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Warszawa, dnia …… listopada 2014r.
Egz. Nr ……..

Pan
Wiesław Leśniakiewicz
Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w planie kontroli Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych w 2014 roku, na temat: Działania Państwowej Straży Pożarnej w zakresie systemu
monitoringu pożarowego, przeprowadzonej w terminie od dnia 9 czerwca 2014 r. do dnia 11 lipca
2014 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej1, z siedzibą przy ul. Podchorążych 38,
02-420 Warszawa.
Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli
w administracji rządowej2 przez zespół kontrolerów MSW w składzie:

-

kierownik zespołu kontrolnego - Zbigniew Jachimowicz, główny specjalista w Departamencie
Kontroli, Skarg i Wniosków MSW, na podstawie upoważnienia Nr 71 z dnia 6 czerwca 2014 r.,

-

członek zespołu kontrolnego - Andrzej Szyszko, główny specjalista w Departamencie Kontroli,
Skarg i Wniosków MSW, na podstawie upoważnienia Nr 72 z dnia 6 czerwca 2014 r.

Zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia:
1. Legalność i zasadność wydania przez KG PSP dokumentów pn. Ramowe wymagania
organizacyjno-techniczne dotyczące uzgadniania przez komendanta powiatowego
(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjnoalarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem komendy Państwowej Straży
Pożarnej lub wskazanym przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego
(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej3.
2. Zgodność postanowień dokumentów pn. Ramowe wymagania organizacyjno-techniczne
dotyczące uzgadniania przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży
Pożarnej sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji
pożarowej z obiektem komendy Państwowej Straży Pożarnej lub wskazanym przez
właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej
z aktami prawa powszechnie obowiązującego.
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Zwanej dalej również Komendą Główną PSP lub KG PSP.
Dz. U. Nr 185, poz. 1092, zwana dalej ustawą o kontroli.
3
Zwane dalej również Ramowymi wymaganiami.
2

