Dokumenty i ewidencje
umożliwiające przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych

Stosownie do praw i obowiązków kontrolowanego oraz zakresu przedmiotowego planowanych
czynności kontrolno-rozpoznawczych, w celu zapewnienia sprawności i efektywności oraz skrócenia
czasu trwania kontroli, wskazanym jest przygotowanie następujących dokumentów i ewidencji( lista
nie jest katalogiem zamkniętym i stosownie do potrzeb może byd rozszerzona)

1) pełnomocnictwo lub upoważnienie wystawione przez podmiot kontrolowany dla osoby
wyznaczonej do jego reprezentowania podczas kontroli oraz do podpisania protokołu,
2) umowę zawartą pomiędzy właścicielem a zarządcą lub użytkownikiem budynku, obiektu
budowlanego lub terenu (bądź ich części), określającą obowiązki stron w zakresie ochrony
przeciwpożarowej, np.: umowa trwałego zarządu, umowa zwykłego zarządu, umowa najmu,
umowa dzierżawy, umowa użyczenia itp. (nie dotyczy, gdy właściciel budynku jest jednocześnie
jego użytkownikiem*),
3) protokoły z przeprowadzonych odpowiednich dla danego urządzenia przeciwpożarowego prób i
badao potwierdzających prawidłowośd ich działania,
4) protokoły z wykonania zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz ogniochronnego przejśd i
przepustów instalacyjnych oraz elementów budowlanych,
5) protokoły badao i sprawdzeo instalacji użytkowych (elektrycznych, piorunochronnych, gazowych,
wentylacyjnych, kominowych),
6) aktualny odpis KRS przedsiębiorcy, stowarzyszenia, itd.,
7) numer księgi wieczystej nieruchomości,
8) książkę obiektu budowlanego,
9) dane o obiekcie:
-

data budowy,

-

wymiary budynku (wysokośd, długośd, szerokośd),

-

powierzchnię budynku (całkowitą i użytkową), powierzchnię zabudowy, kubaturę całkowitą
budynku,

-

powierzchnie poszczególnych kondygnacji i stref pożarowych,

-

dokumentację dotyczącą ewentualnej przebudowy, nadbudowy, rozbudowy lub zmiany
sposobu użytkowania budynku,

10) umowę pomiędzy właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem obiektu budowlanego (abonentem),
a operatorem systemu monitoringu pożarowego o świadczenie usługi transmisji alarmu
pożarowego,
11) instrukcję bezpieczeostwa pożarowego oraz potwierdzenie zapoznania pracowników z jej
ustaleniami,

12) dokument potwierdzający przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz
warunków ewakuacji z całego obiektu,
13) dokument potwierdzający posiadanie wymaganych kwalifikacji przez pracownika wykonującego
czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej lub umowę z innym podmiotem o świadczenie
usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej, który takie kwalifikacje posiada,
14) dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów bezpieczeostwa w zakładzie o zwiększonym
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub zakładzie o dużym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej, w tym w szczególności:
-

zgłoszenie,

-

program zapobiegania awariom,

-

system zarządzania bezpieczeostwem,

-

raport o bezpieczeostwie,

-

wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy,

-

zestawienie dokonanych zmian w zakładzie, instalacji, procesie przemysłowym lub zmian rodzaju,
właściwości lub ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych mogących mied
wpływ na wystąpienie zagrożenia awarią przemysłową lub zaliczenie zakładu do zakładu o
zwiększonym lub dużym ryzyku,

15) dokumenty związane z postępowaniem z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i
fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach
zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych,
wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej
oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy
cieplarniane lub od nich uzależnionymi, w tym w szczególności:
-

instrukcje w języku polskim dotyczące przeznaczenia i funkcjonowania systemów ochrony
przeciwpożarowej i gaśnic,

-

Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej opracowane oddzielnie dla każdego systemu
ochrony przeciwpożarowej zawierającego co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub
fluorowanych gazów cieplarnianych,

-

certyfikaty personelu uprawniające do wykonywania poszczególnych czynności, w tym do:
dokonywania wpisu do Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej, instalacji, kontroli
szczelności, konserwacji, serwisowania systemów ochrony przeciwpożarowej oraz odzysku i
unieszkodliwiania systemów ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnic,

-

certyfikaty przedsiębiorcy uprawniające do instalacji, konserwacji lub serwisowaniu
systemów ochrony przeciwpożarowej.

Pouczenie o odpowiedzialności karnej
1. Strażak w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej w
kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych (art. 57 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
Paostwowej Straży Pożarnej).

2. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w
związku z pełnieniem obowiązków służbowych podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do roku (art. 226 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny).
3. Kto uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych z
zakresu ochrony przeciwpożarowej przez uprawnionego strażaka Paostwowej Straży Pożarnej,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny (art. 82a §3 ustawy z dnia 20 maja
1971 r. Kodeks wykroczeo).

