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DKSiW-K-I-093-8/2014 Warszawa, dnia …… stycznia 2015 r. 

 Egz. Nr …. 

  

Pan 
bryg. Sławomir Olbryś 
 
Komendant Miejski 
Państwowej Straży Pożarnej  
w Częstochowie 

 

 

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 20 października 2014 r. do dnia 

31 października 2014 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej1 w Częstochowie, 

z siedzibą przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 82/94, 42-200 Częstochowa. 

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 kontrolerów - Andrzej Szyszko, główny specjalista w Departamencie Kontroli, 

Skarg i Wniosków MSW, na podstawie upoważnienia nr 123/2014 z dnia 16 października 2014 r., 

- członek zespołu kontrolerów - Zbigniew Jachimowicz, główny specjalista w Departamencie 

Kontroli, Skarg i Wniosków MSW, na podstawie upoważnienia nr 124/2014 z dnia 16 października 

2014 r. 

Zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia: 

1. Uzgadnianie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji 

pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie lub 

obiektem wskazanym przez tego Komendanta w okresie od 2010 r. do wprowadzenia przez 

Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie dokumentu3 wzorowanego na wytycznych Zastępcy 

Komendanta Głównego PSP pn. Ramowe wymagania organizacyjno-techniczne dotyczące 

uzgadniania przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej sposobu 

połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem 

                                                           
1 Zwanej dalej również Komendą Miejską PSP, KM PSP, Komendą lub Komendą Miejską. 
2 Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, zwana dalej ustawą o kontroli. 
3Ramowe wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej 
w Częstochowie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie lub obiektem wskazanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej 
w Częstochowie, stanowiące załącznik do zarządzenia Nr 14/2012 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 
z dnia 16 lipca 2012 r., zwane też dalej Ramowymi wymaganiami z 2012 r. 



2/13 
 

komendy Państwowej Straży Pożarnej lub wskazanym przez właściwego miejscowo komendanta 

powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. 

2. Uzgadnianie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji 

pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie lub 

obiektem wskazanym przez tego Komendanta po wprowadzeniu przez Komendanta Miejskiego 

PSP w Częstochowie dokumentu wzorowanego na wytycznych Zastępcy Komendanta Głównego 

PSP 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.  

Kontrolą został objęty okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych, tj. 

do dnia 20 października 2014 r. 

Celem kontroli była ocena czy Komendant Miejski PSP w Częstochowie podczas procesu podłączania 

poszczególnych obiektów do systemu monitoringu pożarowego preferował konkretnych operatorów, 

a także czy po wprowadzeniu wytycznych wzorowanych na dokumencie opracowanym w Komendzie 

Głównej PSP 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, weryfikował spełnianie wymagań technicznych przez operatorów 

dotychczas świadczących usługi monitoringu pożarowego na terenie działania jednostki. 

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 KM PSP w Częstochowie w zakresie monitoringu pożarowego oceniono 

pozytywnie. Ustalono, że podmiot kontrolowany nie preferował żadnego z operatorów oraz po 

wprowadzeniu w dniu 16 lipca 2012 r. Ramowych wymagań z 2012 r., zweryfikował zalecenia 

techniczne w stosunku do operatorów świadczących usługi monitoringu pożarowego na terenie 

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. 

W kontrolowanym okresie liczba firm, które posiadały umowę z KM PSP w Częstochowie i świadczyły 

usługę monitoringu pożarowego ulegała zmianom. Przed okresem objętym kontrolą tylko dwie firmy: 

PPHU „Cerber” s.c.4 z Częstochowy oraz „Net Serwis” s.j., zapewniały świadczenie usług operatora 

monitoringu pożarowego. W lipcu 2010 r. nastąpiło przeniesienie praw i obowiązków firmy Net 

Serwis na firmę „Systemy Bezpieczeństwa CNT” Sp. z o.o.5 Ponadto, w okresie objętym kontrolą 

o podłączenie ubiegali się6 następujący przedsiębiorcy: 

a) NOMA 2 Sp. z o.o.7, 

b) STEKOP S.A.8, 

                                                           
4 Zwana dalej CERBER. 
5 Zwana dalej CNT. 
6 Firma EKOTRADE Sp. z o.o. złożyła jedynie pisemne zapytanie o możliwość zainstalowania SOAP w KM. 
7 Zwana dalej NOMA 2. 
8 Zwana dalej STEKOP. 
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c) TP TELTECH Sp. z o.o.9, 

d) Firma Produkcyjno–Usługowo–Handlowa WATRA Buchwald & Płóciniczak Spółka Jawna.10 

Z powyższej listy umowy zostały podpisane z firmami: TP TELTECH Sp. z o.o. w dniu 12 czerwca 

2013 r. oraz STEKOP S.A. w dniu 26 czerwca 2013 r. Dwie pozostałe firmy (NOMA 2 oraz WATRA) nie 

zakończyły do dnia rozpoczęcia kontroli postępowania zmierzającego do podpisania umowy na 

świadczenie usług operatora monitoringu pożarowego. Ponadto, w dniu 31 maja 2013 r. rozwiązano 

umowę z firmą Cerber ze względu na niespełnienie warunków określonych w Ramowych 

wymaganiach z 2012 r. 

 

1. Uzgadnianie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji 

pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie lub 

obiektem wskazanym przez tego Komendanta w okresie od 2010 r. do wprowadzenia przez 

Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie dokumentu wzorowanego na wytycznych 

Zastępcy Komendanta Głównego PSP 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 dokonanych ustaleń wynika, że w okresie przed wejściem w życie zarządzenia Nr 14/2012 

Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie z dnia 16 lipca 2012 r. sposób podłączenia urządzeń 

sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej11 z obiektem Komendy Miejskiej PSP 

w Częstochowie uzgadniany był w oparciu o zasady określone, przez Komendę Główną Państwowej 

Straży Pożarnej w Warszawie, w dokumencie Warunki organizacyjno–techniczne, jakim powinny 

odpowiadać połączenia urządzeń sygnalizacyjno–alarmowych z jednostkami Państwowej Straży 

Pożarnej i zasady ich uzgadniania12 z dnia 1 września 1993 r.  