3. Nadzór KG PSP nad systemem monitoringu pożarowego.
W przypadku tematyki, o której mowa w pkt 1 i 2 kontrolą został objęty okres od dnia 1 stycznia
2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., natomiast w zakresie pkt 3, tj. nadzoru KG PSP nad systemem
monitoringu pożarowego, okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia rozpoczęcia czynności
kontrolnych, tj. do dnia 9 czerwca 2014 r.
Celem kontroli była ocena działań podejmowanych przez KG PSP w zakresie systemu monitoringu
pożarowego, w tym zasadność wydania dokumentów pn. Ramowe wymagania organizacyjnotechniczne dotyczące uzgadniania przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży
Pożarnej sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno - alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej
z obiektem komendy Państwowej Straży Pożarnej lub wskazanym przez właściwego miejscowo
komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i ocena ich zgodności
z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zwłaszcza w zakresie przesyłania sygnałów
uszkodzeniowych i alarmów pożarowych. Ponadto, celem kontroli była ocena czy Komendant Główny
PSP miał podstawy do wydania ww. dokumentów oraz czy zawarte w nich postanowienia nakładały
na podmioty oferujące usługi monitoringu pożarowego obowiązki niewynikające z przepisów prawa.
W trakcie kontroli zbadano i oceniono również nadzór KG PSP nad systemem monitoringu
pożarowego, w tym nad działaniami podległych jednostek PSP województwa śląskiego.
Ocena działalności jednostki kontrolowanej została dokonana na podstawie ustalonego stanu
faktycznego, przy zastosowaniu kryteriów kontroli, wynikających z ustawy o kontroli takich, jak:
legalność, celowość oraz rzetelność.
Działania podjęte przez KG PSP w zakresie monitoringu pożarowego, w tym zasadność wydania
dokumentów Ramowe wymagania oraz ich zgodność z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, w tym w obszarze dotyczącym przesyłania sygnałów uszkodzeniowych i alarmów
pożarowych oceniono pozytywnie. Stwierdzono, że Komendant Główny PSP właściwie sprawował
nadzór nad systemem monitoringu pożarowego, w tym nad działaniami podległych jednostek PSP
województwa śląskiego oraz miał podstawy do wydania ww. dokumentów. Zawarte w Ramowych
wymaganiach postanowienia nie nakładały na podmioty oferujące usługi monitoringu pożarowego
dodatkowych obowiązków niewynikających z przepisów prawa.
1. Legalność i zasadność wydania przez KG PSP dokumentów pn. Ramowe wymagania
organizacyjno-techniczne dotyczące uzgadniania przez komendanta powiatowego (miejskiego)
Państwowej Straży Pożarnej sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu
sygnalizacji pożarowej z obiektem komendy Państwowej Straży Pożarnej lub wskazanym przez
właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, jako centralny organ administracji rządowej
właściwy w sprawach ochrony przeciwpożarowej, nadzorujący prawidłowość działania jednostek
Państwowej Straży Pożarnej4 na terenie kraju, wydał Ramowe wymagania5, mające na celu
zapewnienie odpowiedniego poziomu oraz jednolitości działania jednostek PSP. Dokument ten jest
wynikiem działań Komendanta Głównego PSP w ramach realizacji zadania dotyczącego inicjowania
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Zwanej dalej również PSP.
Ramowe wymagania zostały zatwierdzone w 2012 r. oraz zaktualizowane w 2013 r.
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przedsięwzięć w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej6.
Wydanie przez Komendanta Głównego Ramowych wymagań było istotne z uwagi na postanowienia
§ 31 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów7, które dotyczyło
uzgadniania z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) PSP sposobu połączenia
urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem komendy PSP lub
obiektem wskazanym przez tego komendanta. Przytoczone przepisy prawa, nakładając obowiązek
uzgadniania sposobu połączenia, nie zawierały żadnych postanowień regulujących procedurę
dokonywania uzgodnień; lukę tę wypełniły postanowienia Ramowych wymagań (również
postanowienia dokumentów wcześniejszych), których głównym celem było wsparcie komendantów
powiatowych (miejskich) PSP przy ustalaniu przez nich, na terenie powiatu (miasta), wymagań
organizacyjno-technicznych dotyczących sposobów połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych
systemu sygnalizacji pożarowej z centrami monitoringu pożarowego. Jednakże w każdym przypadku
dotyczącym uzgodnień, ostateczna decyzja o zastosowaniu rekomendacji zawartych w Ramowych
wymaganiach należała do właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) PSP.
Komendant Główny PSP był uprawniony do opracowania i rozpowszechnienia Ramowych wymagań,
które należy traktować jako zbiór jednolitych wytycznych i wymagań oraz kompendium wiedzy dla
komendantów powiatowych (miejskich) PSP do wykorzystania przy podejmowaniu przez nich
ostatecznych rozstrzygnięć w zakresie podłączania obiektów do monitoringu pożarowego
z uwzględnieniem uwarunkowań miejscowych.
W toku kontroli ustalono, że przesłankami do opracowania dokumentu były informacje pochodzące
od komendantów powiatowych (miejskich) PSP o problemach organizacyjnych i technicznych
w realizacji monitoringu pożarowego. Jedną z głównych kwestii podnoszonych przez terenowe
jednostki PSP była uciążliwość związana z koniecznością obsługi na stanowisku kierowania komend
powiatowych (miejskich) PSP wielu stacji odbiorczych alarmów pożarowych różnych operatorów.
Z tego powodu, w ramach Ramowych wymagań, wskazano możliwe sposoby rozwiązania tego
problemu. Zaproponowano takie podejście, które nie generuje znaczących obciążeń dla zarządców
zobowiązanych do podłączenia obiektów do systemu monitoringu pożarowego. Zwrócono również
uwagę na problem związany z podłączaniem obiektów, których właściciele wnioskują o włączenie ich
do monitoringu, na zasadach dobrowolności. Dodatkowo należy zaznaczyć, że opracowanie odnosi
się do wszystkich obiektów, a nie tylko wymienionych w § 28 ust. 1 rozporządzenia MSWiA w sprawie
ochrony ppoż.8
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Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 ze zm.
Dz. U. Nr 109, poz. 719, zwane dalej rozporządzeniem MSWiA w sprawie ochrony ppoż.
8
Dotyczy:
a) budynków handlowych lub wystawowych jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m2,
b) budynków handlowych lub wystawowych wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2 500 m2;
c) teatrów o liczbie miejsc powyżej 300;
d) kin o liczbie miejsc powyżej 600;
e) budynków o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;
