
 

 

DKSiW-K-I-093-1/2015 Warszawa, dnia …… stycznia 2015 r. 

 Egz. Nr …….. 

 

Pan 

st. bryg. Grzegorz Nowak 

Komendant Miejski 

Państwowej Straży Pożarnej 

w Sosnowcu 

 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w planie kontroli Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych w 2014 r., na temat: Działania Państwowej Straży Pożarnej w zakresie systemu 

monitoringu pożarowego, przeprowadzonej w terminie od dnia 30 września 2014 r. do dnia 

17 października 2014 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej1 w Sosnowcu, z siedzibą 

przy ul. Klimontowskiej 21, 41-200 Sosnowiec. 

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 - Zbigniew Jachimowicz, główny specjalista w Departamencie 

Kontroli, Skarg i Wniosków MSW, na podstawie upoważnienia Nr 118/2014 z dnia 26 września 

2014 r., 

- członek zespołu kontrolerów - Andrzej Szyszko, główny specjalista w Departamencie Kontroli, 

Skarg i Wniosków MSW, na podstawie upoważnienia Nr 117/2014 z dnia 26 września 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 Sosnowcu lub 

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

Komendanta Miejskiego PSP w Sosnowcu dokumentu3 wzorowanego na wytycznych 

Zastępcy Komendanta Głównego PSP pn. Ramowe wymagania organizacyjno-techniczne 

                                                           
1 Zwanej dalej również Komendą Miejską PSP lub KM PSP. 
2 Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, zwana dalej ustawą o kontroli. 
3
 Wymagania organizacyjno-techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Miejskiego PSP w Sosnowcu sposobu połączenia 

urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 „Porąbka” przy ul.  
Wiejskiej 160, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2012 Komendanta Miejskiego PSP w Sosnowcu z dnia 29 czerwca 2012 r., 
zwane też dalej wytycznymi KM PSP w Sosnowcu. 
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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. 

2. Uzgadnianie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji 

pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu lub 

obiektem wskazanym przez tego Komendanta po wprowadzeniu przez Komendanta 

Miejskiego PSP w Sosnowcu 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 30 września 2014 r. 

Celem kontroli była ocena czy Komendant Miejski Państwowej Staży Pożarnej4 w Sosnowcu 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 Sosnowcu w zakresie monitoringu pożarowego oceniono 

pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości. Podmiot kontrolowany nie preferował żadnego 

z operatorów oraz po wprowadzeniu w dniu 29 czerwca 2012 r. wytycznych KM PSP w Sosnowcu, 

zweryfikował wymagania techniczne w stosunku do operatorów świadczących usługi monitoringu 

pożarowego na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu. 

Nieprawidłowość dotyczyła niepodjęcia działań mających na celu likwidację ograniczeń technicznych, 

które uniemożliwiały instalację urządzeń systemu monitoringu kolejnym operatorom, którzy spełnią 

określone przez PSP wymagania. 

W kontrolowanym okresie trzy firmy posiadały umowę z KM PSP w Sosnowcu i świadczyły usługę 

monitoringu pożarowego. Dwie z nich: Noma 2 Sp. z o.o. oraz Total Projekt Sp. z o.o., zapewniały 

świadczenie usług przed okresem objętym kontrolą, jednocześnie zostały w okresie kontrolowanym 

                                                           
4 Zwana dalej PSP. 
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pozytywnie zweryfikowane5. Podmiotem, z którym w kontrolowanym okresie PSP zawarła umowę6 

na świadczenie usług operatora monitoringu pożarowego na terenie Sosnowca była firma TP 

TELTECH. 

Ponadto w okresie objętym kontrolą o uruchomienie systemu monitoringu pożarowego ubiegały się 

następujące firmy: 

a) Stekop S.A., 

b) „WATRA” Buchwald & Płóciniczak Sp. J., 

c) CNT Sp. z o.o., 

d) EKOTRADE Sp. z o.o., 

e) Centrum Dozoru Systemów Pożarowych Sp. z o.o. 

Wyżej wymienione firmy nie uzyskały zgody na instalację SOAP ze względu na niespełnienie 

niezbędnych warunków, określonych w wytycznych KM PSP w Sosnowcu. Wyjątkiem była firma CNT, 

dla której powodem odmowy w 2014 r. instalacji systemu monitoringu pożarowego (pomimo 

spełnienia wymagań) były ograniczenia wynikające z warunków technicznych obiektu KM PSP, tj. 

niewystarczająca ilość wolnego miejsca w serwerowni.  

 

1. Uzgadnianie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji 

pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu lub 

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

Komendanta Miejskiego PSP w Sosnowcu 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. 

 

Z dokonanych ustaleń wynika, że w okresie przed wejściem w życie zarządzenia Nr 16/2012 

Komendanta Miejskiego PSP w Sosnowcu z dnia 29 czerwca 2012 r. nie było jednolitych 

i jednoznacznych zasad uzgadniania sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych 

systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem komendy lub obiektem wskazanym przez Komendanta 

Miejskiego PSP w Sosnowcu. 