Podmioty wnioskujące o podłączenie otrzymywały od Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie13 

warunki podłączenia do monitoringu, które specyfikowały w siedmiu punktach sposób podłączenia 

obiektu. Wskazany dokument14 był zgodny z rozporządzeniem 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 użytkowania15. 

Z kolei warunki dla operatorów monitoringu pożarowego w latach 2010-2012 nie były ustalane. 

W rozpatrywanym okresie firma WATRA oraz firma EKOTRADE Sp. z o.o.16 złożyły wnioski 

o uruchomienie w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie Stacji Odbiorczej Alarmów 

Pożarowych17. Firma EKOTRADE nie wskazywała podmiotów, które miałyby być podłączone do 

                                                           
9 Zwana dalej TP TELTECH. 
10 Zwana dalej WATRA. 
11 Zwanego dalej SSP. 
12 Zwane dalej Warunki organizacyjno-techniczne z 1993 r. 
13 Zwany dalej Komendantem lub Komendantem Miejskim. 
14 Akta kontroli – pismo MZ.552.8.2.2011 z 27 września 2011 r. – (plik: Woj_Szpital_odp.pdf). 
15 Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002 – Zwane dalej rozporządzeniem MSWiA w sprawie wykazu wyrobów. 
16 Zwana dalej EKOTRADE. 
17 Zwane dalej SOAP. 
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monitoringu pożarowego przez tego operatora, natomiast firma WATRA wskazała cztery obiekty 

banku PKO BP, z których tylko jeden, zlokalizowany przy Al. Najświętszej Marii Panny 

19 w Częstochowie, był zobligowany w myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej18 do podłączenia 

do monitoringu. We wskazanym obiekcie banku PKO BP, w dniach 12-14 lipca 2011 r., 

funkcjonariusze Komendy Miejskiej przeprowadzili czynności kontrolno-rozpoznawcze, które 

wykazały sześć usterek, określając jednocześnie termin ich usunięcia19. Ponieważ w wyznaczonym 

terminie bank PKO BP miał problemy z wykonaniem nałożonych obowiązków, zwrócił się do 

Komendanta o przedłużenie terminu usunięcia czterech usterek odpowiednio: dwóch do dnia 

31 marca 2012 r. oraz dwóch pozostałych do dnia 30 czerwca 2013 r. W odpowiedzi na wcześniej 

wskazane wnioski operatorów, Komendant poinformował20 ww. firmy, że w najbliższym czasie nie 

przewiduje zwiększenia liczby operatorów realizujących monitoring pożarowy, ze względu na warunki 

lokalowe Komendy21 oraz ograniczenie liczby dodatkowych stacji monitorujących na Stanowisku 

Kierowania Komendanta Miejskiego22 PSP, wynikające z możliwości ich obsługi przez służbę dyżurną. 

Dodatkowo Komendant poinformował, że w najbliższym czasie przewidywana jest zmiana procedur 

organizacyjno–technicznych, dotyczących monitoringu pożarowego. 

Przyczyna odmowy podana przez PSP znalazła potwierdzenie w ustaleniach kontroli. Stwierdzono, że 

pod koniec 2009 r. w KM PSP podjęto decyzję o rozbudowie serwerowni m.in. celem powiększenia 

powierzchni pod urządzenia kolejnych operatorów (SOAP). W praktyce, zastany stan realizacji 

przedsięwzięcia wskazywał na niezakończoną rozbudowę serwerowni23, co nie blokowało jednak 

rozwoju systemu monitoringu pożarowego na terenie działania KM24. W odniesieniu do informacji 

dotyczącej zmiany procedur organizacyjno-technicznych ustalono, że w 2010 r. Komenda Główna PSP 

rozpoczęła prace legislacyjne nad opracowaniem dokumentu konsumującego § 31 rozporządzenia 

MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów25. Na tej podstawie KM PSP w Częstochowie rozpoczęła prace, które po 

uwzględnieniu postanowień opracowanego przez KG PSP ogólnego dokumentu26 skutkowały 

opublikowałniem w dniu 16 lipca 2012 r. Ramowych wymagań z 2012 r. KM PSP w Częstochowie.  

Ostatnim operatorem, który ubiegał się o instalację SOAP w KM PSP przed wejściem w życie 

Ramowych wymagań z 2012 r. i nie uzyskał zgody – była firma TP TELTECH. W tym przypadku 

odmowę27 uzasadniono pilotażowym wdrożeniem Ramowych wymagań KG PSP i w związku z tym 

wstrzymaniem, do czasu zakończenia prac, wprowadzania na teren Komendy nowych operatorów 

świadczących usługi w zakresie monitoringu pożarowego. 

Na podstawie dokonanych ustaleń stwierdzono, że firmom, którym odrzucono wniosek 

o uruchomienie SOAP w obrębie działania KM PSP, tj.: WATRA oraz EKOTRADE, Komendant 

przedstawił jednakowe stanowisko. 