f) sal widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500;
g) szpitali, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriów - o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;
h) szpitali psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
i) domów pomocy społecznej i ośrodków rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
j) zakładów pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
k) budynków użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;
7
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Uzasadnieniem potrzeby uzupełnienia przepisów prawa w obszarze monitoringu były wyniki
prowadzonych przez KG PSP analiz, zwłaszcza w odniesieniu do zaistniałych zdarzeń w obiektach
wyposażonych w system sygnalizacji pożarowej, gdzie szczególną uwagę zwrócono na rosnącą liczbę
tzw. fałszywych alarmów. Rozwiązaniem tych i wielu innych problemów było opracowanie
wytycznych pozwalających na stosowanie jednolitych i transparentnych procedur dotyczących
podłączania obiektów do monitoringu pożarowego, które uwzględniały obowiązujące przepisy oraz
wypracowane dobre praktyki. Jednym z powodów wskazujących na konieczność opracowania
Ramowych wymagań były istotne zmiany wynikające z postępu technicznego oraz uwarunkowań
organizacyjnych i społeczno-gospodarczych, które nastąpiły w okresie jaki upłynął od 1993 r., czyli
daty opracowania poprzednich wytycznych9.
Ramowe wymagania na etapie tworzenia były konsultowane z komórkami organizacyjnymi KG PSP,
w tym Biurem Prawnym, Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej
im. J. Tuliszkowskiego - Państwowym Instytutem Badawczym10, komendami wojewódzkimi PSP oraz
ze 101 podmiotami świadczącymi usługi w zakresie monitoringu pożarowego. Uwagi, wnioski
i propozycje zgłoszone do projektu Ramowych wymagań były szczegółowo analizowane przez zespół
powołany11 w KG PSP do opracowania warunków organizacyjno-technicznych, dotyczących
połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej, występujących
w budynkach, obiektach budowlanych i terenach, o których mowa w art. 5 ustawy o ochronie
przeciwpożarowej, z obiektem komendy Państwowej Straży Pożarnej lub obiektem, wskazanym przez
właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.
Ramowe wymagania dotyczą jednostek podległych KG PSP, a nie operatorów systemu monitoringu
lub właścicieli budynków, a zakres ich zastosowania leży w gestii komendantów powiatowych
(miejskich). Istotny jest również fakt, że operatorzy monitoringu formalnie nie są stroną wskazaną
w art. 5 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która uzgadnia z właściwym miejscowo komendantem
PSP sposób podłączenia obiektu do monitoringu.
Przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie przewidują stosowania procedury administracyjnej,
w związku z czym w przypadku odmowy podłączenia obiektu do monitoringu, operator12 nie ma
formalnej możliwości odwołania się od decyzji komendanta powiatowego (miejskiego). Mając
powyższe na względzie, Komendant Główny PSP podjął inicjatywę legislacyjną, zgodnie z którą
l) budynków zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc
noclegowych powyżej 200;
m) budynków zamieszkania zbiorowego niewymienionych w poprzednim pkt, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;
n) archiwów wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
o) muzeów oraz zabytków budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem
Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
p) ośrodków elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i urzędów obsługujących organy administracji
rządowej;
q) central telefonicznych o pojemności powyżej 10 000 numerów i central telefonicznych tranzytowych o pojemności 5 000-10 000
numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;
r) garaży podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;
s) stacji metra i stacji kolei podziemnych;
t) dworców i portów, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;
u) banków, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2;
v) bibliotek, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.
9
Warunki organizacyjno-techniczne, jakim powinny odpowiadać połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych z jednostkami
Państwowej Straży Pożarnej i zasady ich uzgadniania, z dnia 1 września 1993 r.
10
Zwanym dalej CNBOP-PIB.
11
Decyzją nr 12 Komendanta Głównego PSP z dnia 11 marca 2011 r.
12
Podmiot, który praktycznie dokonuje uzgodnień dotyczących podłączenia do monitoringu z komendantem powiatowym (miejskim) PSP
w imieniu właściciela obiektu.
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uzgadnianie sposobu podłączenia obiektu wyposażonego w system monitoringu pożarowego do
obiektu komendy PSP będzie realizowane w trybie przewidzianym w Kodeksie postępowania
administracyjnego.
W kontekście powyższych ustaleń, opracowanie Ramowych wymagań oceniono pozytywnie, jako
działanie racjonalne, legalne i celowe. Dokument zdecydowanie uporządkował i uprościł zasady
przyłączania obiektów do komend powiatowych (miejskich) PSP, wskazując organom PSP
obowiązujący stan prawny i standardy techniczne oraz właściwe zasady postępowania. Ponadto,
z uwagi na to, że wszystkie normy branżowe są licencjonowane13, jednostki terenowe miały
utrudniony dostęp do informacji zawartych w normach, stąd Ramowe wymagania uzupełniły
potencjalną lukę w dostępie do wiedzy technicznej. Stwierdzono również, że oprócz Komendanta
Głównego PSP przy tworzeniu Ramowych wymagań udział brały podległe jednostki PSP,
a opracowany dokument uwzględniał przepisy, normy, specyfikację techniczną14 oraz wyniki analiz
z zakresu monitoringu pożarowego.
2. Zgodność postanowień dokumentów pn. Ramowe wymagania organizacyjno-techniczne
dotyczące uzgadniania przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży
Pożarnej sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji
pożarowej z obiektem komendy Państwowej Straży Pożarnej lub wskazanym przez właściwego
miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej z aktami
prawa powszechnie obowiązującego.
Wprowadzenie konkretnych postanowień dotyczących wymagań dla systemów transmisji alarmów
pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych w Ramowych wymaganiach z 2012 i 2013 r. było
podyktowane koniecznością jednoznacznego sprecyzowania wymagań technicznych, które wskazano
w obowiązujących przepisach prawna, normach i specyfikacjach technicznych. Wymagania dla
realizacji monitoringu pożarowego, zawarte w Ramowych wymaganiach wynikały
z przeprowadzonych ankiet, konsultacji zapisów tego dokumentu z podmiotami zewnętrznymi, w tym
13
14

