporządzenia  MSWiA z dnia 7
czerwca  2010  r. w sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i terenów

(Dz.U.  nr 109, poz. 719 ze zm.).  Ostatnia  aktualizacja  ww. dokumentu  została  przeprowadzona  w dniu 30
czerwca  2020  r. -  autorem  aktualizacji  jest  W instytucji  każda  aktualizacja  IBP jest

dokonywana  zarządzeniem  dyrektora  i udostępniana  do zapoznania  się wszystkim  pracownikom.

Miejsce  zbiórki  wyznaczono  na wewnętrznyrn  terenie  zespołu  pałacowego  (terenie  przylegającym  do
dziedzińca)  i oznakowano.

Instrukcję  postępowania  na wypadek  powstania  pożaru  umieszczono  przy  wyjściach  z budynku.

4.  Postępowanie  kontrolne,  administracyjne,  eqzekucyjne  prowadzone  przez  PSP

Ostatnią  kontrolę  przestrzegania  przepisów  przeciwpożarowych  przeprowadzono  w obiekcie  w 2020 roku

(protokół  z dnia  18.12.2020  r.).

% W wyniku  kontroli nie prowadzono postępowania  administracyjnego, egzekucyjnego.
[l  W wyniku  kontroli wszczęto  postępowanie....."

5. Czynności  zabronione

Nie stwierdzono

6. Ocena  dotycząca  występowania  elementów  zaąrożenia  życia  ludzi

Nie stwierdzono



7, Ocena  dotycząca  występowania  nieprawidłowości  powodujących  bezpośrednie
niebezpieczeństwo  powstania  pożaru

Nie stwierdzono

8, Wyposażenie  budynku  w urządzenia  przeciwpożarowe

Urządzenia  przeciwpożarowe:
L  System  Sygnalizacji  Pożarowej.
2. Instalacja  oddymiania  pożarowego.
3. Instalacja  oświetlenia  awaryjnego  ewakuacyjnego.
4. Przeciwpożarowy  wyłącznik  prądu.
5, Wewnętrzna  instalacja  wodociągowa  przeciwpożarowa  -  hydranty  wewnętrzne  DN 25.

9, Sprawność  techniczna  i funkcionalna  urządzeń przeciwpożarowych

1. Protokoły z wykonania usługi -  przegląd i konserwacia systemu sygnalizacji pożarowej i oddymiania
klatek schodowych wraz z podzespołami oraz kontrola poprawności funkcji zamykania  drzwi
(wykonano 28.12.2021 r.). System znajduje się w pełnej sprawności technicznej. Przegląd  wykonała
firma Biuro Usług SpecjaIistycznych,,MASTIF-SYSTEM"  Elżbieta Dusik ul. Śmigielskiego U63  42-500
Będzin. Ustugi wykonał  i protokoły podpisał specjalista ds.  systemów
przeciwpożarowych,  nr upr. D/4054568/18.

2. Protokół z dnia 2.12.2017 r. z pomiarów awaryjriego oświetlenia ewakuacyjnego - oświetlenie  nadaje
się do eksploatacji po usunięciu usterek (usterki nie dotyczą części  pałacowej, w której odbywać
będzie  się wypoczynek). Pomiary wykonała firma Biuro Us.łp Ępecjaliętycznych ,,MASTIF-SYSTEM"

upr. SEP E/1281/718/2019,  specjalista ds. systemów przeciwpożarowych, nr upr.

D/4054568/1  8.

3. Protokćił z badania Głównego Wyłącznika Prądu - badanie wykonano 28.12.2021 r. - bez uwag,
Przegląd wykonała firma Biuro Usług Specialistycznych ,,MASTIF-SYSTEM" Elźbieta Dusik  ul.
Śmigielskiego U63 42-500 Będzin. Przegląd wykonał i protokół podpisał  specjalista  ds.
systemów  przeciwpożarowych,  nr upr. D/4054568/18.

4. Protokół badania nr 1/2021 instalacji hydrantowej DN25/33/52 w poszczególnych częściach obiektu
wykonany przez Zaktad Ochrony Przeciwpożarowej ASTRA s. c. z Brzegu ul. Towarowa 6, badana
instalacja hydrantowa na terenie obiektu spełnia wymogi Polskiej Normy PN-B-02865, próba
ciśnieniowa węży hydrantowych została uzyskana z wynikiem pozytywnym. Protokół podpisał inspektor
ochrony  ppożnr  S10PA/1/202UU2.

10,  Stanwyposażenia,sprawnośćtechnicznaifunkcjonaInaąaśnic

Gaśnice w ilości: GP-2x 21 szt., GP-4x 41 szt., GP 6x 46 szt., GS 5x 2 szt., GWG-2/3x 1 szt., UGS-2x  2,
AP 25 x 1 szt. Podręczny  sprzęt gaśniczy będący  na wyposażeniu Pałacu poddawany okresowym
kontrolom prawidłowo rozmieszczony i oznakowany - przedstawiono protokół z obsługi ppoż. budynku  z

dnia 3L03.2021 r., przeg&ma  Zakład Ochrony Przeciwpożarowej ASTRA s. c. z BrzeguPodpisał  serwisant  gasnic

11. SubstancjezubożającewarstwęozonowąorazfIuorowaneqazywykorzystywwsystemach
ochrony  przeciwpożarowych

W obiektach nie stosuje się urządzeń  przeciwpożarowych,  gdzie zastosowany czynnik  gaśniczy  byłby
substancją  zubożającą  warstwę  ozonową  oraz fluorowanym gazem cieplarnianym o których mowa  w art. 45
ustawy  z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających  warstwę  ozonową  oraz o niektórych
fluorowanych  gazach  cieplarnianych  (t.j. Dz.U.  z 2020  r. poz. 2065).



