
Kalisz, 18 wrzesnia2013 r.

Komenda Miejska
Pahstwowej Strazy Pozarnej

w Kaliszu

PZ.5580.124.2.2013

PROTOKOL
USTALEN Z CZYNNOSCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pahstwowej Strazy Pozarnej (tekst
jednolity : Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z pozn. zm.) oraz § 3 i § 4 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewn^trznych i Administracji z dnia 24 pazdziernika 2005 r. w sprawie czynnosci kontrol-
no-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Pahstwow^ Straz Pozarn^, (Dz. U. nr 225, poz.
1934).

st. kpt. mgr inz. Slawomir Kotonski - Starszy Specjalista - Sekcja ds. Kontrolno-
Rozpoznawczych i BHP, Komenda Miejska Paiistwowej Strazy Pozarnej w Kaliszu

(stopien, tytul i imie. i nazwisko, stanowisko, nazwa jednostki organizacyjnej)

legitymuj^cy si§ upowaznieniem nr PZ.5580.124.2013 z dnia 09.09.2013 r. wydanym
przez Komendanta Miejskiego Pahstwowej Strazy Pozarnej w Kaliszu, przeprowadzit
wdniu 18.09.2013 r. czynnosci kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpozarowej
w: WOJEWODZKI INSPEKTOR

OCHRONY SRQDOWISKA WPQZMANr!
&ELEGATURA W KALISZU

52-8GC Kalisz, ui. Piwonicka 19
iel. 764-63-30, teL/fax 766-33 :•
ieoc;; 000162408. NIP \ ; "

(nazwa i adres instytucji)

Czynnosci przeprowadzono w obecnosci:

/up W1EI kOPOLSklEGOWOJEWODZKIEGO
* INSPEKT0RA OCHRONY SR0D0W1SKA

mgr inz. Jakub Kaczmarek
Kierownik Delegaturv w Kaliszu

(imie. i nazwisko, stanowisko siuzbowe przedstawiciela kontrolowanej jednostki, wiasciciela)

Zakres czynnosci kontrolno-rozpoznawczych:

1. Kontrola przestrzegania przepisow przeciwpozarowych*}.
2. Ocena zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej rozwi^zah technicznych zasto-

sowanych w obiekcie budowlanym^.
3. Rozpoznawanie zagrozeh technicznych, chemicznych i ekologicznych*}.
4. Rozpoznawanie mozliwosci i warunkow prowadzenia dziatari ratowniczych przez jednostki

ochrony przeciwpozarowej^.
** niepotrzebne skreslic.
Wykaz kontrolowanych obiektow:

1. Budynek biurowy.



Wtoku prowadzenia czynnosci kontrolno-rozpoznawczych ustalono, co nast^puje:

Budynek wlasnosci Skarbu Panstwa, ajego zarzadcajest Wojewodzki Inspektorat Ochrony

Srodowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznan.

Przedstawiono do wgladu aktualna^ i kompletna^ instrukcje. bezpieczenstwa pozarowego, opraco-

wana_ wgrudniu 2012 r. przez pana Mieczyslawa Skowrona. Przedstawiono dokumentacje po-
twierdzajacej posiadanie odpowiednich kwalifikacji przez osobe_ opracowujacaJnstrukcje_.
Przedstawiono do wgladu zaswiadczenia potwierdzajace zapoznanie pracownikow z instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego oraz zprzepisami przeciwpozarowymi.

Budynek wolnostojacy, na podstawie prostokata, oczterech kondygnacjach nadziemnych i jednej
podziemnej, sredniowysoki (ok. 15 m). Powierzchnia uzytkowa wynosi 1313 m2, natomiast kuba-
tura 3848 m3. Calosc stanowi jedna_ strefe_ pozarowa^ zakwalifikowana. do kategorii zagrozenia lu-

dzi ZL III. W obiekcie zatrudnione sa^43 osoby.