Wymagana jest opłata za każdy użytkowany egzemplarz.
Były to:
a) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej,
b) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
c) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
d) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobów do użytkowania,
e) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączenia do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami
oraz ich oznakowania,
f) PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie,
g) PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej,
h) PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej,
i) PN-EN 54-21:2009 Systemy sygnalizacji pożarowej. Urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych,
j) PN-EN 50136-1-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy i urządzenia transmisji alarmu. Część 1-1: Wymagania ogólne dotyczące
systemów transmisji alarmu,
k) PN-EN 50136-1-2:2007 Systemy alarmowe. Systemy i urządzenia transmisji alarmu. Część 1-2: Wymagania dla systemów
wykorzystujących dedykowane tory transmisji,
l) PN-EN 50136-1-3:2007 Systemy alarmowe. Systemy i urządzenia transmisji alarmu. Część 1-3: Wymagania dla systemów łączności
cyfrowej wykorzystujących publiczną sieć komutowaną,
m)PN-ISO 8411-3:1996 Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Wykrywanie pożaru,
n) Specyfikacja Techniczna CLC/TS 50136-4 Systemy alarmowe – Systemy i urządzenia transmisji alarmu – Część 4: Urządzenia
powiadamiania w Alarmowych Centrach Odbiorczych,
o) Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru i konserwacji.
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z operatorami monitoringu pożarowego i Prezesem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego15, jak
również z wiedzy i doświadczenia zespołu KG PSP.
Ramowe wymagania z 2012r. opracowane przez Komendanta Głównego PSP były zgodne z aktami
prawa powszechnie obowiązującego, jednakże z uwagi na problemy terminologiczne, wynikające
z okoliczności opisanych poniżej, w roku 2013 została podjęta decyzja o ich modyfikacji.
Przeprowadzona w trakcie czynności kontrolnych analiza zapisów Ramowych wymagań z 2012 r. oraz
korespondencji z jednym z producentów i operatorów monitoringu pożarowego - firmą WATRA16,
podniesiono problem wynikający z interpretacji wytycznych, w zakresie sposobu przesyłania
sygnałów uszkodzeniowych. Potencjalną przyczyną powstania wątpliwości, ze strony firmy WATRA,
były zapisy punktów 10.4.2.6, 10.4.2.7 i 10.4.2.8 rozporządzenia MSWiA w sprawie wykazu wyrobów,
które odnosiły się wyłącznie do przekazywania sygnałów alarmowych, związanych z pożarem,
z pominięciem alarmów uszkodzeniowych, pomimo przywołania w punkcie 10.4.3.1 rozporządzenia
normy PN-EN 54-21, która wskazuje na konieczność stosowania jednakowych wymagań dla sygnałów
alarmowych i uszkodzeniowych. W celu rozstrzygnięcia wątpliwości Zastępca Komendanta Głównego
PSP zwrócił się w dniu 23 stycznia 2013 r. do Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego o opinię
w sprawie stosowania wymogów, które muszą spełniać tory sygnałów alarmowych oraz
uszkodzeniowych. Stanowisko Komitetu Technicznego KT 264 ds. Systemów Sygnalizacji Pożarowej
(PKN) z dnia 1 lipca 2013 r. arbitralnie rozstrzygnęło, że tory do przesyłania sygnałów alarmów
pożarowych i uszkodzeniowych powinny spełniać te same wymagania.
Reasumując należy stwierdzić, że pomiędzy zapisami pkt 10.4 załącznika do rozporządzenia MSWiA
w sprawie wykazu wyrobów a normami PN-EN 54-21 i PN-EN 50136-1-117 wystąpił brak spójności
terminologicznej, dotyczącej sposobu przesyłania sygnałów uszkodzeniowych, która została
odmiennie zinterpretowana przez śląskie komendy miejskie PSP i firmę WATRA.
W celu rozwiązania problemu przyjęto kompromisowe rozwiązanie, polegające na dopuszczeniu
pojedynczego toru transmisji sygnału uszkodzeniowego, spełniającego warunek wysokiej
dostępności. W efekcie odpowiednie zapisy w tym zakresie znalazły się w Ramowych wymaganiach
zaktualizowanych w 2013 r.
Zmiana Ramowych wymagań wprowadzona w 2013 r. skutkowała złagodzeniem tych wymagań, ze
względu na wcześniej opisane dopuszczenie jednego toru sygnalizacji uszkodzenia, przy zachowaniu
dostępności na poziomie A4, co praktycznie przekłada się na koszty eksploatacyjne związane z tym,
że opłaty będą mogły być ponoszone tylko za jeden tor transmisyjny, a nie za dwa.
Potwierdzenie dostępności systemu transmisji alarmów pożarowych, o której mowa powyżej
powinno być realizowane zgodnie z pkt 10.4.2.12 załącznika do rozporządzenia MSWIA w sprawie
wykazu wyrobów, który odsyła do wymagań zawartych w PN-EN 50135-1-1 pkt 6.4.5. Zgodnie z pkt
10.4.3.1 załącznika do ww. rozporządzenia, urządzenia transmisji alarmów pożarowych
i uszkodzeniowych powinny spełniać wymagania określone w PN-EN 54-21, w której w pkt B.4
załącznika normatywnego B określono warunki weryfikacji wymagań, dotyczących właściwości
systemów transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych w zakresie dostępności.
Według informacji przekazanych przez CNBOP-PIB, na etapie uzyskiwania przez producentów