                                                           
18 Dz. U. z 209 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm. 
19 Decyzja Nr 333/2011 Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie z dnia 23 września 2011 r. 
20 Pisma o sygnaturach MZ552/12-2/2010 z 17 grudnia 2010 r. oraz MZ552/8-2/2010 z 5 sierpnia 2010 r. 
21 Brak miejsca w serwerowni na urządzenia systemu monitoringu pożarowego operatorów. 
22 Zwane dalej SKKM. 
23 Do czasu zakończenia kontroli trwały prace wykończeniowe w pomieszczeniu serwerowni. 
24 Podłączono urządzenia SOAP firm TP TELTECH Sp. z o.o. oraz STEKOP S.A. 
25 Dz. U. z 2010, Nr 109, poz. 719 – zwane dalej rozporządzeniem MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej. 
26 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. 
27 Pismo o sygnaturze MZ.552.7.2.2012 z 24 kwietnia 2012 r. 
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Uwzględniając wcześniejsze ustalenia, można stwierdzić, że od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 15 lipca 

2012 r. nie zdarzały się przypadki podpisywania, przez KM PSP, umów z operatorami, którzy nie 

spełniali wymagań formalnych, wynikających z przepisów prawa. Nie stwierdzono również 

przypadków odmowy podłączenia urządzeń operatora – pomimo spełniania przez niego wszelkich 

wymagań technicznych i formalnych – z wyłączeniem szczególnych przypadków opisanych powyżej28. 

Na podstawie udostępnionej dokumentacji stwierdzono, że KM PSP w Częstochowie nie 

proponowała żadnemu z podmiotów29 ubiegających się o podłączenie do systemu monitoringu 

pożarowego skorzystania z usług konkretnej firmy świadczącej usługi monitoringu pożarowego na 

terenie Częstochowy. 

Z dokonanych w toku kontroli ustaleń wynika, że przed wprowadzeniem Ramowych wymagań KG 

PSP nie było przypadków podejmowania decyzji o podłączeniu obiektu30 do monitoringu 

pożarowego, który uzależniałby powyższą czynność od wprowadzenia własnych wytycznych KM PSP 

w Częstochowie. W okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 15 lipca 2012 r. sposób funkcjonowania 

systemu sygnalizacji pożarowej i systemu transmisji alarmów pożarowych oceniany był podczas 

czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych w zakresie kontroli przestrzegania 

przepisów przeciwpożarowych lub oceny zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym. 

W latach 2010-2012 dwaj operatorzy31 posiadali podpisane umowy z KM PSP w zakresie świadczenia 

usługi monitoringu pożarowego, co pozwalało podmiotom na wybór operatora i spełnienie 

obowiązku ustawowego wynikającego z art. 5 ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Podmioty mogły 

również wybrać operatora, który nie miał podpisanej umowy z Komendantem Miejskim PSP na 

świadczenie usług monitoringu pożarowego w Częstochowie, ale w takim przypadku (na przykładzie 

takich firm jak TP TELTECH lub WATRA), czas docelowego uruchomienia SOAP mógł się wydłużyć, co 

znacznie podnosiłoby ryzyko opóźnienia ewentualnej akcji gaśniczej PSP w obiekcie zarządzanym 

przez podmiot. 

Nie stwierdzono aby wprowadzanie nowych wymagań w stosunku do podmiotów przekładało się na 

opóźnienia w podłączeniu ich do monitoringu, ponieważ, jak pokazała praktyka w przypadku takich 

podmiotów jak: TP S.A., Tesco czy Kaufland, były one podłączone do monitoringu przez operatorów 

wcześniej świadczących usługi, a po pojawieniu się w Częstochowie operatorów: TP TELTECH 

i STEKOP, zostali przez nich przejęci. 

Ustalono, że w okresie pomiędzy wydaniem Wytycznych KG PSP a wprowadzeniem do stosowania 

Ramowych wymagań z 2012 r. KM PSP w Częstochowie, które były ich odpowiednikiem 

dostosowanym do realiów lokalnych, do Komendy nie wpłynął żaden wniosek o uruchomienie SOAP. 

Na podstawie wcześniej opisanych ustaleń, uzgadnianie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-

alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej, zainstalowanych w obiektach, z SOAP, znajdującym się 

w KM PSP w Częstochowie, w latach 2010 – 2012 oceniono pozytywnie. 

 

                                                           
28 Odmowa podłączenia urządzeń SOAP firm EKOTRADE oraz WATRA. 
29 Rozumianego jako właściciela lub zarządzającego obiektem. 
30 Nie należy mylić z podłączaniem operatorów do SOAP. 
31 Firmy CNT i CERBER. 
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2. Uzgadnianie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji 

pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie lub 

obiektem wskazanym przez tego Komendanta po wprowadzeniu przez Komendanta 

Miejskiego PSP w Częstochowie dokumentu wzorowanego na wytycznych Zastępcy 

Komendanta Głównego PSP 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.  

W celu uruchomienia SOAP zlokalizowanej w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie operatorzy 

występowali ze stosownym wnioskiem do Komendanta. Do wniosku operatorzy dołączali: dokumenty 

rejestrowe działalności operatora, opis techniczny oraz dokumentację użytkową systemu transmisji 

alarmów, w tym instrukcję dla operatora SOAP, projekt techniczny instalacji i podłączania SOAP, opis 

systemu zawierający informację o stosowanym przez operatora systemie transmisji alarmów 

pożarowych, w tym kopie posiadanych przez system transmisji wymaganych polskim prawem 

dokumentów potwierdzających parametry techniczne stosowanych urządzeń: deklarację zgodności 

dla wyrobu budowlanego i świadectwo dopuszczenia dla systemu transmisji alarmów pożarowych, 

informację o fizycznej lokalizacji Centrum Monitorowania Operatora Systemu32 i Centrum 

Odbiorczego Sygnałów Uszkodzeniowych33, schemat blokowy systemu, wykaz urządzeń wchodzących 

w skład systemu oraz decyzję o przyznaniu częstotliwości na potrzeby monitoringu pożarowego. 