Wpiwnicy zlokalizowane sa_ pomieszczenia kotlowni oraz magazyn oleju opalowego. Wpomiesz-
czeniu kotlowni znajduje si? kociol olejowy omocy cieplnej 150 kW. Natomiast wpomieszczeniu
magazynu oleju zlokalizowane sa_dwa zbiorniki zolejem po 2000 dm3 kazdy. Zbiorniki te usytu-
owane sa_ wwannie wychwytujacej. Zarowno pomieszczenie kotlowni jak i magazynu z olejem
zamykane sa^ zwyklymi drewnianymi drzwiami. Pomieszczenia te polaczone sa_ ze soba^ poprzez
przeswit przy stropie - sciana oddzielajaca pomieszczeni nie jest wymurowana do stropu, pozosta-
je przeswit ok. 1m. Pod stropem kotlowni i magazynu oleju zastosowano sufit podwieszony bez
potwierdzenia odpornosci ogniowej. Ponadto wstropie wlasciwym kotlowni wystejoya^ niezabez-
pieczone przepusty instalacyjne - rury przechodza^ce przez strop.

Do celow ewakuacji sluzy centralnie usytuowana klatka schodowa, przebiegajaca przez wszystkie
kondygnacje. Takie usytuowanie klatki schodowej sprawia, iz wbudynku z pomieszczeh wysteju-
je jeden kierunek ewakuacji. Znajniekorzystniej polozonego pomieszczenia - sala konferencyjna
na III piehze - dlugosc dojscia ewakuacyjnego wynosi ok. 67 m. Z innych pomieszczeh zarowno
na III, jak i II piefrze dlugosci dojsc takze przekraczaja^ dopuszczalne dlugosci, jednak mniej niz

w podanym przypadku.

Klatka schodowa nie jest w pelni obudowana i zamykana drzwiami:

- naparterze brak obudowy i drzwi laczy ja^ z piwrnca^

- na drugim pietrze brak obudowy i drzwi sprawia, ze polaczona jest zkorytarzami zarowno zpra-

wym,jak i lewym skrzydlem,

- na trzecim pie_trze brak obudowy i drzwi sprawia, ze laczy si§ zprawym skrzydlem.

Brak jest takze na klatce schodowej urzadzen oddymiajacych lub sluzaxych do usuwania dymu

z klatki schodowej.



Ponadto na korytarzach stanowi^cych drogi ewakuacyjne w budynku (jeden kierunek ewakuacji)

zastosowano:

- Ill i II pi^tro wyst<?puje wykladzina podlogowa PCV, dla ktorej brak jest dokumentacji potwier-

dzaj^cej stopien palnosci i dymotworczosci.

- Ill pi^tro zastosowano okladzin? scian z paneli drewnopochodnych, dla ktorych brak jest doku

mentacji potwierdzaj^cej stopien palnosci i dymotworczosci.

- Ill pi^tro i piwnica sufit podwieszany, dla ktorej brak jest dokumentacji potwierdzaj^cej stopien

palnosci i nie odpadanie i nie kapanie pod wplywem temperatury.

Wyjscie ewakuacyjne z budynku to drzwi dwuskrzydlowe o szerokosci 1,6 m i szerokosci nieblo-

kowanego skrzydla 0,78 m. Drzwi te posiadajq. uszkodzony mechanizm otwierania skrzydla stale-

go. Sytuacja tak wystgpuj takze w drzwiach je poprzedzaj^cych (wejscie do wiatrolapu). Prawi-

dlowo oznakowano drzwi ewakuacyjne.

Nad schodami zewn^trznymi, stanowi^cymi niwelacj? poziomu od drzwi do poziomu terenu (kon-

tynuacja drogi ewakuacyjnej) zastosowano obudow? wykonanq. cz^sciowo ze szkla a cz^sciowo

z plyt PCV, dla ktorych brak jest potwierdzenia stopnia palnosci.

Oznakowanie drog ewakuacyjnych w budynku bez uwag.

W obiekcie nie wyst^puje oswietlenie ewakuacyjne. Drogi ewakuacji na poziomach od partem do

III pi?tra oswietlone sq. swiatlem naturalnym, natomiast w piwnicy, gdzie zlokalizowane Sc\ dwa

pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, droga ewakuacji oswietlona jest wyl^cznie

swiatlem sztucznym.

Zabezpieczenie w podr^czny sprz^t gasniczy stanowiq. gasnice proszkowe typu ABC oraz gasnice

sniegowe. Ilosc, rozmieszczenie, oraz oznakowanie miejsca usytuowania gasnic bez uwag. Gasni

ce posiadajq. aktualne badania techniczne.

