
Kozarze, 02.09.2022 r.

KOMENDA POWIATOWA 
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 

w Wysokiem Mazowieckiem 
ul. Mickiewicza 6,

18-200 Wysokie Mazowieckie

Znak sprawy PZ.52800.2.2022.KG
Egz. nr &

P R O T O K O Ł  
ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej 
Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1940 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 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 dniach:

od 02,09,2022 do 02,09,2022
przez

1) ogn. Karola Gołaszewskiego- Starszego Technika ds. kontrolno- 
rozpoznawczych w KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem, legitymacja 
służbowa nr 14/2019

legitymującego/cych się upoważnieniem numer PZ.52800.2.2022 z dnia 23.08.2022 r., 
wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem 
Mazowieckiem, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach 
Kozarze 63 

18-230 Ciechanowiec

Nazwa i adres kontrolowanego Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz 
podstawa i zakres upoważnienia

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach 
Kozarze 63 

18-230 Ciechanowiec

Pana Zdzisława Uszyńskiego -  Specjalista

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego

Pan Marek Karolewski -  Dyrektor DPS w 
Kozarzach

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

1) Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

1) Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach Kozarze 63, 18-230 Ciechanowiec.



PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Dyrektor obiektu____________________________________________________________________

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

1. Parametry techniczne:
Budynek murowany 3 kondygnacyjny -  (piwnica, parter i poddasze) pokryty blachą zaliczony 
do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. Budynek niski N

• Powierzchnia użytkowa -  4089,0 m2
• Powierzchnia zabudowy -  2390,0 m2
• Kubatura -  19653,0 m3

2. Ewakuacja
Ewakuacja z obiektu realizowana poprzez 3 klatki schodowe i 3 główne wyjścia ewakuacyjne z 
podjazdami dla niepełnosprawnych oraz 6 wyjść z pozostałych pomieszczeń (kuchnia, kaplica 
itp.). Ogólnie występuje 12 wyjść ewakuacyjnych cztery są dostosowane dla osób o 
ograniczonej zdolności poruszania się 

3. Dojazd zapewniony poprzez trzy bramy dwie od drogi Ciechanowiec -  Zaszków jeden od 
strony rzeki Nurzec . Drogi pożarowe są utwardzone i umożliwiają dojazd jednostkom 

_______ratowmiczo-gaśniczym do obiektów PPS_________________________________________

3. Organizacja ochrony ppoż.______________________________________________________
Obiekt posiada opracowaną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego przez Pana Jerzego 
Dąbrowskiego tech. poż. z 2020 roku. Ostatnia aktualizacja w 27.07.2022 r. -  bez uwag_____

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP
Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 
listopadzie 2019 roku (protokół z dnia 25.11.2019 r.).
IEl W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.
□  W wyniku kontroli wszczęto postępowań *
Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi
Nie stwierdzono _________

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednie 
niebezpieczeństwo powstania pożaru______________________________________

Nie stwierdzono__________________________________________ ___________________

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe
1. Obiekt jest wyposażony w instalację hydrantową wewnętrzną.
2. W obiekcie występuje system sygnalizacji pożaru.
3. Oświetlenie ewakuacyjne______________________________
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9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych__________________
7. Badania sieci hydrantowej wewnętrznej przeprowadzono w lutym 2022 r. przez Zakład 

Napraw i Przeglądów Podręcznego Sprzętu Gaśniczego Handel-Usługi Krzysztof 
Wyszkowski -  pomiar przeprowadził tech. poż. Krzysztof Wyszkowski -  Wynik pozytywny 
Badanie węży hydrantowych na ciśnienie robocze przeprowadzono przez Zakład Napraw i 
Przeglądów Podręcznego Sprzętu Gaśniczego Handel-Usługi Krzysztof Wyszkowski w 
lutym 2022 r. -  wynik pozytywny

2. Obiekt wyposażony w instalację sygnalizacji pożaru -  przegląd instalacji przeprowadziła 
firma SUPONEKS badania wykonał pan Wojciech Grześ w dniu 22.08.2022 r. -  Wynik 
pozytywny
System sygnalizacji alarmowania i wykrywania pożarów połączony ze Stanowiskiem 
Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem. Raport 
z przeglądu łączności systemu monitoringu pożarowego wykonała firma Systemy 
Alarmowe Instalacje elektryczne Montaż Jarosław Karakuła w dniu 19.05.2022 r. -  wynik 
pozytywny

3. Badania oświetlenia ewakuacyjnego przeprowadzone w dniu 16.05.2022 r. Pan Zdzisłąw 
 Uszyński upr. UAN.7342-23/93 świadectwo kwalifikacyjne 59/D/09/19,

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic_____________________
Obiekt wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy wg. normatywu -  Ostatni przegląd 
przeprowadzono w lutym 2022 r. przez Zakład Napraw i Przeglądów Podręcznego Sprzętu 
Gaśniczego Handel-Usługi Krzysztof Wyszkowski -  pomiar przeprowadził tech. poż. Krzysztof 
Wyszkowski -  bez uwag_________________ ____________________________________________
11. Substancje zubożające warstwę ozonowa oraz fluorowane gazy wykorzystywane w

systemach ochrony przeciwpożarowych
| Nie występują

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe
1. Instalacja elektryczna z ppoż. wyłącznikiem prądu zlokalizowanym przy wejściu głównym do

obiektu,
2. Instalacja odgromowa,
3. Przewody wentylacyjne,
4. Instalacja gazowa -  urządzenia kuchenne -  gaz z butli 11 kg.

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

1. Badania przeprowadził Pan Zdzisław Uszyński upr. 045/D/619/05 Protokoły od Nr 1 do 5 w 
lutym 2020 r. - Wynik pozytywny

2. Badania instalacji odgromowej -  Badania przeprowadził Pan inż. Maciej Czech upr.
E 2247/14, D 2246/14 w dniu 28.05.2018 r. - Wynik pozytywny

3. Przegląd przewodów wentylacyjnych i kominowych przeprowadził Pan Sławomir Siebiesiuk 
Mistrz Kominiarski dnia 23.05.2022 r. -  Wynik pozytywny

4. Przegląd okresowy urządzeń i instalacji gazowych przeprowadził Pan Sławomir Siebiesiuk 
upr. 472-III E -  132/13, 472 -  III D 68/13 w dniu 23.05.2022 r.- Wynik pozytywny_________

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1. brak |__| usunięto w trakcie kontroli

Inne ustalenia:
Obiekt oznakowany znakami bezpieczeństwa zgodnymi z PN.

• Oznakowano:
• Główny wyłącznik prądu
• Instrukcja na wypadek pożaru lub innego zagrożenia,
• Kierunki ewakuacji,
• Wyjścia ewakuacyjne,
• Wykaz telefonów alarmowych,
• Lokalizacja gaśnic.
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14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

• Według oświadczenia p. Zdzisława Uszyńskiego obecnie w obiekcie przebywa 120 
pensjonariuszy,

• Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów stanowi sieć wodociągowa oraz 
zbiornika wodnego o poj. 100 m3

• Obiekt ogrzewany za pomocą pomp ciepła. W przypadku awarii istnieje możliwość ogrzania 
obiektu z własnej istniejącej już kotłowni olejowej. Magazyn oleju wydzielony pożarowo, 
zbiorniki na olej opałowy 12 szt. po 2000 litrów każdy.__________________________________

Na tym protokół zakończono.
Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do
protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z
jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.
Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

(podpis z podaniem imienia, nazwiska 
stanowiska służbowego kontrolującego)
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