W toku kontroli stwierdzono, że w dokumentacji będącej w posiadaniu KM PSP znajdują się polisy34 

aktualne na dzień weryfikacji wniosku o uruchomienie stacji odbiorczej alarmów pożarowych lub jeśli 

wymagało tego postępowanie na dzień podpisania umowy dla firm: CNT, TP TELTECH, STEKOP, 

WATRA oraz NOMA 2. 

W toku kontroli ustalono, że operatorzy dostarczyli dokumentację dotyczącą stosowanych torów 

transmisji przesyłania sygnałów uszkodzeniowych – w tym oświadczenia o zapewnieniu dostępności, 

co najmniej na poziomie A435. Operatorzy36 opracowali i przedstawili procedury współpracy 

z Komendantem Miejskim oraz z właścicielami, zarządcami lub użytkownikami obiektów, które miały 

być objęte monitoringiem. Niniejsze procedury uwzględniały takie elementy jak: obsługa alarmów 

pożarowych, czasowe odwołanie i ponowne włączenie transmisji sygnału alarmu pożarowego, wykaz 

osób upoważnionych do ww. czynności, postępowanie w przypadku awarii stacji odbiorczej alarmów 

pożarowych, awarii stacji odbiorczej sygnałów uszkodzeniowych oraz podłączanie nowego obiektu do 

centrum odbiorczego alarmów pożarowych. Opracowane i przedstawione przez operatorów37 

procedury, zostały uzgodnione z Komendantem Miejskim. Natomiast procedury opracowane przez 

firmę WATRA oraz firmę NOMA 2 na dzień zakończenia czynności kontrolnych nie zostały jeszcze 

uzgodnione. 

Z dokonanych ustaleń wynika, że od dnia 16 lipca 2012 r. do dnia 30 grudnia 2013 r. postępowanie 

w powyższym zakresie prowadzono w oparciu o Ramowe wymagania z 2012 r. Należy dodać, że od 

                                                           
32 Zwanego dalej CMOS. 
33 Zwanego dalej COSU. 
34 Ubezpieczenie operatora od skutków cywilno – prawnych na wypadek przerwania pracy SOAP. 
35 Klasyfikacja dostępności (ang. availability class) rozumiana jako dostępność toru transmisji sygnałów uszkodzeniowych na poziomie 
99,8%. Dostępność 99,8 % oznacza, że na 100 jednostek czasu 99,8 przypada na czas, w którym system działa bezawaryjnie. 
36 CNT Sp. z o.o., TP TELTECH Sp. z o.o. oraz STEKOP S.A. 
37 CNT Sp. z o.o., TP TELTECH Sp. z o.o. oraz STEKOP S.A. 
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dnia 31 grudnia 2013 r. analogiczne działania prowadzone były w oparciu o Ramowe wymagania 

organizacyjno-techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży 

Pożarnej w Częstochowie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu 

sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 

lub obiektem wskazanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej 

w Częstochowie38 wprowadzone do stosowania zarządzeniem Nr 6/2013 Komendanta Miejskiego 

Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie z dnia 31 grudnia 2013 r. Na podstawie przekazanej 

dokumentacji ustalono, że w okresie od dnia 16 lipca 2012 r. do dnia rozpoczęcia czynności 

kontrolnych prowadzono osiem postępowań39 w stosunku do pięciu obiektów. 

W przypadku stwierdzonych przez KM PSP braków w dokumentacji przed podpisaniem umów 

z operatorami na świadczenie usług monitorowania alarmów pożarowych, operatorzy byli wzywani 

do jej uzupełnienia lub złożenia stosownych wyjaśnień. Z dokonanych ustaleń wynika, że odmowy 

udzielania zgody na podłączenie poparte były argumentacją40, która dawała podstawy do 

negatywnego załatwienia sprawy. O fakcie odmowy każdorazowo pisemnie informowano 

wnioskodawcę. W toku kontroli nie stwierdzono postępowań zakończonych odmową ze względów 

formalnych lub z uwagi na niewyjaśnienie sprawy do końca. 

Na podstawie uzyskanych informacji stwierdzono, że Komendant stosował w stosunku do wszystkich 

operatorów ubiegających się o podłączenie jednakowe zasady i wymagania. W przypadku 

stwierdzenia braków w dostarczonej dokumentacji, firmy wzywane były do jej uzupełnienia. 

Z dokonanych ustaleń wynika, że operatorzy, w trakcie ubiegania się o podpisanie umowy na 

zainstalowanie i uruchomienie urządzeń oraz prowadzenie usługi monitorowania, zapewnili 

całodobową obsługę Stacji Odbiorczej Sygnałów Uszkodzeniowych41 oraz CMOS. Ponadto wskazali 

miejsca zgłaszania usterek i awarii oraz zapewnili szkolenia personelu stanowiska kierowania PSP, 

które zostały przeprowadzone nieodpłatnie w miejscu zainstalowania SOAP. Szkolenia 

przeprowadzano co najmniej raz w roku. 

Na podstawie analizy dokumentacji źródłowej ustalono, że po 16 lipca 2012 r. operatorzy złożyli 

oświadczenia o pełnej sprawności technicznej systemu transmisji alarmów pożarowych, która 

potwierdzana była każdorazowo testami sprawności, wykonanymi przy współudziale przedstawiciela 

Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie, właściciela lub zarządcy obiektu, przedstawiciela operatora 

oraz przedstawiciela konserwatora systemu sygnalizacji pożarowej. Każdorazowo, 

z przeprowadzanych testów sprawności sporządzane były protokoły ustaleń z czynności kontrolno-

rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej lub notatka służbowa. 

Na podstawie umów, procedur oraz dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie czynności 

konserwacyjnych ustalono, że wszyscy operatorzy zapewnili konserwację i serwis urządzeń SOAP, 

zlokalizowanych na Stanowisku Kierowania KM PSP, nie rzadziej niż raz w roku. 