15

Zwanego dalej PKN.
Zwanym dalej WATRA.
17
Normy wielokrotnie przywołane w rozporządzeniu MSWiA w sprawie wykazu wyrobów.
16
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urządzeń ppoż. świadectwa dopuszczenia, systemy monitoringu pożarowego poddawane były testom
funkcjonalności18.
Należy jednak zaznaczyć, że dysponowanie przez operatorów monitoringu świadectwem
dopuszczenia dla systemu monitoringu, wydanym przez CNBOP-PIB nie jest wystarczające do
uznania, że zostały spełnione wymagania techniczne, o których mowa w przepisach oraz Ramowych
wymaganiach. Świadectwo odnosi się do kwestii dopuszczania wyrobów do stosowania w ochronie
przeciwpożarowej, opartej o badania laboratoryjne. W kontekście zarzutów zawartych w wystąpieniu
firmy WATRA należy zauważyć, że oprócz posiadania świadectw niezbędne jest również właściwe
zaprojektowanie i wykonywanie systemu w konkretnych obiektach. Wynika to między innymi
z wpływu na system monitorowania takich czynników, jak: sprawność systemu sygnalizacji
pożarowej, częstotliwość i długość przerw w zasilaniu nadajników z sieci energetycznej obiektów,
lokalizacja anten oraz zakłócenia torów transmisyjnych. Z uwagi na to, że Ramowe wymagania
uwzględniają także praktyczny aspekt realizacji monitoringu, wytyczne w nich zawarte
wykorzystywane były w tym zakresie. Stąd w rzeczywistych warunkach budowanie omawianych
systemów musi opierać się na uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem powiatowym
(miejskim) PSP konkretnych rozwiązań technicznych, które są określone w Ramowych wymaganiach,
dotyczących połączenia danego obiektu ze stacjami odbiorczymi alarmów pożarowych
i uszkodzeniowych.
W toku kontroli ustalono również, że w sierpniu 2012 r. wydana została norma PN-EN 50136-1, która
zastępuje wcześniejszą normę PN-EN 50136-1-1 z 2007 r., wskazaną w rozporządzeniu MSWiA
w sprawie wykazu wyrobów. Norma PN-EN 50136-1 z 2012 r. nie została przetłumaczona na język
polski. W ww. rozporządzeniu przywołano bez wskazania daty normę PN-EN 50136-1-119, co zgodnie
ze stanowiskiem Prezesa PKN (PN-EN 45020:2009) skutkuje tym, że późniejsze nowelizacje tej normy
mogą być stosowane bez potrzeby zmian danego przepisu. Problem stanowi jednak brak przekładu
tekstu normy na język polski. Należy wskazać, że zgodnie z art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 12 września
2002 r. o normalizacji20, polskie normy mogą być powoływane w przepisach prawnych po ich
opublikowaniu w języku polskim. Powyższe wyklucza możliwość zastosowania nowej normy bez
zmiany brzmienia ww. rozporządzenia. W przypadku normy PN-EN 50136-1 w przedmowie
wskazano, że graniczną datą wycofania starej normy PN-EN 50136-1-1 będzie dzień 26 grudnia
2014 r. Pomimo, że zbiór norm wycofanych nie jest zbiorem norm, których stosowanie jest zakazane
opisana sytuacja może skutkować koniecznością aktualizacji Ramowych wymagań, po zmianie treści
rozporządzenia MSWiA w sprawie wykazu wyrobów.
Komendant Główny PSP w Ramowych wymaganiach z 2012 r. nie nakładał nowych obowiązków na
operatorów 21. Ustalono, że w dokumencie został wskazany zakres dopuszczalnych rozwiązań
technicznych, które są zgodne z prawem powszechnie obowiązującym oraz przywołanymi polskimi
normami. Potwierdzeniem tego było między innymi dopuszczenie rozwiązania polegającego na tym,
że stacja monitorowania operatora może pośredniczyć w przekazywaniu alarmów pożarowych do
stacji odbiorczej alarmów pożarowych22 zlokalizowanej w komendzie powiatowej (miejskiej) PSP,
pomimo tego, że lepszym sposobem przekazywania sygnałów alarmów pożarowych do ACO byłoby
18

