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KOMENDA  POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ  STRAŻY  POŻARNEJ
w  Lublińcu

ul.  PCK  nr  I0,  42-700  Lubliniec

Znak  sprawy:  PZ.5264.10.2022.MD Koszęcin,  dnia 15.06.2022  r.

Egz.  nr.....
PROTOKOŁ

ustaleń  z czynności  kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie  art. 23 ust. 2 pkt 5 i ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia  1991 r. o Państwowej  Straży
Pożarnej  (t.j. Dz. U. z '20:1 r., póz. a4 940 z późn. zm.) oraz fi 4 0 ust. 1 i 2 rozporządzenia  Ministra  Spraw
Wewnętrznych  i Administracji  z dnia 24 października  2005 r. w sprawie  czynności  kontroIno-rozpoznawczych
przeprowadzanych  przez  Państwową  Straż  Pożarną  (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934)  w dniu:

"15.06.2022 r.
przez

!)      ,:qtaraąze51oĘechnikapz1t5bpwe51ą-%,sł.nr3/202/
stopień  służbowy,  tytuł, imięinazwisko  -  stanowrsko  służbowe,  nr  legitymacji  osób upoważnionych  do kontroli

legitymujących  się  upoważnieniem  numer PZ.5264.10.2022.KR  z dnia 06.06.2022 r., wydanym  przez
Komendanta Powiatowego Państwowe3 Straży Pożarnej w Lublińcu, zostały przeprowadzone czynnościkontroIno-rozpoznawcze  na:

terenie  Zespołu  pałacowo  -  parkowego  siedziby  Zespołu  Pieśni  i Tańca,,Śląsk"
im. Stanisława  Hadyny  ul. Zamkowa  nr 3 w Koszęcin

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

I Nazwa i adres komrolowanego Imię i nazwisko osoby upoważnionej do repnezentowania kontrolowanego oraz
podstawa i zakres upoważnienia

I Zespół  Pieśni  i Tańca  ,,Śląsk"  im. Stanisława
' Hadyny,  ul. Zamkowa  nr 3, 42 -  286 Koszęcin

I

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

z-ca dyrektora  Tomasz  Janikowski

Czynności  kontroIno-rozpoznawcze  przeprowadzono  w obecności:

I Imię, nazwisko, słanowisko slużbowe przedstawiciela kontrolowanego Imię, nazwisko, stanowisko slużbowe przedstawiciela kontrolowanego
l-

' Kiprnwnika  Działu Produkcji
' Imprez  i Koncertów  -

Zakres  czynności  kontroIno-rozpoznawczych  dotyczył:

'i ) przestrzegania  przepisów  przeciwpożarowych;
2) rozpoznanie  możliwości  i warunków  prowadzenia  działań ratowniczych  przez jednostki ochrony

przeciwpożarowej-  w związku  zimprezą  masową,,Święto  Śląska  2022";

Informacje  dodatkowe  dotyczące  zakresu  czynności  kontroIno-rozpoznawczych:

Wykaz  kontrolowanych  obiektów,  terenów  i urządzeń:

1 ) teren Zespołu  pałacowo  -  parkowego  siedziby  Zespołu  Pieśnii  Tańca,,Śląsk"  w Koszęcinie,



PODCZAS  CZYNNOŚCI  KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH  USTALONO,  CO NASTĘPuJE:

L  Odpowiedzialność  za realizację  obowiązków  z zakresu  ochrony  przeciwpożarowej:

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

Tomasz  Janikowski  -  z-ca dyrektora  Zespołu Pieśnii  Tańca,,Śląsk"im.  Stanisiawa Hadyny, ul. Zamkowa  nr
3, 42-286  Koszęcin.

Teren na którym zaplanowano  Imprezę masową  jest własnością  Skarbu Państwa przekazany  do wiecznego

użytkowania  przez Zespół Pieśni  i Tańca ,,Śląsk" na podstawie  Decyzji  Urzędu  Wojewódzkiego
w Częstochowie  (nr pisma GKN.1V.72241t12/95)  z dnia  28.12.1998  roku.