W latach 2010 – 2011 każdy podmiot wyrażający zainteresowanie podłączeniem do systemu 

monitoringu pożarowego otrzymywał z Komendy Miejskiej PSP w Sosnowcu pismo z warunkami 

podłączenia, które zawierało informacje o operatorach monitoringu pożarowego aktualnie 

świadczących niniejszą usługę na terenie operacyjnym Komendy oraz wyciąg z dokumentu pt.: 

Warunki organizacyjno techniczne, jakim powinny odpowiadać połączenia urządzeń sygnalizacyjno 

                                                           
5 Firma Total Projekt, w celu dostosowania do nowych Wytycznych KM PSP w Sosnowcu wymieniła system monitoringu pożarowego. 
6 W dniu 15 maja 2014 r. 
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alarmowych z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej i zasady ich uzgadniania BZ-IV-6/44/93 z dnia 

01.09.1993 r.7 Niniejszy wyciąg wskazywał, w oparciu o obowiązujący stan prawny, wymogi jakie 

musi spełniać podmiot ubiegający się o włączenie do systemu monitoringu KM PSP w Sosnowcu na 

dzień udzielenia odpowiedzi przez Komendanta Miejskiego. Powyższy tryb postępowania oceniono 

pozytywnie, ponieważ podmiot ustawowo8 zobligowany do podłączenia się do monitoringu 

pożarowego otrzymywał wszystkie aktualne informacje, co ułatwiło mu sprawne podjęcie 

i przeprowadzenie czynności mających na celu objęcie go monitoringiem i tym samym redukowało 

ryzyko powstania znacznych strat na skutek pożaru. 

 

W 2011 r., po przeprowadzeniu porównania zapisów Warunków organizacyjno–technicznych z 1993 

r. z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu 

wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz 

mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania9, z uwagi na 

wykluczające się zapisy (wskazane w dalszej części niniejszego projektu wystąpienia), warunki 

podłączenia do monitoringu nowych obiektów opierano jedynie o wymogi określone 

w rozporządzeniu. 

Nadmienić należy, że dokument Warunki organizacyjno-techniczne z 1993 r. powstał przed wejściem 

w życie rozporządzenia MSWiA w sprawie wykazu wyrobów. Rozporządzenie jako akt normatywny, 

wydany przez naczelny organ administracji rządowej na podstawie upoważnienia zawartego w 

ustawie, w celu jej wykonania, wprowadziło przepisy regulujące niektóre kwestie odmiennie niż 

Warunki organizacyjno – techniczne z 1993 r., m.in.: 

a) użyte definicje i nazewnictwo poszczególnych elementów składowych systemu monitoringu 

i sygnalizacji pożaru; 

b) schematy struktury połączeń i transmisji alarmów pożarowych (np. Warunki organizacyjno-

techniczne z 1993 r. dopuszczały pośredniczenie w transmisji alarmowego centrum odbiorczego, 

zaś w rozporządzeniu brak jest tego elementu. Zgodnie z ww. rozporządzeniem elementami 

pośredniczącymi mogą być telekomunikacyjne urządzenia pośredniczące); 

c) wykładnię, co do usytuowania Alarmowego Centrum Odbiorczego, powoływanego jako zalecane 

w zasadach uzgadniania systemów transmisji alarmów (Warunki organizacyjno – techniczne 

z 1993 r.), zaś na mocy rozporządzenia takie rozwiązanie nie jest dopuszczane; 

d) organizację torów transmisji, gdzie Warunki organizacyjno–techniczne z 1993 r. jedynie 

sugerowały możliwość stosowania więcej niż jednego kanału transmisyjnego między systemem 

alarmowym a alarmowym centrum odbiorczym PSP, zaś rozporządzenie nakazuje stosowanie 

dwóch niezależnych torów transmisji. 

W toku kontroli stwierdzono, że do czasu wydania Wymagań organizacyjno–technicznych z 2012 r., 

przez cztery lata, Komenda Miejska PSP w Sosnowcu posiłkowała się wytycznymi KG PSP z 1993 r., 

które były niespójne z rozporządzeniem MSWiA w spawie wykazu wyrobów. Warunki organizacyjno-

                                                           
7 Zwane dalej Warunkami organizacyjno-technicznymi z 1993 r. 
8 Art. 5.ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 
9 Dz.U.2007 r. Nr 143 poz. 1002 ze zm., zwane dalej rozporządzeniem MSWiA w sprawie wykazu wyrobów. 
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techniczne z 1993 r. miały zastosowanie w niepełnym zakresie, jedynie jako wewnętrzny dokument 

systematyzujący specjalistyczną wiedzę. Przesyłane podmiotom przez KM PSP pisma dotyczące 

sposobu podłączenia obiektu do monitoringu, wskazywały ww. rozporządzenie jako aktualne 

zestawienie warunków niezbędnych do podłączenia obiektu do systemu monitoring oraz zawierały 

informacje o operatorach monitoringu pożarowego świadczących niniejszą usługę na terenie 

operacyjnym KM PSP w Sosnowcu. Należy zauważyć, że treść przekazywanych pisemnie informacji 

o operatorach oraz treść zamieszczona, na stronie internetowej KM PSP w Sosnowcu pod adresem 

www.sosnowiec.kmpsp.gov.pl bez wyraźnego określenia, że są to jedynie podmioty, z którymi KM 

PSP zawarła umowy, mogła wprowadzać w błąd potencjalnych zainteresowanych, ponieważ wskazuje 

na zamkniętą listę podmiotów świadczących usługę na terenie operacyjnym KM PSP w Sosnowcu10. 

Na podstawie udostępnionej dokumentacji nie stwierdzono, aby KM PSP w Sosnowcu proponowała 

któremukolwiek z podmiotów11 ubiegających się o podłączenie do systemu monitoringu pożarowego 

skorzystanie z usług konkretnej firmy świadczącej usługi monitoringu pożarowego. Niemniej 

podawanie w informacjach zamkniętej listy podmiotów świadczących usługi na terenie Sosnowca 

oceniono jako uchybienie. Powyższe jednak nie miało negatywnego wpływu na kontrolowaną 

działalność, gdyż w okresie objętym kontrolą - oprócz wskazanych firm - o świadczenie usługi 

monitoringu zwracały się także podmioty korzystające z usług innych operatorów. 