Obliczano ogólną dostępność systemu transmisji alarmów. Wynik weryfikacji był uznawany za pozytywny, gdy urządzenie pracowało
poprawnie powyżej 99,8% czasu pracy.
19
Identyfikującą jedną lub więcej określonych norm.
20
Dz. U. z 2002 r., nr 169, poz. 1386.
21
Pismo firmy WATRA z dnia 12 września 2012 r. oraz odpowiedź KG PSP z dnia 11 grudnia 2012 r.
22
Alarmowe Centra Odbiorcze zwane również ACO.
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pominięcie stacji monitorowania operatora. Rozwiązanie bez udziału operatora było wskazane
w Ramowych wymaganiach jako pierwotne23, ponieważ dzięki takiej topologii systemu,
powiadamianie jest szybsze i bardziej niezawodne. W przypadku wykorzystywania toru radiowego,
jako podstawowego do transmisji alarmu pożarowego, możliwe jest wykorzystywanie go jako
redundantnego dla toru telefonicznego do transmisji sygnału uszkodzeniowego. Zgodnie z treścią pkt
10.4.2.7 załącznika do rozporządzenia MSWiA w sprawie wykazu wyrobów, w przypadku gdy tor
radiowy jest wykorzystywany jako tor podstawowy musi być on wykorzystywany wyłącznie dla
potrzeb systemu transmisji alarmów pożarowych. Pojęcie system transmisji alarmów pożarowych
obejmuje również monitorowanie uszkodzeń.
Ustalono, że dotychczas żaden system monitoringu pożarowego, bazujący na łączach GPRS, nie
posiadał właściwego świadectwa dopuszczenia wydanego przez CNBOP-PIB. Według opinii KG PSP
nie było w kraju przypadku, gdzie takie łącze funkcjonowałoby na potrzeby omawianego systemu. KG
PSP stoi na stanowisku, że w przypadku spełnienia wymogów funkcjonalnych i formalnych łącza GPRS
mogłyby być brane pod uwagę i poddawane ocenie zgodności pod kątem spełnienia warunków
określonych dla monitoringu pożarowego.
3. Nadzór KG PSP nad systemem monitoringu pożarowego.
Komendant Główny PSP, realizując nadzór nad systemem monitoringu pożarowego, zbierał
informacje pochodzące z: analizy zdarzeń w obiektach, w których realizowano monitoring pożarowy,
rocznej analizy informacji na temat realizacji monitoringu na terenie całego kraju24 oraz danych
z elektronicznej ankiety w Systemie Przetwarzania Danych dla jednostek Państwowej Straży
Pożarnej25. KG PSP odnotowała problemy związane z nieprawidłowym działaniem systemu
sygnalizacji pożarowej, polegające na: braku podłączenia instalacji sygnalizacji pożaru do obiektu
komendy PSP, zaklejaniu czujek pożarowych taśmami, odłączaniu czujek oraz ręcznych ostrzegaczy
pożarowych od systemu sygnalizacji pożarowej - w celu unikania wzbudzania fałszywych alarmów
w centrali sygnalizacji pożaru, wielokrotnym kasowaniu alarmów pojawiających się na centrali
sygnalizacji pożaru bez sprawdzenia pomieszczeń wskazanych na centrali, niezapewnieniu sprawności
systemu sygnalizacji pożaru, w tym jego centrali, niewłaściwym adresowaniu czujek pożarowych
w kompleksie składającym się z kilku obiektów26. W sumie w 2013 r. odnotowano 6971 fałszywych
alarmów, w przypadku których jako źródło zgłoszenia wskazano system monitoringu.
Z przedstawionych przez Komendanta Głównego PSP informacji27 wynika, że posiadał on wiedzę na
temat podjęcia przez Komendę Wojewódzką PSP w Katowicach inicjatywy w zakresie opracowania
dokumentów regulujących procedury podłączania do monitoringu pożarowego jeszcze przed
opracowaniem Ramowych wymagań. Komendant Główny PSP był informowany o działaniach KW PSP
w Katowicach za pośrednictwem CNBOP-PIB28. Inicjatywa KW PSP została przekształcona w projekt
ogólnopolski i w dniu 11 marca 2011 r. został powołany przez Komendanta Głównego PSP zespół,
23