2.  Charakterystyka  pożarowa  obiektu:

Przedmiotowa  kontrola przeprowadzona  została w związku  ze zgłoszeniem  organizacji  imprezy  masowej

,,Święto Śląska 2022", która odbędzie  się na terenie Zespołu pałacowo - parkowego  siedziby  Zespołu
Pieśnii  Tańca,,Śląsk"im.  Stanisława  Hadyny  ul. Zamkowa  nr 3, 42-286  Koszęcin  w dniach:

- 02.07.2022  r. -  w godz.  od 16:00  do 22:00;

- 03.07.2022  r. -  w godz.  od 16:00  do 22:00;

- 02.07.2022  r. -  planowana  ilość  osób  do 1000,  w godz.  od 18:00  do 22:00;

- 03.07.2022  r. -  planowana  ilość  osób  do 1000,  w godz.  od 18:00  do 22:00.

Impreza masowa będzie miała charakter  plenerowy, otwarty, wstęp bezpłatny.
Ochronę  tego obszaru imprezy zapewniają  służby porządkowe firmy Spółdzielnia Socjalna  FENIKS
SOSNOWIEC  zsiedzibą  w Sosnowcu w ilości 17 osób, każdego dnia. Regulamin imprez zostanie
przedstawiony  do wiadomości  uczestników  na tablicach informacyjnych przy wejściach głównych oraz
w punkcie informacyjnym.

Dla uźytku uczestników  imprezy zostanie udostępniony  wyodrębniony  teren na jednej z łąk okalających

koszęciński  Zamek i rozciągał  się będzie od estrady do brukowanego  dziedzińca  Zamkowego  o powierzchni
1000 m2, na którym zostaną  przygotowane  stanowiska gastronomiczne  i wystawiennicze.  Na terenie
imprezy masowej zostanie ustawiony namiot, oddzielony płotkami. Na teren imprezy masowej istnieje
bezpośredni  dostęp z innych części parku jak również w najbliższej  okolicy znajdują  się sanitariaty,  hydranty
oraz podłączenia  elektryczne.  Teren imprezy masowej zostanie wydzielony  od estrady i infrastruktury  za
sceną płotkami zabezpieczającyrni.  Od innych części parku teren imprezy masowej zostanie oddzielony
taśmami zabezpieczającymi,  płotkami zabezpieczającymi  oraz na jego wejściu zostaną umieszczone
informacje  o terenie imprezy masowej i o zakazie spożywania alkoholu. Teren imprezy będzie chroniony
przez służbę ochrony.

Stanowisko  punktu dowodzenia  wraz z obsługą  monitoringu imprezy  masowej  usytuowane  będzie  w jednym
z budynków  znajdujących  się na terenie  tj. Pawilonie  im. Elwiry  Kamińskiej.

Na terenie imprezy zostanie rozłożona scena o konstrukcji stalowej i aluminiowej o wymiarach 12 x 10

metrów, pokryta blatami trudnopalnymi  z powłoką  antypoślizgową.  Przedstawiono  Klasyfikację  w zakresie

reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1+A1:2010  ITB, z której wynika źe wykorzystany  materiał poliestrowy

powlekany PVC VALMEX FR 650-2 w zakresie reakcji na ogień posiada klasę  B-s3, dO - niezapalny
i niekapiący(załącznik  do protokołu).