 

Z dokonanych ustaleń wynika, że wszystkim operatorom ubiegającym się o świadczenie usługi 

monitoringu pożarowego w obrębie działania KM PSP w Sosnowcu były przedstawiane jednakowe 

warunki, wynikające z Wymagań organizacyjno–technicznych…12, dotyczące uzgadniania przez 

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu sposobu podłączania urządzeń 

sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Jednostki Ratowniczo – 

Gaśniczej nr 2 przy ul. Wiejskiej 160. Na podstawie analizy dokumentacji źródłowej ustalono, że 

w ocenianym okresie przed wprowadzeniem ww. Wymagań nie wypłynął do Komendy Miejskiej PSP 

w Sosnowcu żaden wniosek o uruchomienie stacji odbiorczej alarmów pożarowych w obiekcie 

Komendy lub innym obiekcie wskazanym przez Komendanta Miejskiego PSP w Sosnowcu. 

Na podstawie udostępnionej dokumentacji stwierdzono, że Komendant Miejski PSP w Sosnowcu nie 

podpisywał umów z operatorami, którzy nie spełniali obowiązujących wymagań formalnych, 

technicznych lub prawnych. W okresie objętym kontrolą zdarzały się odmowy podłączenia obiektów 

do systemu monitoringu pożarowego za pośrednictwem operatora, spełniającego wymagania 

techniczno–formalne. Na podstawie udostępnionej dokumentacji stwierdzono, że w każdym z takich 

przypadków odmowa była spowodowana wykryciem nieprawidłowości, które uniemożliwiały 

podłączenie obiektu do monitoringu, a przyczyny leżały po stronie podłączanego podmiotu, nie zaś 

operatora. Biorąc pod uwagę wyniki dokonywanych oględzin stwierdzono, że odmowy podłączenia 

obiektów opierały się na argumentach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia 

w danym obiekcie. 

                                                           
10 Właściwą i dopuszczalną informacją może być w tym kontekście jedynie informacja o tym, że aktualnie Komendant Miejski PSP w  
Sosnowcu zawarł umowy na świadczenie usługi operatora monitoringu pożarowego ze wskazanymi podmiotami oraz że nie jest to lista 
zamknięta. 
11 Rozumianego jako właściciela lub zarządzającego obiektem. 
12 Wprowadzonych zarządzeniem nr 16/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. 

http://www.sosnowiec.kmpsp.gov.pl/


6/15 
 

Z dokonanych w toku kontroli ustaleń wynika, że przed wprowadzeniem przez Komendanta 

Miejskiego PSP w Sosnowcu własnych wytycznych, czyli przed 2012 r., nie było wniosków 

o podłączenie obiektów do Stacji Odbiorczych Alarmów Pożarowych13, które byłyby obsługiwane 

przez innego operatora niż Noma 2 lub Total Projekt. Obie wskazane firmy rozpoczęły swoją 

działalność w zakresie monitoringu jeszcze przed początkiem okresu objętego kontrolą. 

 

Ustalono, że w okresie pomiędzy wydaniem Wytycznych KG PSP w 2012 r. a wprowadzeniem do 

stosowania Wymagań organizacyjno – technicznych KM PSP w Sosnowcu, które były ich 

odpowiednikiem, dostosowanym do realiów lokalnych, do Komendy nie wpłynął żaden wniosek 

o uruchomienie SOAP. 

Potwierdzono również fakt, że w pracach przy opracowaniu Wytycznych KG PSP oraz w szkoleniach 

ogólnopolskich z tego zakresu, zaangażowany był Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Sosnowcu. 

Zestawienie dat opublikowania dokumentów, pozwala na stwierdzenie, że Wytyczne KG PSP oraz 

Wymagania organizacyjno – techniczne KM PSP w Sosnowcu były przygotowywane równolegle, 

a bieżąca współpraca pomiędzy KG PSP a przedstawicielami jednostek PSP z terenu województwa 

śląskiego przełożyła się na zgodność obu dokumentów. Ze względu na stwierdzone przez KM PSP w 

Sosnowcu przypadki nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ między innymi na funkcjonowanie 

systemu sygnalizacji pożarowej w zakresie generowania fałszywych alarmów pożarowych, w 2014 r. 

Wymagania organizacyjno – techniczne KM PSP w Sosnowcu zostały poprawione pod kątem 

uwzględnienia tego typu przypadków. Przewidzianą w wytycznych KM PSP w Sosnowcu14 odmowę 

przyłączenia obiektu do systemu monitoringu pożarowego, na skutek nieoddania go do użytkowania 

lub z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej należy uznać za 

uzasadnioną. 

 

2. Uzgadnianie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji 

pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu lub 

obiektem wskazanym przez tego Komendanta po wprowadzeniu przez Komendanta 

Miejskiego PSP w Sosnowcu 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.  

 

Od lipca 2012 r. do chwili rozpoczęcia kontroli, w celu uruchomienia stacji odbiorczej alarmów 

pożarowych w JRG15 „Porąbka”, operatorzy składali wnioski o uruchomienie stacji odbiorczej 

alarmów pożarowych, a wraz z nimi przedstawili listę abonentów16 (obiektów) na terenie działania 

KM PSP w Sosnowcu, z którymi podpisali umowy wstępne o świadczenie usług w zakresie 

                                                           
13 Zwane dalej jako SOAP. 
14 Punkty 2.25 i 2.26 Wymagania organizacyjno – techniczne KM PSP w Sosnowcu. 
15 Jednostka Ratowniczo Gaśnicza. 
16 Właściciel, zarządca lub użytkownik przyłączanego obiektu budowlanego. 
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monitoringu pożarowego. Operatorzy zobowiązani byli również do przedłożenia dokumentu 

potwierdzającego przeniesienie lub zawarcie umowy na świadczenie usługi monitoringu pożarowego. 