Należy wskazać, że Komendant Miejski, na etapie uzgadniania sposobu podłączenia do systemu 

monitoringu pożarowego obiektów, pośrednio, poprzez odwołanie do Ramowych wymagań KG PSP, 

                                                           
38 Zwane dalej Ramowymi wymaganiami z 2013 r. lub wymaganiami Komendanta Miejskiego. 
39 W postępowaniach w stosunku do obiektów stosowano kodeks postępowania administracyjnego.( Dz. U. z 1960, Nr 30, poz. 168) - dalej 
jako kpa. 
40 Zwłaszcza w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. 
41 Zwana dalej SOSU. 
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wskazywał wymagania w zakresie przesyłania sygnałów uszkodzeniowych. Stwierdzono, że przyjęte 

zasady podłączania do monitoringu, o których informowano operatorów, były zgodne z przepisami 

rozporządzenia MSWiA w sprawie wykazu wyrobów. Ustalono, że KM PSP nie żądała od operatorów 

oraz od abonentów42 przedstawienia dodatkowej dokumentacji w stosunku do wymienionej 

w wymaganiach Komendanta Miejskiego.  

W wyniku analizy przedłożonych dokumentów nie stwierdzono, aby Komendant Miejski w stosunku 

do „nowych operatorów43” formułował wymagania nieuzasadnione, bądź nieistotne dla właściwego 

funkcjonowania monitoringu pożarowego. Wnioski o uzgodnienie warunków podłączenia do 

monitoringu były składane przez abonentów lub inne upoważnione przez nich podmioty. Wymagana 

przez Komendanta dokumentacja obejmowała m.in.: nazwę producenta, wykaz urządzeń systemu, 

karty charakterystyki obiektu, wyciągi warunków ochrony przeciwpożarowej z instrukcji 

bezpieczeństwa pożarowego, o których mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, zakres i obszar 

ochrony obiektu, organizację alarmowania w obiekcie, kopie umów pomiędzy abonentem 

a podmiotem świadczącym usługi w zakresie zapewnienia okresowej konserwacji systemu 

sygnalizacji pożarowej oraz operatorem o świadczenie usługi transmisji alarmu pożarowego. 

Ponadto, dostarczane były oświadczenia o sprawności technicznej systemu sygnalizacji pożarowej 

oraz systemu transmisji alarmu pożarowego wraz z protokołem z przeprowadzonych prób i badań 

potwierdzających prawidłowość ich działania. 

Ustalono, że od dnia 16 lipca 2012 r. Komendant Miejski każdorazowo w ramach rozpatrywania 

wniosku abonenta lub upoważnionego przez niego operatora przeprowadzał czynności kontrolno – 

rozpoznawcze, w których brali udział przedstawiciele operatora systemu transmisji alarmu 

pożarowego oraz podmiotu świadczącego usługi w zakresie konserwacji systemu sygnalizacji 

pożarowej w obiekcie. 

Na podstawie dokumentacji źródłowej ustalono, że w wyniku przeprowadzonych, przez KM PSP, 

czynności kontrolno–rozpoznawczych stwierdzono nieprawidłowości działania systemu sygnalizacji 

pożarowej w trzech przypadkach44, co skutkowało otrzymaniem przez abonenta negatywnego wyniku 

uzgodnienia sposobu podłączenia do systemu monitoringu pożarowego. 

Z dokonanych ustaleń wynika, że wnioskodawca – abonent każdorazowo informowany był pisemnie 

o uzgodnieniu sposobu połączenia, bądź o odmowie jego dokonania. Odmowa uwarunkowana była: 

brakiem szkolenia personelu chronionego budynku w zakresie obsługi systemu sygnalizacji 

pożarowej, brakiem uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych projektu 

wykonania systemu sygnalizacji pożarowej, brakiem przedstawienia do wglądu świadectwa 

dopuszczenia zastosowanej centrali sygnalizacji pożarowej, stosowaniem ręcznych ostrzegaczy 

pożarowych oraz przyjęciem czasu T1 (potrzebnego na zgłoszenie się personelu w przypadku 

powstania pożaru), przekraczającego 180 s. Nie odmawiano podłączenia obiektu z innych względów 

niż merytoryczne. 

                                                           
42 Rozumianych jako obiekt monitorowany. 
43 Rozumianych, jako operatorzy, którzy dotychczas nie świadczyli usług na obszarze działania KM PSP w Częstochowie. 
44 Wydział Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza ul. Zbierskiego 2/4; budynek magazynowy ul. Tczewska 12; Zakład Opiekuńczo – 
Leczniczy ul. Ogrodowa 35. 
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Po skontrolowaniu wszystkich umów cywilnoprawnych zawieranych pomiędzy KM PSP 

w Częstochowie a operatorami monitoringu pożarowego stwierdzono, że uwzględniono w nich 

postanowienia wytycznych KM PSP w Częstochowie. 

Ustalono, że po wprowadzeniu przez Komendę Miejską PSP w Częstochowie dokumentu Ramowe 

wymagania z 2012 r., w okresie od grudnia 2012 r. do kwietnia 2013 r. zawierano aneksy do 

podpisanych umów z operatorami już świadczącymi usługi45. Natomiast w czerwcu 2014 r. 

przeprowadzone zostały czynności kontrolne w zakresie stwierdzenia poprawności działania systemu 

sygnalizacji pożarowej oraz systemu transmisji alarmu pożarowego u każdego z operatorów, 

z którymi Komendant Miejski PSP w Częstochowie miał podpisane umowy46. 

