Sprawozdanie
z działalności pionu kontrolno-rozpoznawczego KP PSP w Pruszkowie
na terenie powiatu pruszkowskiego w 2012 r.
W 2012 r. pion prewencji Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie, realizując zadania
kontrolno-rozpoznawcze przeprowadził 132 czynności kontrolno-rozpoznawczych stanu
przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, w obiektach na terenie powiatu pruszkowskiego.
W ogólnej ilości kontroli ok. 34,8 % dokonanych czynności kontrolno-rozpoznawczych stanowiły
odbiory nowo wybudowanych obiektów przekazywanych przez inwestorów w użytkowanie
(przeprowadzono 46 odbiorów obiektów)
Realizacja zadań w zakresie kontrolnym zgodna była z priorytetami określonymi
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r.
w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwowa Straż
Pożarną (Dz. U. z dnia 16 listopada 2005 r.) dotyczącymi kontroli obiektów użyteczności
publicznej, zamieszkania zbiorowego, obiektów mogących stworzyć nadzwyczajne zagrożenia
środowiska oraz obszarów leśnych. W ramach realizacji przedmiotowej działalności
skontrolowano 65 obiektów użyteczności publicznej w tym:
- szkoły podstawowe i średnie (2),
- szpitale (1)
- żłobki i przedszkola (22) - w tym punkty przedszkolne
- budynki administracyjno – biurowe (1),
- domy towarowe i supermarkety (4),
- obiekty widowiskowo- sportowe (5),
- hotele i motele – (17)
oraz budynki:
- mieszkalne wielorodzinne – (11)
- produkcyjno-magazynowe (33)
- inne obiekty – 5
(np. letni wypoczynek)
- przeprowadzono 1 kontrolę na obszarach leśnych.

Struktura przeprowadzonych w 2012 r. czynności kontrolnorozpoznawczych w poszczególnych grupach obiektów
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W wyniku działań pokontrolnych, mając na celu wyegzekwowanie usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości przez właścicieli, zarządzających i użytkowników obiektów
wszczęto ogółem 35 postępowań nakazowo-egzekucyjnych, w ramach których:
•
•
•
•

wydano 18 decyzji administracyjnych,
nałożono 13 mandatów karnych na łączną sumę 1850 PLN
w 3 przypadkach skierowano wystąpienia do innych organów,
sprzeciwy dot. przekazania do użytkowania obiektów – 12
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W czasie przeprowadzonych w 2012 r. czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono
ogółem 65 nieprawidłowości, w tym :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9 nieprawidłowości dotyczyło wyposażenia obiektów w gaśnice,
7 nieprawidłowości dotyczyło instalacji wodociągowych przeciwpożarowych,
5 nieprawidłowości dotyczyło systemów sygnalizacji pożarowej,
3 nieprawidłowości dotyczyło dróg pożarowych,
7 nieprawidłowość dotyczyła instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
4 nieprawidłowości dotyczyło stanu zaopatrzenia wodnego obiektów,
11 nieprawidłowości dotyczyło stanu dróg ewakuacyjnych (drożność, składowanie
materiałów palnych, oznakowanie itp.),
9 nieprawidłowość dotyczyła magazynowania i składowania materiałów
8 nieprawidłowości dotyczyły stanu technicznego instalacji użytkowych,
2 inne nieprawidłowości

Struktura stwierdzonych nieprawidłowości 2012r
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Dokonana analiza działalności kontrolno-rozpoznawczej wykazała, że w kontrolowanych
obiektach nie były spełnione podstawowe obowiązki dotyczące utrzymania obiektów budowlanych
dotyczące wyposażania ich w gaśnice oraz dokonywania bieżących przeglądów instalacji
użytkowych.
Coroczne kontrole w obiektach wielko powierzchniowych handlowych wykazały, że obiekty
te nadal należy poddawać regularnym kontrolom ze względu na stwierdzenie 11 nieprawidłowości
dotyczących utrzymania dróg ewakuacji ich oznakowania i drożności.
Przeprowadzone kontrole w obiektach zobligowanych do posiadania instalacji sygnalizacji
pożaru wykazały, że na terenie powiatu pruszkowskiego, wszystkie obiekty podłączone są do
systemu monitoringu pożarowego.
Ponadto w dalszym ciągu ujawniane są nieprawidłowości w odniesieniu do:
- magazynowania i składowania materiałów,
- dokumentacji obiektów – w tym Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
- oraz stanu instalacji użytkowych.
Ponad 30 % postępowań prowadzonych przez tutejszą komendę dotyczy nowo
wybudowanych obiektów, które sprawdzane są pod kątem zgodności ich wykonania z projektem,
co jednak nie jest gwarantem zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej.
Do najczęściej spotykanych nieprawidłowości podczas przekazywania obiektów do
użytkowania należy:
- nie zakończenie wszystkich prac budowlanych przewidzianych w dokumentacji
projektowej,
- braki w dokumentacji powykonawczej potwierdzającej parametry i przydatność do
użytku urządzeń przeciwpożarowych i instalacji użytkowych,
- brak uzgodnienia projektów branżowych dotyczących urządzeń przeciwpożarowych,
- brak uzgodnienia lokalizacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz jego
prawidłowego wykonania,
- brak odpowiedniego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru bądź
opieranie się projektantów na sieci wodociągowej lokalnej nie spełniającej wymogów dla
sieci pożarowej,
- niezgodny z przepisami dojazd pożarowy,
- oraz wiele innych nieprawidłowości dotyczących warunków technicznych wykonania
obiektu wynikających z błędów projektowych bądź mało precyzyjnych opisów
zamieszczonych w projekcie budowlanym.
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