Dodatkowo operatorzy dostarczali następującą dokumentację: dokumenty rejestrowe działalności 

operatora, opis techniczny oraz dokumentację użytkową systemu transmisji alarmów, w tym 

instrukcję dla operatora stacji odbiorczej alarmów pożarowych, projekt techniczny instalacji 

i podłączania stacji odbiorczej alarmów pożarowych, opis systemu zawierający informację 

o stosowanym przez operatora systemie transmisji alarmów pożarowych, w tym kopie posiadanych 

dokumentów, wymaganych przez polskie prawo, potwierdzających parametry techniczne 

stosowanych urządzeń: deklarację zgodności dla wyrobu budowalnego i świadectwo dopuszczenia 

dla systemu transmisji alarmów pożarowych, ubezpieczenie operatora od skutków cywilno – 

prawnych na wypadek przerwania pracy SOAP, informację o fizycznej lokalizacji Centrum 

Monitorowania Operatora Systemu17 i Centrum Odbiorczego Sygnałów Uszkodzeniowych18, schemat 

blokowy systemu, wykaz urządzeń wchodzących w skład systemu oraz decyzję o przyznaniu 

częstotliwości na potrzeby monitoringu pożarowego. Stwierdzono, że w dokumentacji znajdującej się 

w posiadaniu KM PSP w Sosnowcu znajdują się polisy aktualne na dzień weryfikacji wniosku 

o uruchomienie stacji odbiorczej alarmów pożarowych lub - jeśli wymagało tego postępowanie - na 

dzień popisania umowy. 

Ustalono, że operatorzy w trakcie ubiegania się o podpisanie umowy na zainstalowanie 

i uruchomienie urządzeń oraz prowadzenie usługi monitorowania zapewniali całodobową obsługę 

stacji odbiorczej sygnałów uszkodzeniowych oraz centrum monitorowania operatora systemu. 

Ponadto, operatorzy wskazywali miejsce zgłaszania usterek i awarii oraz zapewniali szkolenia 

personelu na stanowisku kierowania PSP, a także przeprowadzali nieodpłatne szkolenia okresowe 

w miejscu zainstalowania SOAP. 

Operatorzy dostarczyli również dokumentację dotyczącą stosowanych torów transmisji przesyłania 

sygnałów uszkodzeniowych, w tym oświadczenia o zapewnieniu dostępności toru transmisji sygnałów 

uszkodzeniowych, co najmniej na poziomie A4 oraz procedury współpracy z Komendantem Miejskim 

PSP w Sosnowcu, właścicielami, zarządcami lub użytkownikami obiektów, które mają być objęte 

monitoringiem.  

Niniejsze procedury uwzględniały takie elementy jak: obsługa alarmów pożarowych, czasowe 

odwołanie i ponowne włączenie transmisji sygnału alarmu pożarowego, wykazu 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. Opisany powyżej zestaw dokumentów z postępowania 

dotyczącego rozpatrzenia wniosków o uruchomienie stacji monitorującej, był weryfikowany przez KM 

PSP w Sosnowcu dla następujących firm: 

a) TP TELTECH Sp. z o.o., 

b) Stekop S.A., 

c) „WATRA” Buchwald & Płóciniczak Sp. J., 

                                                           
17 Zwane dalej jako CMOS. 
18 Zwane dalej jako COSU. 
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d) CNT Sp. z o.o., 

e) EKOTRADE Sp. z o.o., 

f) Centrum Dozoru Systemów Pożarowych Sp. z o.o. 

Na podstawie uzyskanych informacji stwierdzono, że Komendant Miejski PSP w Sosnowcu stosował 

w stosunku do wszystkich operatorów, ubiegających się o podłączenie, jednolite zasady 

i wymagania. W przypadku stwierdzenia braków w dostarczonej dokumentacji firmy były wzywane 

do uzupełnienia dokumentacji, a jeżeli we wskazanym terminie nie dostarczono potrzebnych 

dokumentów następowało zamknięcie postępowania, zakończone odmową instalacji SOAP. 

W toku weryfikacji przez PSP złożonych dokumentów, mającej na celu uruchomienie stacji odbiorczej 

alarmów pożarowych, operatorzy składali oświadczenia o sprawności technicznej systemu transmisji 

alarmów pożarowych. Z chwilą podpisania umowy pomiędzy operatorem a Komendantem Miejskim 

PSP w Sosnowcu o świadczenie usługi monitoringu pożarowego, oświadczenie stawało się 

załącznikiem do umowy. Podpisanie przedmiotowej umowy możliwe było po pozytywnym 

zweryfikowaniu przedłożonej dokumentacji, montażu systemu monitoringu w KM PSP w Sosnowcu 

i w obiekcie testowym19, pozytywnym przejściu testów sprawności systemu, które były 

przeprowadzane przez przedstawiciela komendy w obecności właściciela obiektu lub zarządcy 

obiektu oraz przedstawiciela operatora i przedstawiciela instalatora SSP20. Każdorazowo 

z przeprowadzonych testów sporządzany był protokół ustaleń lub notatka służbowa z czynności 

kontrolno-rozpoznawczych. 

Wszyscy operatorzy zobowiązani byli do przeprowadzania, przynajmniej raz do roku, konserwacji 

urządzeń wchodzących w skład systemu monitoringu pożarowego. Zgodnie z zapisami umowy 

Komendant Miejski PSP w Sosnowcu miał prawo wglądu do książki eksploatacji systemu monitoringu 

pożarowego, w której przedmiotowe konserwacje powinny zostać odnotowane. 

Ustalono, że całość wymagań formalnych, niezbędnych do podłączenia obiektu do monitoringu 

pożarowego, została zebrana w dokumencie Wymagania organizacyjno – techniczne KM PSP 

w Sosnowcu. Warunki podłączenia SOAP zawarte w niniejszym dokumencie, w tym również sposób 

przesyłania sygnałów uszkodzeniowych były zgodne z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi. 

Ponadto ustalono, że od potencjalnych operatorów nie była wymagana dodatkowa dokumentacja, 

poza wskazaną w Wymaganiach organizacyjno – technicznych KM PSP w Sosnowcu. 

