
KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTwowEJ STRAZY PoZARNEJ

m. st. Warszawy
00-622 Warszawa, ul. Polna I

tel. 59 6-7 3 -00, 5 96-70-00, fax 596-78-00

W arszawa, dnia 28.02.2017 r.

Protokół
u staleń z czynno ś ci kontroln o -r ozp oznawczych

w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Na podstawie art. Ż3 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia Ż4 sierpnia I99I r. o Państwowej Straży PoŻnne1
(Dz. U. z 2016 r., poz. 630 z póżt. zm) oruz $ 10 ust. I i 2 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 puŻdziernika 2005 I. w Sprawie czynności kontrolno-
rozpoznawczychprzeprowadzanychprzez Państwową SttazPożarną(Dz. U. Nr 225,poz.1934),

mł. bryg. Paweł Kieliszek _ kierownik sekcji w Wydziale Kontrolno - Rozpoznawczym
st. kpt. Maciej Mędrzycki _ starszy specjalista ds. kontrolno - rozpoznawczych

legitymujący Się upoważnieniem numer MZ.5580.3481-1 .5.966.2017.PKI z dnia 1,3.02.2017 r.

wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pozarnej m. st. Warszawy przeprowadzili
w dniach 20-28.02.2017 r. czynności kontrolno - rozpoznawczę \M zakresie ochrony
przecivłpoŻarowej w:

Teatr rrAteneum" im. Stefana Jaracza przy ul. Jaracza 2 w Warszawie

Nazwa (nazwisko). adres lub siedziba kontrolowanego:

Teatr ,,Ateneum" im. Stefana Jaracza w Warszawie, ul. Jaracza 2, 00-378 Warszawa

osoba upoważniona do reprezentowania i prowadzenia spraw kontrolowanego:

Pan Ryszard Markow p.o. dyrektora teatru

Czynności przeprowadzono w obecności:
j.w., Pani Joanna Kowalska - kierownik działu administracyjno - gospodarczego, Pani Alicja
Matysiak - specjalista ds. administracji

Zakres czynnoŚci: zgodny z ww. upoważnieniem

Wykaz pomieszczeń objętych kontrolą: Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza

W toku działań kontrolno - rozpoznawczvch ustalono. co następuie:

Czynności prowadzone w związku z pismem dot. nieprawidłowości dot. bezpieczeństwa pożarowego

,,sceny na dole".
ostatnie czynności kontrolno - Tozpoznawcze w budynku miały miejsce w dniu 14.05.2010 r.,

w wyniku których wydano szeręg decyzji administracyjnych.

DecvziaMz 558013623110 z dnia 31.05.2010 r.

Ad. 1) nie wykonano (termin realizacji 3I.I2.20I1 r.). Nie zabezpieczono przed zadymieniem klatki
schodowej Kl 1 przy częścimieszkalnej.

Ad. 2) nie wykonano (termin realizacji 3I.I2.20I1 r.). Nie wprowadzono rczwiązan mĄących na celu
zapewnienie właściwych długoŚci doj śó ewakuacyjnych.

Ad. 3) nie wykonano (termin realizacji3I.I2.20I0 r.). Nie zapewniono w całym obiekcie co najmniej
trudno zapalnych wykładzin podłogowych oraz nie usunięto istniejących łatwo zapalnych v,ryl<ł.adzin

podłogowych.

DecyzjaMZ 558013622110 z dnia3I.05.2010 r.

Ad. 1) nie wykonano (rygor natychmiastowej wykonalności). Nie usunięto wykładzin podłogowych
o nieokreślon).m stopniu palności nakoryĄarzu V piętra.
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Ad. 2) wykonano (rygor natychmiastowej wykonalno Ści).

Ad. 3) wykonano (rygor natychmiastowej wykonalności).

Ad' 1) nie wykonano (terminrealizacji 3I.O7.2OI0 r.). Przedstawiono protokół badania wydajności
oraz dorocznego przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych z dnii 14.02.2017 r.' wyk. Eóward
Pergoł, jednakże w przedstawionym protokole brak jest informacji o badaniu technicznym hydrantów
przy stolarni, malarni iprzy magazynie dekoracji.