Po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdzono, że postępowania, w sprawie podłączenia obiektów 

do monitoringu pożarowego, nie były prowadzone w sposób przewlekły, a czas związany 

z podłączeniem obiektów do monitoringu pożarowego nie był przedłużany. Ustalono, że po 

wprowadzeniu przez podmiot kontrolowany dokumentu Ramowe wymagania z 2012 r. Komenda 

Miejska PSP nie oczekiwała od operatorów świadczących w danym momencie usługi aby od dnia 

obowiązywania ww. dokumentu spełniali wymogi określone w Ramowych wymaganiach. Od 

operatorów ówcześnie świadczących usługi (w zakresie monitoringu pożarowego) oczekiwano aby 

dostosowali swoje systemy do wymagań określonych w Ramowych wymaganiach z 2012 r. w okresie 

pięciu miesięcy47. Następnie ww. termin, na podstawie zawartych aneksów do porozumień, został 

przedłużony do dnia 28 lutego 2013 r. w stosunku do firmy CNT Sp. z o.o. oraz do dnia 31 maja 

2013 r. wobec firmy CERBER FIRE SECURITY Sp. z o.o.48 Po okresie przejściowym, a przed 

podpisaniem nowej umowy na świadczenie usług w zakresie monitoringu pożarowego, 

przeprowadzano weryfikację czy operatorzy świadczący usługi (w zakresie monitoringu pożarowego) 

spełniali wymagania określone w Ramowych wymaganiach z 2012 r. Przeprowadzone czynności 

kontrolne w powyższym zakresie wykazały, że firma CNT Sp. z o.o. spełniła te wymagania. Natomiast 

firma CERBER nie spełniła wymagań określonych w Ramowych wymaganiach z 2012 r., co 

spowodowało rozwiązanie umowy z operatorem w dniu 31 maja 2013 r. 

Ramowe wymagania z 2012 r. były zgodne z przepisami prawa wprowadzonymi kilka lat wcześniej, 

do których powinni dostosować się nowi operatorzy. Natomiast operatorzy świadczący usługi 

wcześniej byli dopuszczani na podstawie warunków z 1993 r., wobec czego nie stwierdzono 

naruszenia reguł konkurencji. 

W dniu 6 lutego 2013 r. wpłynął do KM PSP wniosek, firmy WATRA, w przedmiocie uzgodnienia 

warunków technicznych posadowienia w obiekcie KM PSP stacji odbiorczej alarmów pożarowych. 

W związku z niespełnieniem49 przez wnioskodawcę wymagań określonych przez Komendanta 

                                                           
45 CERBER FIRE SECURITY Sp. z o. o. oraz CNT Sp. z o.o. 
46 CNT Sp. z o.o., STEKOP S.A. oraz TP TELTECH Sp. z o.o. 
47 To jest do 31 grudnia 2012 r. 
48 Firma zmieniła nazwę. Wcześniej występowała pod nazwą PHU „Cerber” s.c. 
49 Brakowało następujących dokumentów: listy abonentów (obiektów) na terenie operacyjnym KM PSP, z którymi operator ma podpisane 
umowy wstępne o świadczenie usług w zakresie monitoringu pożarowego lub posiada deklarację właściciela obiektu o przeniesieniu lub 
zawarciu umowy właściwiej na świadczenie usługi monitoringu pożarowego w sytuacji pozytywnej weryfikacji przez Komendę, 
dokumentów rejestrowych działalności operatora, opisu technicznego oraz dokumentacji użytkowej systemu transmisji alarmów (w tym: 
instrukcji dla operatora SOAP, projektu technicznego instalacji i podłączenia SOAP), ubezpieczenia operatora od skutków cywilno-prawnych 
na wypadek przerwania pracy SOAP, informacji o fizycznej lokalizacji CMOS i COSU oraz o stosowanych torach transmisji przesyłania 
sygnałów uszkodzeniowych, informacji o spełnieniu przez tory transmisji sygnałów uszkodzeniowych dla COSU wymagań określonych dla 
torów transmisji alarmów pożarowych, procedur dotyczących współpracy z KM PSP oraz z właścicielami, zarządcami lub użytkownikami 
monitorowanych obiektów, postępowania w przypadku awarii stacji odbiorczej alarmów pożarowych oraz awarii stacji odbiorczej sygnałów 
uszkodzeniowych, oświadczenia o zapewnieniu przez operatora ciągłej całodobowej obsługi SOSU oraz centrum monitorowania operatora 
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Miejskiego dotyczących sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu 

sygnalizacji pożarowej z obiektem komendy PSP50, Komendant Miejski PSP, pismem z dnia 5 marca 

2013 r.51, zwrócił się o uzupełnienie złożonego wniosku o niezbędne dokumenty, jak również 

poinformował, że do czasu uzupełnienia wniosku pozostanie on bez rozpatrzenia. W dniu 20 marca 

2013 r. firma WATRA przesłała do Komendy Miejskiej pismo, do którego dołączona została 

dokumentacja określona we wcześniejszym piśmie. Po przeprowadzonej, przez KM PSP, analizie 

złożonej dokumentacji stwierdzono, że nie zawierała ona listy abonentów z terenu działania KM PSP, 

z którymi operator ma podpisane umowy wstępne o świadczenie usług w zakresie monitoringu 

pożarowego. W związku z powyższym, w dniu 8 kwietnia 2013 r. podmiot kontrolowany zwrócił się52 

o uzupełnienie złożonego wniosku o powyższy wykaz wraz z pełnomocnictwem do reprezentowania 

podmiotów, z którymi podpisano stosowne umowy. 