12.  Wyposażenie  budynku  w instalacje  użytkowe

Budynki  ZPiT  Śląska  Koszęcin  wyposażono  w nw.  instalacje:

1 ) Instalacja  elektroenergetyczna  i odgromowa.

2 ) Instalacja  wentylacyjna  i kominowa.

"I 3. Sprawność  techniczna  i funkcjonalna  instalacji  użytkowych

1 ) Instalacja  elektryczna  i odgromowa  - Protokół  nr 1 5/2019  z dnia  16.04.2019  r. z pomiarów  rezystancji

izolacji  instalacji  elektrycznych  o napięciu  znamionowym  do 1 kV -  bez  uwag.  Protokół  nr 1 6/2019  z

dnia  16.04.2019  r. z badania  wyłączników  różnico-prądowych  -  bez  uwag.  Protokół  nr 1 7/2019  z dnia

16.04.2019  r. z badania  instalacji  ochronnej  w ukladzie  TNC-S,  w którym  zastosowano  wyłączniki

przeciwporażeniowe  różnico-prądowe  -  bez  uwag.  Wykonawca  pomiarów  PPHU  ELMONTA  s.c.  Z.

Cupiał,  B. Matyja  z Siedlca  Dużego,  ul. Jana  Pawła  ll 60, 42-p50 Koziegłowy,  nr upr.

E/112/G1/392/2CH5, D/112/G1r/03Z9n3.I/c2oC1p5rąodr0afffficbezuwag upri bud. UAN-VIII-7342/274/94SLK/IE/1  706/02gwyłączników

Protokół  z badania  stanu  technicznego  instalacji  piorunochronnej  nr 'i 1/2019  z dnia  15 marca  2019  r. -

instalacja  nadaje  się  do eksploatacji  bez  uwag.  Wykonawca  pomiarów  PPHU  ELMONTA  s.c.  Z. Cupiał,

B. Matyja z Siedlca Dużego, ul. Jana Pawła ll 60, 42-350 Kozieqłowy8nr  upr.
E/112/G1/392/2015, D/112/G1/393/2015oraz0upr.  bud. UAN-VIII-7342/274/94,
SLK/IE/1  706/02

2)  Protokół  Nr 140/6CZ/2021  (łącznik)  z dnia 14.07.2021  r., Nr 141/6CZ/2021  (lewe  skrzydło)  z dnia

14.07.2021  r. oraz  Nr 131/6CZ/2021  (prawe  skrzydło)  z dnia 14.07.2021  r. okresowej  kontroli

przewodów  kominowych  - bez uwag.  Sprawozdanie  nr 3/2021  z pomiaru  skuteczności  wentylacji  z

dnia  14.07.2021  r. -  bez  uwag.  Powyższe  przegląr:Jy  przeprowadńł  Mistrz  Kominiarski

Wpisany  do Rejestru  KKP  woj.  Sląskie  pod nr h4.

WYKAZ  STWIERDZONYCH  NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1. I Nie stwierdzono. 0  usunięto w trakcie komroli

W związku  ze stwierdzonymi  nieprawidtowościami:  Nie dotyczy

Inne ustalenia:

Droga  poźarowa do budynku spełnia wymagania drogi pożarowej i umozliwia dojazd do elewacii zachodniej
oraz wschodniej  budynku  (wzdiuż  dłuższego  boku)  i poiączona  jest  z wyjsciami  budynku  chodnikiem

o długości  nie przekraczajacej  15 m. Zaopatrzenie  wodne  do zewnętrznego  gaszenia  pożarów  odbywa  się

z 10 hydrantów  zewnętrznych  - protokół  nr 1 /2021  -  badania  dnia  31 marca  2021 r. -  bez  uwag.

Podczas  kontroli  dokonano  próby  działania  nw. urządzeń  przeciwpożarowych:

- system  sygnalizacji  pożarowej  oraz  instalację  oddymiania,  uruchomiono  poprzez  wzbudzenie  wybranego

detektora  dymu,  przy  odłączonym  podstawowym  zasilaniu  za pomoca  przeciwpożarowego  wyłącznika  prądu.

Sprawdzono  działanie  oświetlenia  awaryjnego  ewakuacyjnego.

Powyższe  urzadzenia  działają  bez  zbędnej  zwłoki  i sa sprawne.

4



14.  Uwaqi  i zastrzeżenia  wniesione  przez  kontrolowaneqo

Brak  uwag

Na tym protokół  zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysiuguiącym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń  doprotokołu. Pro(okt51 spisano na pięciu stronach w 2-ch jednobrzmiących  egzemplarzach  i po zapoznaniu  sięz jego  treścią  podpisano  bez  zastrzeżeń  - z zastrzeżeniami.
Jeden  egzemplarz  protokołu  pozostawiono  kontrolowanemu.

DYR R

Zbi  iew  Ciśrntak

(podpis  podm0m  ilienia,  nazwiska
i stanowiśka  stużboo  konfrolowanego)

KIEROWNIK  SEKCJI  STARSZY TECHNIK SZT
Sekaja kontrolno-f'ozpoznawcza Sekcja kontrolno-rW

(pldpis  z podaniem imienia, nazwisk
sł,inowiska siużbowego kontrolującegÓ)
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