Ad. 2) wykonano (termin realizacji 3 I .07 .20 I O r.).

Ad' 3) nie wykonano (termin realizacji 31.12.2010 r.). Budynek nie został wyposażony w SSP,
obejmujący swoim zasięgiem całą powierzchnię teatru.

Dec:tzjaMZ 558013620110 z dnia31.O5.20IO r.

Ad. 1) nie wykonano (termin realizacji 30.06.20II
wodociągową z hydtantami 25 na kdŻdej kondygnacji
obejmuje swoim zasięgiem całej powierzchni buóynku,
piętro.

r.). BudyŃu nie wyposazono w instalację
obiektu. Istniejąca instalacja hydrantowa nie
tj: bufet, 

''scena na dole'', część parteru i 2

I.

1.

2.

3.

Właściciel,, zarządca, użytkownik budynku:
Właścicielem budynku jest Federacja Związkow Zawodowyoh Pracowników Polskich Kolei
Państwowych ul. Jaracza2, OO - 378 Warszawa.
Pomieszczenia Teatru zlokalizowane są na poziomie piwnicy, parteru, I, il, III, IV' V piętrze
budynku.
Zgodnie z oswiadczeniem za bezpieczeństwo pozarowe pomieszcz en zajmowanych przez Teatr
Ateneum odpowiada Dyrektor Teatru.

od czasu poprzedniej kontroli nie
Scena 6I - 69 osób oraz Scena na

4' Według oświadczenia kontrolowanego od czasu poprzedniej kontroli w obiekcie
przeprowadzono zmian budowlanych, aranżacyjnych (z wyjątkiórr' ,""nografii scenicznej
poszczególne przedstawienia). Warunki ewakuacji nie uległy zńanie.5. Budynek wyposazony w instalacje i urządzenia związane ż ochroną przeciwp ożarową:

instalacja elektrycznazppoż. wył. prądu zlokalizowanym w poblizu portierni'
instalacja odgromowa,
awaryjne oświetlenie ewakuacy.ine,

II. Charakterystyka obiektu:

1. Przedmiotem kontroli są pomieszczeniazajmowane przezTeatr ATENEUM.2. Pomieszczenia teatru zlokalizowane są w budynku Średniowysokim (wysokość około 22m.)
posiadającym pięć kondygnacji nadziemnych oraz kondygnację podziemną. Budynek według
moŹliwej oceny optycznej zna1duje się w jednej strefie pozuio*"; (co potwierdźa ekspertyza
techniczna). Oprocz pomieszczeń Teatru w budynku znajdu1ąsię pomiesz czeniabiurowe, siedziby
Federacji Związków Zawodov,ych Kolejarzy oruz części mieszkalne. Pomieszc zęnia teatru
zakwalifikowane są do kateg orit ZL I. Szczegółowa charatterystyka budynku z opisem warunków
ewakuacji oraz rozmieszczeniem pomieszczeń została opisana w protokóle z poptzedniej kontroli
otaz w wyciągu z ekspertyzy technicznej dla budynku Fedóracji Związków Zańdowych
Pracowników PKP, wynajmowanego w części pTzez Teatr,,ATENEi-IM'' im. Stefana Jaracza w
Warszawie.

3. Według oświadczenia kontrolowanego' liczbamiejsc w teatrzę
uległa zmianie tj: scena główna - 200 osób oraz 1O5 na balkonie,
dole - 80 osób.
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hydranty 52 i częściowo 25, nie obejmujące swoim zasięgiem całej powierzchni budynku,

instalacja tryskaczowa w obrębie głównej Sceny'

instalacja słuząca do usuwania dymu za poŚrednictwem klap dymowych w klatkach
schodowychrtr 3 i 4,

system sygnalizacj i poŻaru nie obej muj ący swoim zasię giem c ałej powie tzchni teatru.