Punkt 6.2 Ramowych wymagań z 2012 r.
Dokument pn.: Stan realizacji monitoringu pożarowego w Polsce oraz uwagi zgłaszane przez firmy EKOTRADE, Alarm-Pol sp. j., WATRA.
25
Dotycząca stanu monitoringu pożarowego na terenie kraju wraz z uwzględnieniem uwag osób wypełniających ankietę oraz sugestii
przedstawionych przez członków Zespołu do spraw opracowania projektu założeń ustawy o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie
monitoringu pożarowego wraz z aktami wykonawczymi.
26
Opóźnia to potwierdzenie powstania pożaru i identyfikację miejsca zdarzenia.
27
Podstawą był dokument Warunki organizacyjno-techniczne, jakim powinny odpowiadać systemy transmisji alarmów pożarowych i
sygnałów uszkodzeniowych stosowanych do połączenia systemów sygnalizacji pożarowej instalowanych w obiektach z centrami
odbiorczymi alarmów pożarowych komend powiatowych/miejskich PSP województwa śląskiego.
28
Korespondencja pomiędzy KW PSP w Katowicach, CNBOP-PIB im. J. Tuliszkowskiego w Józefowie i KG PSP w Warszawie.
24
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którego zadaniem było opracowanie jednolitych warunków organizacyjno-technicznych dotyczących
połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemów sygnalizacji pożaru z komendami PSP lub
obiektami wskazanymi przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) PSP29.
W tym samym roku Komendant Główny PSP powołał również zespół ds. monitorowania zmian
w rozporządzeniu MSWiA w sprawie wykazu wyrobów30, który miał za zadanie monitorowanie
konieczności dokonywania zmian wymagań techniczno-użytkowych wyrobów stosowanych
w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Jednocześnie w sierpniu 2011 r. KG PSP udostępniła
projekt dokumentu Ramowe wymagania zainteresowanym stronom w celu zgłoszenia uwag oraz
propozycji zmian treści dokumentu, w formie konkretnych zapisów wraz z ich uzasadnieniem.
W konsultacjach uczestniczyły jednostki organizacyjne PSP oraz podmioty świadczące usługi
monitoringu pożarowego31. Efektem powyższych prac było opublikowanie w 2012 r. Ramowych
wymagań oraz pilotażowe ich wdrożenie w II i III kwartale 2012 r. na terenie województwa
śląskiego32. Działania związane z pilotażowym wdrożeniem Ramowych wymagań w województwie
śląskim w 2012 r. były podstawą do praktycznej weryfikacji zapisów w nich zawartych. W 2013 r.
zaktualizowano dokument, który następnie pilotażowo wdrażano w IV kwartale na terenie
województwa świętokrzyskiego. Na zmiany zawarte w nowej wersji Ramowych wymagań wpływ
miały również wnioski firm EKOTRADE i WATRA33, które przyczyniły się do podjęcia działań
związanych z nowelizacją dokumentu oraz zainicjowaniem prac mających na celu opracowanie
szczegółowych uregulowań w aktach rangi ustawy i rozporządzenia. W toku kontroli stwierdzono, że
problemów, które wystąpiły w województwie śląskim nie zidentyfikowano w innych województwach,
co pozwala sformułować wniosek, że sytuacja miała charakter lokalny. Po opracowaniu Ramowych
wymagań, w IV kwartale 2012 r. przeprowadzono cykl szkoleń dla przedstawicieli wszystkich komend
wojewódzkich, powiatowych i miejskich PSP. Tematem szkolenia była ocena poprawności
funkcjonowania systemów monitoringu pożarowego, w kontekście obowiązujących wymagań oraz
wiedzy technicznej.
Podłączenia obiektów, określonych w § 28 ust. 1 rozporządzeniu MSWiA w sprawie ochrony ppoż.,
przed opublikowaniem w 2012 r. Ramowych wymagań dokonywano w oparciu o dokumenty pn.:
Warunki organizacyjno-techniczne, jakim powinny odpowiadać połączenia urządzeń sygnalizacyjnoalarmowych z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej i zasady ich uzgadniania, z dnia 1 września
1993 r. oraz Procedury organizacyjno-techniczne dotyczące monitoringu pożarowego. Informacja.
z października 2005 r.34 Ze względu na wejście w życie dwóch rozporządzeń MSWiA w 2007 r.
i 2010 r. oraz zmianę sposobu stosowania norm branżowych z obligatoryjnego na fakultatywny,
wskazane wcześniej dokumenty straciły na aktualności. Był to jeden z głównych powodów podjęcia
w województwie śląskim w latach 2010 - 2011 działań, mających na celu opracowanie nowego
29