W dniu 30 kwietnia 2013 r. firma WATRA przesłała pismo, w którym poinformowała Komendę 

o podpisaniu wstępnych umów na świadczenie usług w zakresie monitoringu pożarowego z Bankiem 

PKO BP S.A. Do powyższego pisma nie został jednakże załączony wykaz obiektów, z terenu działania 

Komendy Miejskiej, z którymi WATRA miała podpisaną umowę na świadczenie usług w zakresie 

monitoringu pożarowego – pomimo faktu, że treść ww. pisma wskazywała, że taki wykaz stanowił 

załącznik do pisma. Brak przedstawienia wykazu obiektów stanowił podstawę do skierowania przez 

Komendę Miejską w dniu 29 maja 2013 r. pisma53 do firmy WATRA, o ponowne uzupełnienie wniosku 

o wykaz obiektów wraz z pełnomocnictwem. 

W dniu 6 czerwca 2013 r. przesłane zostało do Komendy Miejskiej PSP pismo, do którego dołączony 

został szczegółowy wykaz obiektów, z terenu działania Komendy Miejskiej PSP, z którymi firma 

WATRA miała podpisaną umowę na świadczenie usług w zakresie monitoringu pożarowego. Ponadto, 

firma WATRA poinformowała, że oczekuje na pełnomocnictwo54 Zarządu Banku PKO BP S.A., które 

w dniu 28 czerwca 2013 r. przesłała do Komendy.  

W związku z uzupełnieniem złożonego wniosku przez firmę WATRA i po dokonaniu, przez 

Komendanta, analizy złożonych dokumentów, dnia 25 lipca 2013 r. Komenda Miejska wyraziła55 

wstępną zgodę na zainstalowanie w centrum odbiorczym alarmów pożarowych zlokalizowanym 

w Komendzie Miejskiej PSP stacji odbiorczej alarmów pożarowych.  

W dniu 2 lipca 2014 r. firma WATRA złożyła pismo informujące o spełnieniu wszystkich warunków 

organizacyjno – technicznych dotyczących uruchomienia SOAP – określonych w Ramowych 

wymaganiach z 2013 r.56 Jednocześnie złożyła prośbę o podpisanie umowy, której przedmiotem było 

dopuszczenie do użytkowania systemu monitoringu pożarowego służącego do transmisji alarmów 

pożarowych z obiektów włączonych do ww. systemu do SOAP zlokalizowanego w Komendzie 

Miejskiej PSP oraz sygnałów uszkodzeniowych do COSU zlokalizowanego w siedzibie firmy WATRA. 

Po przeprowadzeniu, przez KM PSP, analizy złożonego przez firmę wniosku stwierdzono, że do ww. 

wniosku nie zostały dołączone następujące dokumenty: protokół z przeprowadzonych badań i prób 

                                                                                                                                                                                     
systemu a także oświadczenia o zapewnieniu przez operatora miejsca zgłaszania usterek i awarii, przy zachowaniu czasu reakcji nie 
dłuższego niż 2 godziny oraz czasu usunięcia awarii nie dłuższego niż 24 godziny od momentu zgłoszenia. 
50 Na podstawie § 31 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej. 
51 O sygnaturze MZ.552.13.2.2013.MR. 
52 Pismem o sygnaturze MZ.552.13.4.2013.MR. 
53 Pismo o sygnaturze MZ.552.13.6.2013.MR. 
54 Do reprezentowania banku w sprawach dotyczących monitoringu pożarowego. 
55 Pismem o sygnaturze MZ.552.13.9.2013.MR. 
56 Aktualizacja wymagań wprowadzona zarządzeniem Nr 6/2013 Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie w dniu 31 grudnia 2013 r. 
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funkcjonowania systemu transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych oraz projekt 

techniczny instalacji i podłączenia stacji odbiorczej alarmów pożarowych, uzgodniony z rzeczoznawcą 

ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Nadmienić należy, że po dokonaniu przez KM PSP analizy polisy ubezpieczeniowej nie wynikało 

jednoznacznie, że firma WATRA posiadała ubezpieczenie od skutków cywilno-prawnych na wypadek 

przerwania pracy SOAP. W związku z powyższym Komendant Miejski PSP, pismem57 z dnia 15 lipca 

2014 r., poinformował firmę WATRA o braku wymaganej dokumentacji, a także o pozostawieniu 

wniosku bez rozpatrzenia do czasu jego uzupełnienia. W dniu 28 lipca 2014 r. do Komendy Miejskiej 

PSP wpłynęło pismo58 firmy WATRA, do którego nie zostały załączone dokumenty określone w piśmie 

KM PSP z dnia 15 lipca 2014 r. Komendant Miejski PSP po raz kolejny zwrócił59 się do firmy WATRA 

o przedłożenie dokumentów określonych we wcześniejszym piśmie i ponownie poinformował, że do 

czasu uzupełnienia wniosku pozostanie on bez rozpatrzenia. W dniu 27 sierpnia 2014 r. w Komendzie 

Miejskiej PSP złożone zostały protokoły60 z przeprowadzonych badań i prób funkcjonowania systemu 

transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych. Natomiast dnia 3 września 2014 r. 

firma WATRA złożyła aneks nr 1 do polisy ubezpieczeniowej z dnia 26 sierpnia 2014 r. oraz projekt 

techniczny instalacji. 

Projekt techniczny instalacji i podłączenia stacji odbiorczej alarmów pożarowych opracowany został 

w sierpniu 2014 r. przez firmę WATRA, a w dniu 27 sierpnia 2014 r. rzeczoznawca ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych61 stwierdził zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. 

Ustalono, że dnia 27 sierpnia 2014 r. przeprowadzone zostały próby funkcjonowania systemu 

transmisji sygnałów alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych z obiektów do CMOS 

zlokalizowanego w siedzibie firmy WATRA oraz do SOAP zlokalizowanego na Stanowisku Kierowania 

Komendanta Miejskiego PSP.  