3.  Orqanizacja  ochrony  ppoż.

Organizator  imprezy zgłosił się w dniu 03.06.2022  r. do KP PSP w Lublińcu z wnioskiem o wydanie  opinii

w zakresie spełnienia wymagań do organizacji imprezy masowej ,,Święto Śląska 2022". Do wniosku

dołączono  dokumentację  w postaci planu zabezpieczenia  porządku imprezy masowej zawierającego:

L  graficzny  plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona  impreza, wraz z jego opisem;
2. zabezpieczenie  medyczne, sanitarne, gastronomia;

3. program i regulamin imprezy masowej wraz z informacją  o sposobie udostępniania  go uczestnikom

imprezy masowel;

4. pisemna instrukcja określająca  zadania kierownika ds. bezpieczeństwa  służby porządkowej  oraz
służby  informacyjnej;

5. warunki  łączności  pomiędzy  podmiotami  biorącymi udział w zabezpieczeniu  imprezy masowej;

6. instrukcję postępowania  w przypadku  powstania pożaru lub innego miejscowego  zagrożenia  w

miejscu I CZaSle imprezy rnaSoweJ:
7. informacja  o liczbie miejsc dla osób na imprezie  masowej;

8. przewidywane  zagrożenia  bezpieczeństwa  i porządku  publicznego;

9. inform a o liczbie,  na 'i, oznakowaniu,  ażeniu  i s bie rozmieszczenia  stużb
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porządkowej  oraz  służby  informacyjnej;
t O, informacja  o osobie  wyznaczonej  na kierownika  ds. bezpieczeństwa,  zaświadczenie;
l 'l. informacja  o zainstalowanych  urządzeniach  rejestrujących  obrazi  dźwięk;
12. harmonogram  udostępnienia  obiektu  lub terenu  uczestnikom  imprezy;
4 3, instrukcja  postępowania  wobec  groźby  podłoźenia  ładunku  wybuchowego;
1 4. schemat  łączności  pomiędzy  podmiotami biorącymi  udział  w zabezpieczeniu  imprezy  masowej;4 5, regulamin  Zespołu  Pałacowo-Parkowego  w Koszęcinie;
16. opis systemu ostrzegania w formie  komunikatów głosowych  przy użyciu  systemu  nagłośnieniaimprezy  (konferansjer  prowadzący  imprezę);
17, opis  organizacji  ewakuacji  i sposobu  jej przeprowadzania;

Na kierownika ds. bezpieczeństwa imprezy masowej wyznaczony został posiadaiącyuprawnienia  Kierownika  ds. bezpieczeństwa: 051/02/2015  z dnia  23.02.2015  r. (dołączone  dodokumentacji).

Zgodnie  z oględzinami  terenu,  dokonanymi  w dniu 15.06.br.  oraz powyższą  dokumentacją,  wynika  żeewakuacja  odbywać  się  będzie  drogami  komunikacji.  Dojazd  służb ratowniczych  do terenu  objętegoimprezą  masową,  możliwy  będzie  od ulicy Zamkowej,  poprzez  drogi dojazdowe  na terenie  Zespołu  onawierzchni  szutrowej,  zgodnie  z przedstawionym  planem  graficznym.

4. Postępowanie  kontrolne,  administracyjne,  eqzekucyjne  prowadzone  przez  PSP

Ostatnią  kontrolę  przestrzegania przepisów przeciwpożarowych  przeprowadzono  w obiekcie  w dniach1 0.06.2CN  9 roku (protokół  z dnia 10.06.2019  r.).
(gJ W wyniku  kontroli nie prowadzono postępowania  administracyjnego, egzekucyjnego.
[]  W wyniku  kontroli  wszczęto  postępowanie  "

Stan  realizacji  obowiązków  wynikających  z postępowania  administracyjnego:

Nie dotyczy

5. Czynności  zabronione

Nie stwierdzono

6. Ocena  dotyczaca  występowania  elementów  zaqrożenia  życia  ludzi

Nie stwierdzono

7. Ocena  dotyczaca  występowania  nieprawidłowości  powodujących  bezpośrednie
niebezpieczeństwo  powstania  pożaru

Nie stwierdzono

8. Wyposażenie  budynku  w urządzenia  przeciwpożarowe

Brak  urządzeń.

