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Egz. nr 2

PROTOKOL
ustaleh z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych
Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 i ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
0 Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 603 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2
rozporz^dzenia Ministra Spraw Wewn^trznycln i Administracji z dnia 24 pazdziernika 2005
r. w sprawie czynnosci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Pahstwowq
Straz Pozarn^ (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu:
22.08. 2017r.
przez
1) St. kpt. mgr inz. Piotr Szydto, p.o. z - ca Naczelnika Wydziatu , Nr legitymacji
stuzbowej 9/2015
2) mt. kpt. mgr inz. Marcin Lorens, Starszy Specjalista, Nr legitymacji stuzbowej
20/2012
stopieh sluibowy, tytut, imi^ i nazwisko - stanowisko sluzbowe, nr legitymacji osob upowaznionych do kontroli

legitymujqcego/cych s i ^ upowaznieniem numer MRZ.5560.50.2017 z dnia 21.08.2017r.,
wydanym przez Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Krosnie, zostaiy
przeprowadzone czynnosci kontrolno-rozpoznawcze w:
Pomieszczenia na parterze budynku Szkoty Podstawowej nr 10 przeznaczone na
utworzenie oddziatu przedszkolnego.
(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynno&ci kontrolno-rozpoznawczych - nalezy wpisac nazw§ wlasnq budynku, obiektu
budowlanego, terenu, urzqdzenia oraz jego adres - lokalizacj^)
0 ^
Nazwa i adres kontrolowanego

Imi? i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania kontrolowanego oraz
podstawa i zakres upowaznienia

Miejski Zespo* Szk6l nr 1 w Krosnie
38 - 400 Krosno ul. Magurow 1
Pani mgr inz. Marlena Gierucka - Dyrektor

Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzone w obecnosci:
Imi?, nazwisko, stanowisko stuzbowe przedstawiciela kontrolowanego

lmi§, nazwisko, stanowisko sluzbowe przedstawiciela kontrolowanego

j.w.
Zakres czynnosci k o n t r o l n o - r o z p o z n a w c z y c h dotyczyt:
1) kontrola przestrzegania przepisow przeciwpozarowych;
2) ocena zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej rozwi^zah technicznych
zastosowanych w obiekcie budowlanynn;
3) post^powanie z substancjanni kontrolowanymi, nowymi substancjami 1 fluorowanymi gazami
cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozaj^cych
warstw^ ozonowq oraz o niektorych fiuorowanych gazach cieplarnianych (Dz, U. poz. 881),

wykorzystywanymi
w ochronie
przeciwpozarowej,
a takze
systemami
ochrony
przeciwpozarowej oraz gasnicami zawieraj^cymi substancje kontrolowane, nowe substancje
lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzaleznionymi.
Informacje dodatkowe dotyczqce zakresu czynnosci kontrolno-rozpoznawczych:
Wydanie... ppinij.dptyczgcej.. c^^^
przeznaczone .na ub^^^^
Wykaz kontrolowanych obiektow, terenow i urzadzen:
1) Pomieszczenia na parterze Szkoly Podstawowej nr 10 w Krosnie.
PODCZAS CZYNNOSCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NAST^PUJE:
1.

Odpowiedzlalnosc
przeciwpozarowej:

za

realizacie

obowlqzkow

z

zakresu

ochrony

Pani Mariana Gierucka - Dyrektor.

2.

Charakterystyka pozarowa obiektu:

Pomieszczenia przeznaczone do adaptacji na odzial przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 10 w
KroSnie znajduj^ si? na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku Szkoly Podstawowej. W lokalu
przebywac b?dzie do 18 dzieci w wieku 5-6 lat. W sktad zespotu pomieszczert oddziaiu przedszkolnego
wchodz^: klasa, szatnia, sanitariaty - pomieszczenia ziokalizowane sq na jednej kondygnacji, pot^czone
jednym korytarzem. Na korytarzu znajdujq si? dwa hydranty wewn?trzne. Z pomieszczeh przeznaczonych
na pobyt dzieci istnieje mozliwosd ewakuacji w dw6ch kierunkach. Lokal przeznaczony na oddziai
przedszkolny nie stanowi odr?bnej strefy pozarowej. Na wyzszych kondygnacjach budynku znajduj^ si?;
szkola podstawowa oraz gimnazjum. W pomieszczeniu klasy znajduje si? wyWadzina podbgowa na ktorq
przedstawiono certyfikat stanowi^cy za^cznik nr 1 do protokolu.
Przedstawiono protokoty z badah:
- hydrant6w wewn?trznych z dnia 08-08-2017r. wykonane przez „PETR0-P02" Piotr Such - bez uwag,
- instalacji elektrycznej budynku Szkoty Podstawowej z dnia 08.11.2016r. nr 03/04/16, 04/11/16 wykonane
przez Jan Wiernasz „lnstalatorstwo Elektryczne" nr uprawnieh E/75/148/2016, 847-148/D/2015 - bez uwag
- instalacji elektrycznej pomieszczeh przeznaczonych na lokal oddziaiu przedszkolnego z dnia 18.08.2018r.
nr 03/08/17 wykonane przez Jan Wiernasz „lnstalatorstwo Elektryczne" nr uprawniert E/75/148/2016, 847148/D/2015

3.

Orqanizacja ochrony ppoz.

Nie kontrolowano

4.

Postepowanie kontrolne. administracyjne. egzekucyjne prowadzone przez P S P

Ostatniq kontrol? przestrzegania przepis6w przeciwpozarowych przeprowadzono w obiekcie w
(protokbl z dnia — ) .
• W wyniku kontroli nie prowadzono post?powania administracyjnego, egzekucyjnego.
• W wyniku kontroli wszcz?to post?powanie.*
Stan realizacji obowiqzkow wynikaj^cych z postepowanie administracyjnego:

roku

Nie prowadzono

5.

Czynnosci zabronione

Nie stwierdzono

6.

Ocena dotyczaca wystepowania elementow zagrozenia zycia ludzi

Nie stwierdzono

7.

|

|

Ocena dotyczaca wystepowania nieprawidtowosci powoduiacych bezposrednie
niebezpieczenstwo powstania pozaru

Nie stwierdzono

8.

Wyposazenie budynku w urzadzenia przeciwpozarowe

Nie dotyczy

9.

Sprawnosc techniczna i funkcionalna urzadzen przeciwpozarowych

I
10. Stan wyposazenia. sprawnosc techniczna i funkcionalna gasnic
Oznaczenia zgodne z PN. Ilo^d i rozmieszczenie zgodne z rozporzqdzeniem MSWiA.

11. Substancje zubozajace warstwe ozonowa oraz fluorowane gazy wykorzystywane
w systemach ochrony przeciwpozarowych
Nie stwierdzono

12. Wyposazenie budynku w instalacje uzytkowe
Instalacja elektryczna, gazowa i gazowa.

13. Sprawnosc techniczna i funkcionalna instalacji uzytkowych
Nie kontrolowano

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDLOWOSCI

Inne ustalenia:
Nie dotyczy
14. Uwagi i zastrzezenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protok6< zakortczono.
Kontrolowany zostai poinformowany o przystuguj^cym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzezeri do
protokolu. Protokbl spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzQiiacych egzemplarzach i po zapoznaniu si? z
jego treSci^ podpisano bez zastrzezeri - z zastrze^eniami. ^-<-2l,''
Jeden egzemplarz protokolu pozostawiono kontrolowanemu. '
^ ,
^—-'
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