Załącznik nr 2

,
KOMENDA POWIATOWA /MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w

ul.

,

-

Znak sprawy…………..

Egz. nr …..

PROTOKÓŁ
ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych
Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt …….. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 603 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
do
przez
1)
2)

-

, legitymacja służbowa nr

-

, legitymacja służbowa nr

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego/cych się upoważnieniem numer
Komendanta
Państwowej Straży Pożarnej w
czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

z dnia
, wydanym przez
, zostały przeprowadzone

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

Nazwa i adres kontrolowanego

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

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:
Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:
……………………………………………………………..
(przenieść zakres czynności z upoważnienia)

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

(np. na podstawie wniosku o wydanie opinii w sprawie ……)

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:
1)
2)
3)
4)

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność
przeciwpożarowej:

za

realizację

obowiązków

z

zakresu

ochrony

Wskazanie osoby/podmiotu odpowiedzialnych za realizację obowiązków – podanie danych personalnych stanowiska. (Przywołanie dokumentu prawnego, na
podstawie którego ustalono ww. osobę).

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:
Podanie krótkiej charakterystyki pożarowej ze wskazaniem ważnych parametrów budowlanych ważnych dla ochrony ppoż.
Parametry / dane ujęte w niniejszym punkcie mogą zostać określone na podstawie informacji zawartych w:
dokumentacji projektowej,
instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
książce obiektu budowlanego,
itp.
W takim przypadku opis z ww. dokumentacji powinien stanowić załącznik do protokołu (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

3. Organizacja ochrony ppoż.
Opis dotyczący:
Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
Praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji.
Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.
Dostępu służb do IBP.
Inne.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP
Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w
(protokół z dnia
).
W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.
W wyniku kontroli wszczęto postępowanie
.*

roku

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:
Opis ze wskazaniem stanu realizacji poszczególnych obowiązków.

5. Czynności zabronione
Opis ze wskazaniem czynności zabronionych przepisami przeciwpożarowymi, w przypadku braku stwierdzenia napisać: nie stwierdzono.
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6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi
Opis ze wskazaniem poszczególnych elementów zagrożenia. W przypadku braku stwierdzenia napisać: nie stwierdzono.

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednie
niebezpieczeństwo powstania pożaru
Opis ze wskazaniem poszczególnych elementów powodujących bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru. W przypadku braku stwierdzenia napisać: nie
stwierdzono.

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe
Wymienić urządzenia przeciwpożarowe występujące w kontrolowanym obiekcie.

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych
Wymienić niesprawne urządzenia przeciwpożarowe występujące w kontrolowanym obiekcie i opisać, na czym polega ich niesprawność.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic
Opisać i ocenić stan wyposażenia w gaśnice kontrolowanego obiektu i opisać, na czym polega ich niesprawność.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane
w systemach ochrony przeciwpożarowych
Opisać i ocenić stan kontrolowanego zagadnienia.

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe
Opisać instalacje użytkowe występujące w obiekcie.

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych
Wymienić dokumenty, poświadczające sprawność instalacji użytkowych oraz własne spostrzeżenia w tym zakresie.
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WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI
1.

usunięto w trakcie kontroli

2.

usunięto w trakcie kontroli

3.

usunięto w trakcie kontroli

4.

usunięto w trakcie kontroli

5.

usunięto w trakcie kontroli

6.

usunięto w trakcie kontroli

7.

usunięto w trakcie kontroli

8.

usunięto w trakcie kontroli

9.

usunięto w trakcie kontroli

10.

usunięto w trakcie kontroli

11.

usunięto w trakcie kontroli

12.

usunięto w trakcie kontroli

13.

usunięto w trakcie kontroli

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:
1)

Na podstawie art. (podać dokładną podstawę prawną) Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U z 2015 r., poz. 1094 t. j. ) Pana (Imię i Nazwisko, nr
dowodu) ukarano mandatem karnym w wysokości …. zł. (słownie ….). Ukarany został poinformowany o możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego.
lub

2)

W przypadku odmowy przyjęcia mandatu należy w niniejszej rubryce poczynić o tym wzmiankę oraz umieścić dane konieczne do sporządzenia wniosku do sądu o
ukaranie.
lub

3)

Na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U z 2015 r., poz. 1094 t. j. ) pouczono kontrolowanego o konieczności (opis
obowiązków wynikających z przepisów ochrony przeciwpożarowej na podstawie których kontrolowany podlega karze aresztu, grzywny lub nagany).

Inne ustalenia:

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protokół zakończono.
Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do
protokołu. Protokół spisano na
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
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

................................................................
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)
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