W wyniku analizy przedstawionych dokumentów nie stwierdzono, aby w stosunku do nowych 

operatorów, ubiegających się o świadczenie usług na obszarze działania KM PSP w Sosnowcu, 

stosowano inne wymagania niż dla podmiotów już świadczących usługi monitoringu pożarowego na 

tym terenie. Przyjęte zasady podłączania do monitoringu były zgodne z przepisami rozporządzenia 

MSWiA w sprawie wykazu wyrobów. Wnioski o uzgodnienie warunków podłączenia do monitoringu 

były składane przez abonentów lub inne upoważnione przez nich podmioty. KM PSP w Sosnowcu 

informowała abonentów o warunkach podłączenia, w tym o wymaganej dokumentacji, dotyczącej 

monitorowanych obiektów i podmiotach świadczących monitoring pożarowy na terenie działania 

kontrolowanej jednostki. Składana przez podmioty dokumentacja zawierała między innymi, wykaz 

                                                           
19 Jeden z docelowych podmiotów podłączony do monitoringu pożarowego danego operatora. 
20 System Sygnalizacji Pożaru. 
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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, innych obiektów 

budowlanych i terenów21, zakresy i obszar ochrony obiektów, organizację alarmowania w obiektach, 

kopie umów pomiędzy abonentem a podmiotem świadczącym usługi w zakresie zapewnienia 

okresowej konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej oraz operatorem o świadczenie usługi 

transmisji alarmu pożarowego. Dostarczane były również wymagane oświadczenia o sprawności 

technicznej systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu transmisji alarmu pożarowego wraz 

z protokołami z przeprowadzonych prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania. 

Ustalono, że czynności kontrolno–rozpoznawcze nie były prowadzone w obiektach, dla których 

rozpatrzono negatywnie już na etapie weryfikacji dokumentacji wnioski o podłączenie do systemu, 

a także w przypadkach gdy nie przedstawiono wymaganej dokumentacji. W przypadku podmiotów, 

które zlecały usługę podłączenia do monitoringu firmom, które nie posiadały zainstalowanej SOAP na 

Stanowisku Kierowania Komendy Miejskiej22 w Sosnowcu, na etapie weryfikacji wniosku 

o podłączenie do monitoringu pożarowego, nie prowadzono czynności kontrolno – rozpoznawczych. 

Dotyczyło to również banku PKO BP S.A., ponieważ strona we wniosku wskazała jako operatora firmę 

WATRA, która nie posiada podpisanej umowy z Komendantem Miejskim PSP w Sosnowcu w zakresie 

świadczenia usługi monitoringu pożarowego na terenie podległym KM PSP w Sosnowcu. 

Czynności kontrolno – rozpoznawcze dla nowych obiektów przeprowadzane były w obecności 

przedstawiciela operatora systemu transmisji alarmów pożarowych oraz przedstawiciela podmiotu 

świadczącego usługi w zakresie konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej w obiekcie. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, obiekt otrzymywał negatywny wynik uzgodnienia 

sposobu podłączenia do systemu monitoringu pożarowego i nie był podłączany do SOAP. 

Uzgodnienie sposobu podłączania obiektu do systemu monitoringu pożarowego odbywało się 

w formie decyzji administracyjnej. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego oraz 

czynności kontrolno-rozpoznawczych, określonych w Wymaganiach organizacyjno–technicznych KM 

PSP w Sosnowcu, wnioskodawca był informowany pisemnie o zgodzie lub odmowie podłączenia do 

systemu monitoringu pożarowego.  

Ustalono również, że w przypadku jednego z operatorów monitoringu pożarowego (firma CNT Sp. 

z o.o.), pomimo spełnienia przez podmiot wszystkich warunków określonych w Wymaganiach 

organizacyjno-technicznych KM PSP w Sosnowcu, odmówiono mu instalacji SOAP do czasu pojawienia 

się możliwości techniczno-budowlanych23. Głównym powodem odmowy był brak miejsca na 

instalację urządzeń w serwerowni, zlokalizowanej w JRG „Porąbka”. Oględziny na miejscu, poparte 

dokumentacją fotograficzną, jak również uzyskane w trakcie czynności kontrolnych wyjaśnienia, 

potwierdziły opisany stan faktyczny.  

Tym niemniej, od momentu stwierdzenia problemów z miejscem na instalację SOAP firmy CNT24 do 

dnia rozpoczęcia kontroli, ze strony Komendy nie były podejmowane działania, mające na celu 

stworzenie warunków, które umożliwią zainstalowanie SOAP dla większej liczby operatorów. 

                                                           
21 Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 zwane dalej rozporządzeniem MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej. 
22 Zwane dalej jako SKKM. 
23 Pismo KM PSP w Sosnowcu do firmy CNT o sygnaturze MZ.552.21.2013.PW z dnia 26 maja 2014 r. 
24 Pismo o sygnaturze MZ.552.21.2013.PW z dnia 25 lutego 2014 r. 
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Powyższe należy ocenić jako nieprawidłowość25. Ograniczone możliwości techniczne obiektu 

stanowiły przyczynę, którą uzasadniono odmowę podpisania umowy ze względu na brak możliwości 

zainstalowania urządzeń systemu monitoringu, co skutkowało uniemożliwieniem rozpoczęcia 

świadczenia usług w 2014 r. firmie CNT, pomimo spełnienia przez nią wszystkich wymagań 

formalnych26. Jedynym działaniem KM PSP było uzasadnianie odmowy brakiem możliwości 

zainstalowania SOAP ze względu na warunki techniczne. Odpowiedzialny za wskazaną 

nieprawidłowość jest Komendant Miejski PSP w Sosnowcu.  