III. Stan techniczny instalacji iurządzefi związanych z ochroną przeciwpożarowąz 
'

1. Ekspertyzę techniczną dla budynku Federacj i Związkow Zawodo!\Ych Pracowników PKP'
wynajmowanego w części ptzez Teatr ,,ATENEUM'' im. Stefana Jaracza w Warszawie. Data
opracowania 15 marca20I1r. Autor mgr inŻ. Jarosław Swatowski, upr. KG PSP 51912009 oruz
mgr inŻ. Wiesław Nowak lzeczoznawca budowlany nr rej. Centralnego 2Il95' Ekspertyza
ostemplowana jako załącznlk do postanowierua WZ.5595l96l20II przez WKR KW PSP.
ZałoŻenia z ekspertyzy technicznej oraz z postanowienia nie wprowadzone w zycie.

2. Protokół nr 0760 z dnla 30.08.2016 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych, wyk. mistrz
kominiarski Marcin Ziombski. Protokół zawięra szereg uwag w zakresie sprawności technicznej
instalacji, szczególnie lokali mieszkalnych (kserokopia w załączeniu do niniejszego protokołu).
Zgodnie z oświadczeniem kontrolowanego, częścią mieszkalną budynku zarządza Federacja
Związków Zawodov,rych Kolejarzy.- zał. nr 1.

3. Karta przegIądu technicznego stałej instalacji gaśniczej (tryskacze) z dnia 13.02.2017 r., wyk.
Tadeusz Maj _ wynik przeglądu pozytywny

4. Protokół z dnia 24.05.2016 r. z wymiany 15 sń. tryskaczy, presostatu, Zasuwy DN 150, wyk.
Radosław Grudziński -bez uwag.

5. Protokół z wykonania sprawdzenia łączności z SMA i PA' przegląd techniczny z dnta
22.04.2016r. Bez uwag podpisał Paweł Nowicki z firmy NOMA 2. UTA działa prawidłowo
dwiema drogami.
Protokół z przeglądu i oceny stanu technicznego instalacji gazowej z dnia 18.07.2016r.

przeprowadzonego przez Krzysztof Postek upr. gazawe nr E3 167 I I 4I2I lI2. Instalacj a szczelna.
Protokół nr I|2OI7 za połroczę 2017 z przeptowadzonyeh czynności serwisowych w systemie
sygnalizacj i poŻaru w obiekcie Teatr Ateneum. Data kontroli 23.0L20I7r. Protokół podpisał Pan
Lewandowski oraz kierownik serwisu RAJ International Sp. z o.o.Robetr Sajnacki. Z protokołu
wynika, że instalacja sprawna.
Protokoły z zabezpieczęnia bieŻącej scenografii przedstawień wykonana w pracowlli malarsko -
modelarskiej w siedzibie Teatru ATENEUM do przedstawięń ,,Kasta laVista'', ,,Dziewice i
mężak7",,,Róbmy swoje'', 

',Demon 
Teatru' czyli mniej sza o to",,'Pocałunek'',' Matylin Mongoł'',

,,Błogie dni'', ,,Sceny niemalże małzeńskie'', ,,PapteŻyca" otaz elementów Sceny na dole,
elementów wyposażenia stałego sceny duŻej, stałe wyposażenie Sceny 6I. Impregnację
wykonywano preparatem BURNBLOCK metodą natryskową do stopnia B-s2-do. Protokoły
podpi s1łvał wykonawc a Stani sław S alamonik oraz przełoŻony B eata Pi skozub.

IV. W trakcie kontroli stwierdzono brak:

1. Aktualnego protokołu.zbadania stanu rezystancji tzolacji instalacji elektrycznej. Kontrolowany
oŚwiadczył, Że instalacja jest w trakcie kontroli i czynnoŚci konserwacyjnych.

2. Protokołu z badania natęŻenia o świetlenia awaryj nego.

3 . Protokołu z badania przeciw p oŻarowe go wyłącznika prądu.

V. organizacja ochrony przeciwpożarowej:

1. Instrukcję bezpieczeistwa pożarowego dla Teatr im. Stefana Jaracza opracowana przęz
specjalistę ds. ochrony przeciwpoŻarowej mgr tnŻ. Grzegotza orankiewicza w czerwcu 20I4r.
Kopia rzutów z instrukcji -załączniknr 2 do protokołu.