Decyzja Nr 12 Komendanta Głównego PSP z dnia 11 marca 2011 r.
Decyzja Nr 18 Komendanta Głównego PSP z dnia 31 marca 2011 r.
31
Wszystkie komendy wojewódzkie PSP oraz 101 podmiotów świadczących usługi w zakresie monitoringu pożarowego.
32
KP PSP Żory, JRG Ustroń, KM PSP Dąbrowa Górnicza.
33
Dotyczące pilotażu w województwie śląskim. Wyjaśniono firmie EKOTRADE wątpliwości dotyczące warunków organizacyjnotechnicznych, jak również przeprowadzono spotkanie w dniu 3 lipca 2012 r. w KW PSP w Katowicach, które dotyczyło m.in. wyjaśnienia
stanowiska PSP. W efekcie uzyskano porozumienie i aktualnie firma EKOTRADE świadczy usługi monitoringu pożarowego na terenie
Katowic. Na skutek problemów związanych z podłączeniem niektórych obiektów do monitoringu przez firmę WATRA, która nie spełniała
wymagań określonych w Ramowych wymaganiach, Komendant Główny PSP na wniosek zainteresowanego podmiotu, mając na względnie
interes strony, określił warunki, na jakich możliwe było czasowe odstąpienie od przyjętych standardów w zakresie wymagań technicznych
dla torów transmisji sygnałów uszkodzeniowych . Dotyczyło to możliwość zawierania umów na czas określony, które dotyczą realizacji
monitoringu na rzecz banku PKO BP S.A. Natomiast inne obiekty, w tym również nowo podłączane placówki banku PKO BP S.A. powinny
spełniać wymagania określone w Ramowych wymaganiach.
34
Dokumenty opracowano w oparciu o zasady wiedzy technicznej wynikające z przepisów, polskich norm oraz specyfikacji technicznych.
30
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dokumentu, regulującego warunki związane z podłączaniem obiektów do monitoringu. Drugi powód
wynikał z postępu technicznego, który się dokonał od 1993 r. Jednocześnie należy zauważyć, że
stosowanie starszych wymagań nie oznaczało obniżenia poziomu bezpieczeństwa.
Na podstawie zebranej dokumentacji ustalono, że właściwy miejscowo komendant powiatowy
(miejski) PSP35 uzgadniał sposób połączenia monitoringu pożarowego obiektów z obiektami komendy
PSP, mając na względzie m.in. uwarunkowania lokalne takie, jak: dostępność łączy, liczbę obiektów
podłączonych do systemu monitoringu pożarowego, odległość obiektów od komend PSP, itd.
W uzasadnionych przypadkach odstępowano, na określonych zasadach, od wymagań zawartych
w Ramowych wymaganiach. Organ pierwszej instancji podejmował decyzję na własną
odpowiedzialność, w zależności od konkretnych okoliczności, jednak ze świadomością stanowiska,
jakie w tym zakresie miał centralny organ w sprawach ochrony przeciwpożarowej, tj. Komendant
Główny PSP. Stwierdzono również, że Komendant Główny PSP w zakresie zapisów zawartych
w Ramowych wymaganiach udzielał wyjaśnień, które były zgodne z prawem powszechnie
obowiązującym i polskimi normami.
W celu wyegzekwowania podłączenia obiektów do monitoringu pożarowego PSP przeprowadzała
czynności kontrolno-rozpoznawcze. Każdorazowo z czynności sporządzany był protokół,
a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wydawano decyzję administracyjną wynikającą
z niespełnienia wymagań § 28 ust. 1 rozporządzeniu MSWiA w sprawie ochrony ppoż. W przypadku
jej niezrealizowania wszczynane było postępowanie egzekucyjne36.
Ponadto, na podstawie przekazanej przez KG PSP w dniu 2 lipca 2014 r. statystyki pt.: Stopień
realizacji obowiązku włączania obiektów w system monitoringu pożarowego na terenie kraju za lata
2007 – 2012 można stwierdzić, że różnica pomiędzy liczbą obiektów posiadających systemy
sygnalizacji pożaru, które nie były podłączone do PSP, a liczbą obiektów włączonych do monitoringu
pożarowego wahała się w przedziale od 319 do 403 obiektów. W tym samym okresie ogólna liczba
obiektów monitorowanych wzrosła z 4 883 do 6 012. Pomimo wzrostu liczby podmiotów corocznie
podłączanych do monitoringu, cały czas (od 2007 r.) pozostawała praktycznie stała liczba (ok. 300)
obiektów nieobjętych systemem monitorowania.
Analiza rzeczywistego stanu monitoringu pożarowego, procesu wdrażania Ramowych wymagań, jak
również podnoszonych zastrzeżeń co do statusu tego dokumentu spowodowały, że Komendant
Główny PSP w dniu 25 listopada 2013 r. po akceptacji37 przedmiotowej inicjatywy przez
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych - Stanisława Rakoczego zapoczątkował
działania legislacyjne wychodzące naprzeciw zauważonym lukom w obowiązujących przepisach
prawnych w zakresie monitoringu pożarowego. W styczniu 2014 r. Komenda Główna PSP rozpoczęła
konsultacje38 z przedstawicielami podmiotów świadczących usługi monitoringu, które miały na celu
wypracowanie założeń do przygotowywanych aktów prawnych.
Na podstawie dokonanych ustaleń czynności podejmowane przez Komendanta Głównego PSP
w zakresie nadzoru nad systemem monitoringu pożarowego oceniono pozytywnie.

35

Rozumiany jako organ pierwszej instancji.
Zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dz. U. z 2012 r., poz. 1015.
37
W dniu 9 grudnia 2013 r.
38
Spotkania odbywały się w CNBOP-PIB.
36
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4. Zalecenia i wnioski.
W celu usprawnienia funkcjonowania systemu monitoringu pożarowego wnioskuję, aby Komenda
Główna Państwowej Straży Pożarnej w swoim zakresie:
4.1.

zintensyfikowała działania związane z pracami legislacyjnymi dotyczącymi usunięcia luk
w obowiązujących przepisach prawnych w zakresie monitoringu pożarowego;

4.2.

podjęła działania mające na celu aktualizację rozporządzenia MSWiA w sprawie wykazu
wyrobów pod kątem zastąpienia odniesień do polskiej normy EN-PN 50136-1
ekwiwalentnymi zapisami określającymi wymagania techniczne;

4.3.

podjęła działania mające na celu objęcie monitoringiem obiektów, które pomimo
posiadania systemu sygnalizacji pożaru nie były monitorowane, chociaż (na skutek
postępu jaki nastąpił w ostatnich latach) pojawiły się potencjalnie możliwości ich
monitorowania.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej uprzejmie proszę Pana Komendanta
o przedstawienie, w terminie do dnia 26 grudnia 2014 r., informacji o sposobie wykonania zaleceń,
wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości.

Kierownik jednostki kontrolującej

………………………………………………
Zespół kontrolny MSW
1.

Zbigniew Jachimowicz

2.

Andrzej Szyszko

Wykonano w 2 egz.:
1.

Egz. Nr 1 – KG PSP

2.

Egz. Nr 2 – aa
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