Opisane ograniczenia w ocenie zespołu kontrolnego wynikają z przyjęcia w projekcie budynku JRG 

„Porąbka” w Sosnowcu27 wielkości serwerowni spełniającej minimalne wymagania dotyczące 

powierzchni dla tego typu pomieszczeń. Taki stan rzeczy w przyszłości może blokować dalszy rozwój 

systemu monitoringu pożarowego w przypadku dopuszczenia nowych mediów komunikacyjnych lub 

zastosowania korzystniejszych rozwiązań technologicznych. 

Plan sytuacyjny dotyczący zabudowy serwerowni o powierzchni 12,8 m2 przedstawia poniższy 

rysunek. 

 

Udostępniona dokumentacja potwierdza również, że żaden z trzech operatorów, którzy mieli 

zainstalowane urządzenia w serwerowni (na rysunku szafy Nr 1, 2 i 3) nie wyraził zgody firmie CNT na 

udostępnienie miejsca we własnych szafach dystrybucyjnych. Przeciwległa część serwerowni była 

zajęta przez infrastrukturę JRG „Porąbka” oraz element (oznaczony Nr 5), który został wcześniej 

                                                           
25 Na ocenę ma wpływ fakt, że inny operator (firma TP TELTECH) w tym samym okresie rozwiązała problem przez porozumienie się z innym 
podmiotem, który świadczył usługi telefoniczne na rzecz Komendy i zainstalowała własny SOAP w serwerowni KM PSP w Sosnowcu. 
26 Niemniej podmiot, który miał być monitorowany przez firmę CNT został podłączony do systemu monitoringu przez innego operatora. 
27 Budynek oddano do użytku w 2002 r. 
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przeznaczony na rozbudowę realizowaną przez UM w Sosnowcu szerokopasmowego dostępu do 

Internetu. Dodatkowo należy uwzględnić warunki techniczne dotyczące: zasilania, chłodzenia oraz 

instalacji masztów antenowych, które narzucają zalecenia dotyczące zachowania minimalnych 

odległości oraz wzajemny wpływ nadajników radiowych, które mogą zakłócać zarówno inne systemy 

monitoringu lub co gorsze - system powiadamiania ratunkowego straży pożarnej. W ramach 

czynności kontrolnych przeanalizowano również możliwość przeniesienia stacji monitorujących do 

innego pomieszczenia, jednak okazało się to bardzo trudne do zrealizowania, ze względu na 

konieczność zapewnienia ciągłości działania systemu monitoringu pożarowego, zapewnienie dostępu 

do urządzeń tylko dla upoważnionych osób oraz ograniczone możliwości jednoczesnej obsługi wielu 

różnych systemów28 przez służbę dyżurną. 

W przypadku operatorów, którzy świadczą usługę monitoringu pożarowego na terenie działania KM 

PSP w Sosnowcu, w zawartych z nimi umowach uwzględnione zostały postanowienia Wymagań 

organizacyjno–technicznych KM PSP w Sosnowcu. 

Po wprowadzeniu w 2012 r. Wymagań organizacyjno–technicznych KM PSP w Sosnowcu, 

przeprowadzony został przegląd i analiza zarówno funkcjonowania działających systemów 

monitoringu pożarowego, jak również umów z operatorami świadczącymi usługi na terenie 

podległym Komendzie Miejskiej PSP w Sosnowcu. W wyniku opisanych działań zawarto nowe 

umowy, uwzględniające aktualne Wymagania organizacyjno–techniczne KM PSP w Sosnowcu, które 

zastąpiły wcześniej obowiązujące umowy, bazujące na poprzednich wymaganiach. Obecnie 

w przypadku zawierania nowej umowy z operatorem systemu monitoringu pożarowego pozostałe 

umowy z operatorami już świadczącymi usługę monitoringu pożarowego podlegają aneksowaniu, ze 

względu na podział kosztów związanych m.in. z ogrzewaniem pomieszczenia serwerowni, 

serwisowaniem lub wymianą klimatyzacji, utrzymaniem masztu antenowego oraz utrzymaniem 

czystości. 

W treści § 3 zarządzenia Nr 16/2012 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej 

w Sosnowcu z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia w użytkowanie wymagań 

organizacyjno–technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Miejskiego PSP w Sosnowcu 

sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno–alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem 

Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej nr 2 „Porąbka” przy ul. Wiejska 160 został zastosowany 12-sto 

miesięczny okres przejściowy na dostosowanie funkcjonujących rozwiązań do obowiązujących 

wymagań. W efekcie, jeden z operatorów świadczących usługę monitoringu pożarowego29 , który nie 

spełniał nowych wytycznych, po wprowadzeniu Wymagań organizacyjno–technicznych KM PSP 

w Sosnowcu, dostosował swój system do obowiązujących przepisów. Przedmiotowemu operatorowi 

została wypowiedziana umowa w dniu 15 marca 2013 r. i po przeprowadzeniu postępowania zgodnie 

z obowiązującymi wymaganiami, podpisano z nim nową umowę. 

                                                           
28 Aktualnie na stanowisku kierowania KM PSP w Sosnowcu są uruchomione następujące systemy: 
- 2 monitory do obsługi Systemu Wspomagania Decyzji SWD - ST oraz bieżącej pracy tj. Poczta elektroniczna, Office, Mapy, Internet itd. 
- 1 monitor z systemu telewizji przemysłowej do nadzorowania obiektu, 
- 1 monitor do śledzenia pozycji pojazdów – system ELTE GPS, 
- 3 monitory systemu monitoringu pożarowego, 
do tego należy doliczyć obsługiwane systemy łączności: telefony, faksy i łączność radiowa. 
29 Firma Total Projekt. 
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Tak jak wspomniano wcześniej, postępowania w sprawie podłączenia do systemu monitoringu 

pożarowego kończono akceptacją na podłączenie do SOAP, w przypadku pozytywnego wyniku 

postępowania; lub odmową podłączenia, w sytuacji negatywnej weryfikacji przedłożonej 

dokumentacji lub jej braku, jak również w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie 

funkcjonowania systemu sygnalizacji pożaru lub systemu monitoringu pożarowego podczas czynności 

kontrolno-rozpoznawczych w zakresie wynikającym z Wymagań organizacyjno-technicznych KM PSP 

w Sosnowcu. W przypadku niespełnienia przez obiekt wszystkich wymagań, Komendant Miejski PSP 

odmawiał operatorowi udzielenia zgody na włączenie obiektu do systemu monitoringu pożarowego. 