9. Sprawność  techniczna  i funkcjonalna  urządzeń  przeciwpożarowych

Brak  urządzeń.

10.  Stanwyposaźenia,sprawnośćtechnicznaifunkcjonaInaqaśnic

Podręczny  sprzęt  gaśniczy  będący  na wyposażeniu  ZP i T Śląsk  Koszęcin,  poddawany  okresowej  kontroli
i przeglądom.  Ostatni przegląd  wykonano dnia 25.03.2022  r., przegląd  wykonał  p. Miłosz  Bogackl  -serwisant  gaśnic,  wykonała  firma  Zakład  Ochrony  Przeciwpożarowej  ,,ASTRA"  S. C. z Brzegu.  Obiekty  ZPi T,,Śląsk"  zostaiy  wyposażone  w następującą  ilość  gaśnic:  GP2x/z  21 szt., GP4x  47 szt., GP6x/z  56 szt.,GWG2/3X  1 szi,,  GS5X  3 szt., AP25x  2 szt. oraz  UGS2x  4 szt.
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11.  Substancje  zuboźające  warstwę  ozonową  oraz  fluorowane  qazy  wykorzystywąne  w systemach
ochrony  przeciwpożarowych

Nie dotyczy

12.  Wyposażenie  budynku  w instalacie  użytkowe

Główne  przyłącze  energetyczne  dla zasilania  sceny  znajduje  się przed  główną  trybuną.
W tym miejscu  zlokalizowany  jest  również  główny  wyłącznik  prądu.

13.  Sprawność  techniczna  i funkcjonalna  instalacji  użytkowych

Nie dotyczy

wYKAZ  STWIERDZONYCH  NIEPRAWIDŁ.OWOŚCI

1. Nie stwierdzono. 0  usunię(o w trakcie kontroli

W związku  ze stwierdzonymi  nieprawidłowościami:

ł)  nie dotyczy

Inne ustalenia:

1. Do zaopatrzenia  w wodę  do zewnętrznego  gaszenia  pożaru  wykorzystywane  będą  hydranty  (DN 80 w
ilości 40 szt.) zlokalizowane  na terenie  pałacowo-parkowym  zasilane  z gminnej  sieci wodociągowej.
Przedstawiono  Protokół  Badania  Nr 1/2022  (wykonane  25.03.2022  r. sieci hydrantowej  DN  80
zna'du'ącej  się  na terenie  zespołu  -  bez uwag.  Pomia  wykonał

2, Kierunki  ewakuacji  osób z terenu imprezy  masowej  przewidziano  poprzez  drogi  wewnątrz  parku do
trzech  bram bezpośrednio  poza  teren  parku.  Dla służb  ratunkowych  przewiduje  się możliwość  dojazdu
ul. Zamkową  oraz  ul. Sobieskiego  (brama  cesarska).

14.  Uwaqi  i zastrzeżenia  wniesione  przez  kontrolowaneqo

Brak

Na tym protokół  zakończono.

Kontrolowany  został  poinformowany  o przysługującym  mu prawie  wniesienia  umotywowanych  zastrzeżeń  do
protokołu.  Protokół  spisano  na czterech  stronach  w 2-ch  jednobrzmiących  egzemplarzach  i po zapoznaniu
się  z jego  treścią  podpisano  bez zastrzeżeń  z zastrza,źcniami,

Jeden  egzemplarz  protokołu  pozostawiono  kontrolowanemu.

ZASTEPCA DYREKTO

Ł4L
Tomasz  arriko ski

(podpis  z  'em imienia,
i stanowiska  kontrolowanego)

Zespół  ieśrit iTańaa,J!4s*"
im.  anisława Hadyny

42-286 KOSZĘCrN, ul. Zamkowa 3
Tel. 34 310 6415, Fax 34 :310 64 j6
NIP 575-nOQ-83-?7 IDS OOWRmp

K SZT

podaniem  imienia,  nazwiska
siużbowego  kontrolującego)
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