Obiekt wyposazony jest w wewn^trznq. siec hydrantow^DN 52 z w^zami polsztywnymi. Hydranty

zlokalizowane s^. na kondygnacjach nadziemnych (4 szt.) przy wejsciach na klatki schodowe. Brak

hydrantu w piwnicy (kondygnacja podziemna). Hydrant na parterze i III pietrze wyposazony jest

w pr^downice, ktora nie ma mozliwosci regulowania pr^dow wody i odci^cia doplywu wody. W?-

ze hydrantowe posiadajq. proby na cisnienie robocze dokonane w styczniu 2012 roku.

Obiekt wyposazony jest w instalacj<? alarmow^ do ktorej dol^czonych jest kilka detektorow dymu,

chroni^cych wybrane pomieszczenia - nie mozna zakwalifikowac jednak tej instalacji jako syste-

mu sygnalizacji dymu zgodnego z polskimi normami.

Obiekt wyposazony jest w wyl^cznik glowny spelniaj^cy takze rol§ przeciwpozarowego - usytu-

owany w poblizu glownego wyjscia. Zachowano dost^p, natomiast brak jest oznakowania wyl^cz-

nika.



Wmiejscach widocznych umieszczono instrukcje post?powania na wypadek pozaru wraz z wyka-

zem numerow alarmowych.

Zaopatrzenie do zewn?trznego gaszenia pozaru stanowi dwa hydranty (jeden podziemny i jeden

nadziemny) usytuowane na miejskiej sieci wodoci^gowej, w odleglosci ok. 25 m od obiektu (z je-

go dwoch stron) - brak oznakowania hydrantu znajduj^cego si? naterenie WIOS.

Dojazd do obiektu dogodny, zapewniony jest od strony ul. Piwonickiej oraz utwardzon^ drog^

wewn^trznq. wzdluz tylnej sciany budynku.

W budynkow do procesu technologicznego wykorzystuje si? acetylen. Butle z acetylenem usytu

owane s^w stalowej, wentylowanej szafie przy jednej ze scian zewn?trznych budynku. Instalacja

przebiega wewn^trz budynku i doprowadzona jesttylko do pomieszczenia o numerze 103. Wsza

fie z butlami i pomieszczeniu 103 zastosowano system GAZEX sygnalizacyjno-odcinaj^cy do-

plyw gazu w razie jego detekcji.

Zgodnie z przedstawiono dokumentacji projektow^ instalacji acetylenowej butle powinny znaj-

dowac si? w: „wiacie otoczonej z trzech stron sciany o odpornosci ogniowej 120 min i z dachem

lekkim". Brak oznakowania szafy, w ktorej skladowane s^ butle z acetylenem. Nie przedstawiono

oceny zagrozeniawybuchem dla instalacji.

Przedstawiono do wgladu protokoly sprawnosci technicznej: instalacji elektrycznej (styczen

2009), hydrantow wewn?trznych Hcznie z prob^ wydajnosci (03.01.2012), przewodow komino-

wych wentylacyjnych i spalinowego w kotlowni (22.10.2012).

Brak protokolu sprawnosci technicznej przeciwpozarowego wyl^cznika pr^du oraz systemu detek

cji acetylenu.

Budynek wyposazony jestw instalacj? odgromow^, ktora posiada widoczne uszkodzenia (zerwana

ci^glosc instalacji). Nie przedstawiono protokolu sprawnosci technicznej instalacji. Zgodnie

z przekazanymi informacjami instalacja na budynku zostanie zalozona nowa instalacja odgromo-

wa w terminie do kohca 2013 roku.

Na tym protokol zakohczono. Kontrolowany zostat poinformowany o przystuguj^cym mu prawie
wniesienia umotywowanych zastrzezeh do protokotu.

Protokol spisano w 2-ch egzemplarzach i pozapoznaniu s\q z \ego\re$ci^ podpisano:
bez zastrzezeh - z za^lra^zeniami

Kopie protokotu pozostawiono kontrolowanemu.
/ up WlLLKOPOLSKlkGOWOJEWODZKBEGO

&SPEKT0R^HR0NY SR0DMSKA STARSXY^PEGJAiJS» *

mgr inz. Jakub Kaczmarek . . oinmmir Kotohski
(podpis z podaniem fmienia i hazwiska kontrolowanego) (podpis z podaViiem imienia i nazwiska kontrolujacego)