Podmiot zobligowany do stosowania systemów sygnalizacji pożarowej30, po usunięciu stwierdzonych 

usterek, ponownie składał wniosek o podłączenie do systemu monitoringu pożarowego.  

Ustalenia kontroli pozwalają na stwierdzenie, że w okresie objętym kontrolą, firma „WATRA” 

Buchwald & Płóciniczak Sp. J. wystąpiła w dniu 27 lipca 2012 r. z wnioskiem o uruchomienie SOAP na 

terenie operacyjnym Komendy Miejskiej w Sosnowcu. W związku z ww. wnioskiem zostało wszczęte 

postępowanie administracyjne, w trakcie którego strona systematycznie uzupełniała wymaganą 

dokumentację. Ustalono, że firma WATRA przygotowała dokument pn.: Procedura postępowania 

w przypadku awarii Stacji Odbiorczej Alarmów Pożarowych oraz awarii Stacji Odbiorczej Alarmów 

Uszkodzeniowych. W sytuacji awarii SOAP informacja o alarmie pożarowym w danym obiekcie 

przekazywana miała być do KM PSP w Sosnowcu przez operatora z wykorzystaniem połączenia 

telefonicznego. Zgodnie z uzyskanymi wyjaśnieniami, KM PSP zinterpretowała powyższe jako 

przekazanie alarmów pożarowych do Centrum Monitorowania Operatora Systemu, co wiąże się 

z koniecznością zapewnienia dwutorowości transmisji sygnału alarmowego. W związku z powyższym 

w dniu 7 grudnia 2012 r. Komendant Miejski PSP w Sosnowcu wystosował pismo do firmy WATRA 

z prośbą o jednoznaczną odpowiedź co do zapewnienia formy komunikacji pomiędzy obiektem 

monitorowanym a centrum monitorowania operatora systemu. Ustalono, że z powodu braku 

odpowiedzi z firmy WATRA na przedmiotowe pismo KM PSP w Sosnowcu, które dotyczyło 

zapewnienia dwutorowości transmisji, Komendant Miejski PSP w Sosnowcu zakończył postępowanie 

w dniu 25 stycznia 2013 r. decyzją o odmowie zgody na uruchomienia stacji odbiorczej alarmów 

pożarowych na terenie KM PSP w Sosnowcu.  

W toku kontroli ustalono, że w dniu 3 czerwca 2014 r. firma WATRA ponownie zwróciła się 

z wnioskiem o wskazanie warunków organizacyjno–technicznych, dotyczących uruchomienia SOAP 

na terenie działania Komendy Miejskiej PSP w Sosnowcu. W związku z wnioskiem wszczęte zostało 

postępowanie administracyjne, w toku którego KM PSP w Sosnowcu dwukrotnie zwracała się do 

strony postępowania o uzupełnienie dokumentacji. Na podstawie udostępnionej dokumentacji 

stwierdzono, że w tym przypadku odmówiono stronie podpisania umowy z uwagi na brak 

przedstawienia dokumentów potwierdzających zapewnienie wymaganej dostępności systemu na 

poziomie A4 dla łącza typu II (linii telefonicznej PSTN) jako jedynego toru transmisji do CMOS i COSU. 

W toku kontroli ustalono ponadto, że ze względu na obowiązujące wymagania, podmiot 

kontrolowany nie mógł pozytywnie odnieść się do stosowanego przez stronę systemu transmisji 

pomiędzy urządzeniem transmisji alarmów pożarowych a CMOS i COSU. Zgodnie z uzyskanymi 

wyjaśnieniami z trzeciej wersji schematu blokowego systemu transmisji alarmów pożarowych 

i sygnałów uszkodzeniowych, przesłanego przez firmę WATRA, jednoznacznie wynikało, że alarmy 

                                                           
30 Zgodnie z §28 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej. 
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pożarowe przesyłane byłyby pomiędzy urządzeniem transmisji alarmów31 a CMOS przy zastosowaniu 

jedynie jednego toru transmisji typu II. Natomiast, zgodnie z pkt 10.4.2.8 załącznika do 

rozporządzenia MSWiA w sprawie wykazu wyrobów, do transmisji alarmów pożarowych pomiędzy 

UTA a stacją odbiorczą alarmów pożarowych powinno się zapewnić co najmniej dwa łącza 

transmisjne.  

Oceniając argumenty firmy WATRA32, dotyczące transmisji alarmów pożarowych pomiędzy 

urządzeniami transmisji alarmów pożarowych a stacją odbiorczą alarmów pożarowych, KM PSP 

w Sosnowcu stwierdziła, że brakuje odniesienia do pkt 10.4.2.8 załącznika do rozporządzenia MSWiA 

w sprawie wykazu wyrobów, narzucającego redundancję łącz transmisji alarmów pożarowych. 

Z analizy dokumentacji dostarczonej przez firmę WATRA pt. Procedura postępowania w przypadku 

awarii Stacji Odbiorczej Alarmów Pożarowych oraz Sygnałów Uszkodzeniowych wynikło, że alarmy 

pożarowe były przekazywane do CMOS tylko jednym torem telefonicznym. W celu zapewnienia 

dwutorowości sygnałów odbieranych przez CMOS, zainstalowana powinna być stacja odbiorcza 

posiadająca dwa tory odbioru alarmów pożarowych. Na tej podstawie KM PSP stwierdziła, że 

rozwiązanie zaproponowane przez firmę WATRA nie zapewnia wymaganej dwutorowości transmisji. 