W dniu 29 września 2014 r. Komendant Miejski PSP, na podstawie przeprowadzonych czynności 

kontrolno – rozpoznawczych w zakresie stwierdzenia poprawności funkcjonowania systemu 

transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych, skierował do firmy WATRA pismo 

z prośbą o wypowiedzenie się strony, co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie. W dniu 

20 października 2014 r. wpłynęła do KM PSP odpowiedź. Do czasu zakończenia kontroli nie podjęto 

żadnych dodatkowych czynności w tej sprawie. 

Nadmienić należy, że w ocenie KM PSP w Częstochowie, sposób podłączenia obiektów oferowany 

przez firmę WATRA daje gwarancję bezpieczeństwa monitorowanym podmiotom. Jednakże, na 

podstawie odpowiedzi z dnia 20 października 2014 r. udzielonych przez firmę WATRA oraz wcześniej 

przeprowadzonej kontroli w Komendzie Miejskiej PSP w Sosnowcu, zespół kontrolny dostrzega 

ryzyko jednotorowego przekazywania sygnału uszkodzeniowego odbywającego się bez zapewnienia 

dostępności na poziomie A4 ze strony dostawcy łącza telekomunikacyjnego. W skrajnym przypadku 

może to przekładać się na koincydencję dwóch zdarzeń w postaci uszkodzenia systemu monitoringu 

połączonego z pożarem w danym obiekcie – przy takim zbiegu okoliczności doprowadzić to może do 

                                                           
57 O sygnaturze MZ.552.36.2.2014.PF. 
58 O sygnaturze 1248/W/2014/RM. 
59 W dniu 4 sierpnia 2014 r. pismem o sygnaturze MZ.552.36.4.2014.PF. 
60 Z dnia 26 sierpnia 2014 r. 
61 Mgr inż. Andrzej Wysokiński – nr uprawnień: 380/98. 
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tego, że PSP nie otrzyma informacji o pożarze, co wiąże się z ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa 

ludzi i mienia. 

Do dnia zakończenia czynności kontrolnych KM PSP w Częstochowie nie odniosła się do odpowiedzi 

udzielonej przez firmę WATRA w dniu 20 października 2014 r. oraz nie podpisała stosownej umowy 

kończącej wszczęte postępowanie na podstawie wniosku złożonego przez firmę WATRA. W związku 

z powyższym brak jest formalnych podstaw aby odnieść się do rezultatów działań podejmowanych 

przez KM PSP w stosunku do firmy WATRA. 

Wszystkie działania podejmowane przez KM PSP w Częstochowie wobec firmy WATRA były celowe 

i rzetelne oraz mieściły się w zakresie wymagań Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie 

stawianych innym operatorom świadczącym usługę monitoringu lub ubiegającym się o instalację 

SOAP w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie.  

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych oceniono pozytywnie uzgadnianie sposobu 

połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych SSP z SKKM w Częstochowie po dniu 16 lipca 2012 r. 

Dodatkowo ustalono, że wzór tabeli określony na podstawie wymagań ujętych w pkt 2.12 Ramowych 

wymagań z 2013 r. służący do przekazywania informacji statystycznych o zarejestrowanych przez 

operatorów zdarzeniach nie zawierał pełnego zakresu informacyjnego dotyczącego wszystkich 

uszkodzeń oraz działań systemu transmisji alarmu, który był określony w pkt 7.5.1 normy PN-EN 

50136-1-1. W szczególności dotyczyło to takich informacji jak: 

a) godzina i data identyfikacji uszkodzenia, 

b) ostatnia godzina i data przed uszkodzeniem, gdy jeszcze uszkodzenie nie było rozpoznane, 

c) czas trwania każdego uszkodzenia, 

d) liczba dołączonych systemów alarmowych, na których usługę uszkodzenie miało wpływ. 

W efekcie przy powyższych zapisach nie można określić sumarycznego czasu trwania uszkodzeń, 

który pozwala z kolei na określenie dostępności systemu monitoringu w przedziale czasowym. 

Opisany sposób zapisu zdarzeń przekłada się na ewentualne działania związane z nadzorem i oceną 

jakości systemu monitoringu pożarowego (np. już wstępna analiza danych przekazanych przez firmę 

CNT za dziesięć miesięcy 2013 r. wykazuje znaczne ilości uszkodzeń w przypadku dwóch 

z 65 monitorowanych obiektów62, które mogą mieć wpływ na skuteczność monitoringu pożarowego). 

Zostało to ocenione jako uchybienie niemające wpływu na ocenę końcową. 

 

3. Zalecenia i wnioski 

W celu usunięcia stwierdzonego uchybienia oraz funkcjonowania systemu monitoringu pożarowego 

zobowiązuję Pana Komendanta do zapewnienia zgodności danych w tabeli zawierającej informacje 

statystyczne o zarejestrowanych przez operatorów zdarzeniach, z wymaganiami określonymi w pkt 

7.5.1 normy PN-EN 50136-1-1. 

                                                           
62 Dla Sąd 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35 było to 61042 zarejestrowanych uszkodzeń, a dla DPS Turów 42-256 Olsztyn, 
ul. Joachimowska 85 liczba zarejestrowanych uszkodzeń wynosiła 87532. 
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Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej uprzejmie proszę Pana Komendanta 

o przedstawienie, w terminie do dnia 31 marca 2015 r., informacji o sposobie wykorzystania wniosku 

lub przyczynach jego niewykorzystania. 

 

Kierownik jednostki kontrolującej 

 

…………………………………………………… 

 
Zespół kontrolerów MSW: 
1. Andrzej Szyszko 
2. Zbigniew Jachimowicz 
 

Wykonano w 2 egz.: 
1. Egz. Nr 1 – KM PSP w Częstochowie 
2. Egz. Nr 2 – aa 


