INSTRUKCJA DLA ABONENTA
Postępowanie dotyczące podłączenia urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej
zainstalowanych w obiekcie abonenta
do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych (COAP) funkcjonującego w Powiatowym
Stanowisku Kierowania KP PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim:
ETAP I
1) Abonent składa wniosek do Komendanta Powiatowego PSP – wg WZORU
Wraz ze złożeniem wniosku należy przedłożyć Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży
Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim - do wglądu - oryginalny projekt systemu sygnalizacji
pożarowej, uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
2) Komendant Powiatowy PSP pisemnie zawiadamia abonenta o możliwości lub odmowie połączenia
urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy
Państwowej Straży Pożarnej (pozytywne rozpatrzenie wniosku na podłączenie nie jest
wyrażeniem zgody na podłączenie obiektu do COAP). Zgoda na podłączenie zostanie wydana w
odrębnym piśmie.

ETAP II
1) W przypadku pozytywnego rozparzenia wniosku abonent składa nw. dokumenty:
a) oświadczenie o zawarciu umowy na wykonywanie przeglądów technicznych i czynności
konserwacyjnych systemu sygnalizacji pożarowej,
b) oświadczenie o zawarciu umowy na prowadzenie monitoringu pożarowego pomiędzy
abonentem będącym właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu
budowlanego, a operatorem dotyczące świadczenia usługi transmisji alarmu pożarowego, a
także informacja o stosowanych dwóch torach transmisji przesyłania sygnałów alarmowych
(tor radiowy i telefoniczny).
c) oświadczenie o sprawności technicznej systemu transmisji alarmu pożarowego wraz
z protokołem z prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania
d) warunki ochrony przeciwpożarowej z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
z uwzględnieniem organizacji alarmowania w obiekcie oraz plany obiektu, o których mowa
w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),
e) karta charakterystyki obiektu zgodnej ze wzorem określonym przez Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim.
Ponadto:
 Dopuszcza się realizację ww. procedury, związanej ze złożeniem wniosku oraz wymaganej
dokumentacji przez operatora posiadającego stosowne upoważnienie abonenta.
 W odniesieniu do obiektów, o których mowa w § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)
bądź obiektów zobligowanych do połączenia z Komendą za pomocą monitoringu pożarowego, na
podstawie ekspertyzy technicznej uzgodnionej z Komendantem Wojewódzkim Państwowej
Straży Pożarnej należy złożyć jednorazowo wszystkie dokumenty wymienione powyżej (ETAP I
i II).
 Firma monitorująca (operator) może przyłączyć obiekt do COAP zlokalizowanego w Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim dopiero po
złożeniu przez abonenta wszystkich dokumentów wymienionych powyżej, zatwierdzonych przez
Komendanta Powiatowego PSP i otrzymaniu przez abonenta pisemnej zgodny na podłączenie.
Abonent informuje o tym wybranego operatora.
 Operator (firma monitorująca) nie jest podmiotem upoważnionym do wydawania decyzji
w sprawie możliwości przyłączenia obiektu do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Informujemy, że w Powiatowym Stanowisku Kierowania tut. komendy funkcjonują trzy Systemy
Monitorowania Alarmów Pożarowych:
1) System monitoringu pożarowego służący do transmisji alarmów pożarowych zainstalowany w przez
firmę „NOMA 2” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 36, 40-041 Katowice.
Oddział w Warszawie: tel. 863-33-40 – Dyrektor Pan Paweł Jasiński.
2) System monitoringu pożarowego służący do transmisji alarmów pożarowych zainstalowany przez
firmę „EKOTRADE” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa
Oddział w Warszawie: tel. 844-36-44 w. 34 – Dyrektor Pan Zenon Janiak.
3) System monitoringu pożarowego służący do transmisji alarmów pożarowych zainstalowany przez
firmę Centrum Dozoru Systemów Przeciwpożarowych Sp. z o.o., 07-410 Ostrołęka, ul. Gorbatowa
13; tel. 29 760 92 85 – Właściciel Piotr Żyłka.
Sprawy związane z monitoringiem pożarowym w tut. komendzie koordynuje st. kpt. Piotr Rupieta –
st. specjalista ds. kontrolno-rozpoznawczych, 22 7255111 wewn. 116.
Rozpatrywanie podłączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej
z obiektem Komendy Państwowej Straży Pożarnej
1.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, w ramach rozpatrzenia możliwości
podłączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem
przeprowadzi czynności kontrolno-rozpoznawcze mające na celu stwierdzenie poprawności
działania systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu transmisji alarmów pożarowych. Abonent
zobowiązany jest zapewnić udział w ww. czynnościach przedstawicieli operatora systemu
transmisji alarmu pożarowego oraz podmiotu świadczącego usługi w zakresie konserwacji
systemu sygnalizacji pożarowej w chronionym obiekcie.
2.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, w ramach rozpatrywania możliwości
podłączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem
może żądać od abonenta i/lub operatora innych dodatkowych informacji.
2.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, w ramach rozpatrywania możliwości
podłączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem
sporządza protokół obejmujący ocenę kompletności oraz zgodności z wymaganiami niniejszych
warunków organizacyjno-technicznych, dokumentacji złożonej przez abonenta.
3.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, pisemnie zawiadamia abonenta
o możliwości lub odmowie połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu
sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej lub
obiektem wskazanym przez tego komendanta.
4.
Odmowa uzgodnienia sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu
sygnalizacji pożarowej z ww. obiektem może nastąpić w następujących przypadkach:
a)
stwierdzenia niespełnienia przez abonenta wymagań formalnych i technicznych określonych w
niniejszym dokumencie,
b)
stwierdzenia wykonania systemu sygnalizacji pożarowej niezgodnie z projektem bądź
przepisami przeciwpożarowymi,
c)
nie zapewnienia dwutorowości transmisji alarmów pożarowych (tor radiowy i telefoniczny),
d)
stwierdzenia niewłaściwego działania systemu sygnalizacji pożarowej i/lub systemu transmisji
alarmu pożarowego,
e)
braku identyfikacji obiektu; w przypadku występowania kilku obiektów podłączonych do
centrali sygnalizacji pożarowej, jako centrali zbiorczej, z której przesyłany jest alarm pożarowy
do centrum odbiorczego alarmów pożarowych,
f)
stwierdzenia braku przeszkolenia personelu chronionego obiektu w zakresie obsługi systemu
sygnalizacji pożarowej.
5.
Odmowa, o której mowa powyżej nie dotyczy obiektów zobligowanych przepisami do połączenia
urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej do systemu monitoringu
pożarowego (wymienionych w § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów Dz. U. Nr 109, poz. 719). W razie konieczności egzekwowania

wymagań przepisów przeciwpożarowych w tych obiektach, realizacja obowiązków
wymienionych w przepisach będzie następowała w drodze decyzji administracyjnej oraz
postępowania egzekucyjnego w administracji.