Ponadto, zgodnie z wyjaśnieniami uzyskanymi od jednostki kontrolowanej, strona w postępowaniu 

nie udzielała informacji zwrotnych odnoszących się do uwag, dotyczących lokalizacji oraz rozwiązań 

dotyczących systemu prezentacji informacji. 

Powyższe argumenty potwierdzają rzetelność działania KM PSP w Sosnowcu, co zostało uznane za 

zasadne i ocenione pozytywnie. 

Z dokonanych w toku kontroli ustaleń wynika, że każdy z operatorów składających w Komendzie 

wniosek o uruchomienie stacji odbiorczej alarmów pożarowych zobligowany był do przedłożenia 

procedur33 opisanych Wymaganiami organizacyjno–technicznymi KM PSP w Sosnowcu. Na podstawie 

udostępnionej dokumentacji stwierdzono, że projekty procedur, przedkładane przez poszczególnych 

operatorów, różniły się od siebie szczegółowością proponowanych rozwiązań oraz formą opisu. 

W przypadku pozytywnego zweryfikowania pozostałych dokumentów, stanowiących załączniki do 

wniosku operatora, każdorazowo przed podpisaniem stosownej umowy, zarówno treść niniejszych 

procedur, jak i ich forma ulegały uzgodnieniu przez operatora i Komendanta Miejskiego PSP 

w Sosnowcu, a ostateczna wersja każdej z procedur stanowiła załącznik do podpisywanej umowy. 

W efekcie postępowania dotyczącego firmy WATRA, odmówiono jej uruchomienia stacji odbiorczej 

alarmów pożarowych na terenie KM PSP w Sosnowcu, z jednoczesną negatywną decyzją uzgodnienia 

warunków podłączenia do systemu monitoringu pożarowego obiektu banku PKO BP SA przy ulicy 

Kilińskiego 20 w Sosnowcu. Odwołanie w powyższej sprawie jest obecnie rozpatrywane przez 

Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. 

Ponadto, w ocenie KM PSP w Sosnowcu sposób podłączenia obiektów oferowany przez firmę WATRA 

nie dawał gwarancji bezpieczeństwa monitorowanym podmiotom, ponieważ nie był zgodny 

z obowiązującymi przepisami. Potwierdziły to ustalenia dokonane w trakcie kontroli, które opierają 

                                                           
31 Zwane również jako UTA. 
32 Przedstawiono w piśmie Ldz. 1403/W/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. 
33 W tym procedury postępowania na wypadek awarii SOAP i SOSU. 
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się między innymi na notatce z ćwiczeń34 przeprowadzonych w dniach 29-30 kwietnia oraz 7 maja 

2014 r. w obiekcie Banku PKO BP w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 20, która wskazuje na znaczne 

opóźnienia w przekazaniu alarmu pożarowego przez operatora (firmę WATRA) do SKKM w Sosnowcu. 

Wszystkie wymagania stawiane firmie WATRA były uzasadnione i mieściły się w zakresie Wymagań 

organizacyjno-technicznych KM PSP w Sosnowcu stawianych innym operatorom świadczącym usługę 

monitoringu lub ubiegającym się o instalację SOAP w Komendzie Miejskiej PSP w Sosnowcu. Na 

podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych uznano, że działania KM PSP w Sosnowcu 

w zakresie podłączenia obiektów monitorowanych za pośrednictwem firmy WATRA były celowe 

i rzetelne. Natomiast kontrolowane zagadnienie związane z uzgadnianiem sposobu połączenia 

urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych SSP z SKKM w Sosnowcu oceniono pozytywnie, mimo 

stwierdzonych nieprawidłowości, z uwagi na niepodjęcie przez KM PSP działań mających na celu 

likwidację ograniczeń związanych z brakiem miejsca na instalację SOAP kolejnych operatorów. 

Dodatkowo ustalono, że wzór tabeli opisany w pkt 2.13 Wymagań organizacyjno-technicznych KM 

PSP w Sosnowcu, służący do przekazywania informacji statystycznych o zarejestrowanych przez 

operatorów zdarzeniach, nie pokrywał 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. 

Format tabeli zawarty w Wymaganiach organizacyjno-technicznych KM PSP w Sosnowcu, ze względu 

na brak precyzyjnej informacji o czasie wystąpienia zdarzenia, nie pozwala na określenie 

sumarycznego czasu trwania uszkodzeń, który z kolei umożliwia określenie dostępności systemu 

monitoringu w analizowanym przedziale czasowym. Opisany sposób zapisu zdarzeń przekłada się na 

ewentualne działania związane z nadzorem i oceną jakości systemu monitoringu pożarowego. 

3. Zalecenia i wnioski. 

W celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz usprawnienia funkcjonowania KM 

PSP w Sosnowcu zobowiązuję Pana Komendanta do: 

3.1. podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie ograniczeń związanych z brakiem 

miejsca na instalację SOAP kolejnych operatorów; 

3.2. 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; 

3.3. zmiany sposobu prezentowania na stronie internetowej komendy informacji 

o operatorach, którzy mają zawartą z KM PSP w Sosnowcu umowę dotyczącą SOAP, 

w taki sposób, aby informacja nie miała znamion listy zamkniętej. 

                                                           
34 Pismo MZ.0754.27.2014.PW z dnia 8 maja 2014 r. 
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Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej uprzejmie proszę Pana Komendanta 

o przedstawienie, w terminie do dnia 1 maja 2015 r., informacji o sposobie wykonania zaleceń, 

wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia 

stwierdzonych nieprawidłowości. 

 

 

 

Kierownik jednostki kontrolującej 

 

……………………………………………… 

 

Wykonano w 2 egz.: 

1. Egz. Nr 1 – KM PSP w Sosnowcu 

2. Egz. Nr 2 – aa 