6.

7.

8.
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Kontrolowany oŚwiadcza, że wszyscy pracownicy są na bieżąco szko1eni z przepisówz zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz zapoznawani z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.Przedstawiono oświadczenie z zaktesu óchrony przeciwpoŻu.o*.j dla nowo przyjętegopracownika teatru Pana Wojciecha Sadowskiego. Szko_lenie prżeprowadźił speciałista ds. o"ńoiyppoż. Grzegorz orankiewic z. D ata Szkolenia 1 5 .O2.2O 17 r.
Według oświadczenia kontrolowanego w czasie ostatnich dwóch lat w obiekcie nie byłyprowadzone ćwiczeniapraktycznego sprawdzenia organizacji iwarunków ewakuaeji.

W trakcie kontroli ustalono:

1' oprocz nieprawidłowości opisanych w protokol e z poptzedniej kontro li zauwaŻono i ustalono:

- Klatka schodowa administracyjna (w ekspertyzie technicziej opisana jako KL 2) Łączącawszystkie kondygnacje budynku jest nie wyposażon a w urządzónii zapobiegające zadymieni..l inie wyposażona w urządzenia oddymiające. Klatka ta słuŻy do celow ewakuacji zarównopomieszczeń biurowych, administracyjnych Teatru jak również 
''sceny na dole,, jak i artystów

Ze sceny głównej. Klatka ta nie jest wydzielona pożarowo drzwiami o odporności ogniońej conajmniej EI 30. Ww. ekspertyza techniczna ,ikłudu wydzieleni" po'ń*e niniejszej klatkioraz wposazenie jej w urządzenia oddymiające. W chwili kontroli zalecenie ir.'p..ty'y
technicznej oraz postanowienia KW PSP ni. 

'ortuły 
zrealizowane.

- Niektóre odcinki poziomych dróg ewakuacyjnych óś*i"tlo'ry chwyłącznie światłęm sztucznymnie są wyposażone w oświetlenie u-*yinl. Brak oświetlenń awaryjnego w kory'tarzuewakuacyjnymprzy klatce schodowej nr 3.

- W pomieszczeniu ,,sceny na dole'' oraz ''sceny 6I" występują krzesełka, które nie posiadają
cech co najmniej trudno zapalności. Są wykonan ę z materińów'palnych. Ekspertyz a zakłada Żekrzesełka te zostaną wymienione na zgodn e z przepisami.

- W pomieszczeniu widowni głównej zna1dĄe się drewnopochodna ol<ładzinaścienna - materiał
łatwopalny.

2' Instrukcje postępowania na wypadek pożaru wtaz z wykazem telefonów alarmowych
umieszczone w miejscach widocznych.

3. obiekt wyposazony w gaśnice.
4. Dojazdpożarowy stanowią ulice przyległe do budynku.vII' W zakresie pis-ma dot. nieprawidłowości w pomies zczeniu,,Scena na doler' ustalono:1' Brak kompletnego oznakowania dróg ewakuacyjnych ze ,,sc.ny nu dole,,. W pomieszczeniu

znajdują się miejsca, z których nie widać znaków lwakuaóyj ny"h ,up"*niających mozliwoŚć
b e zpi e cznej ewakuacj i .

2' Brak podŚwietlanych znakow ewakuacyjnych. Według możliwej oceny optycznej wpomieszczeniu znajdują się lampy oświetlenia awaryjnego źasilane zbateńi"ónt ai.te3. Lampy
oznakowan e Żołtymi paskami. Brak potwi erdzenia spiańo sci o świetlenia awa.yj r'e go.3' Krzesła ustawione w rzędach^po osiem w rzędzie w dziesięciu rzędach. odległości między
rzędami około od 0'19m do 0,3lm.
Krzesła nie powiązane pomiędzy sobą i między rzędami. W tylnej częsci widowni z lewejstrony znajduje się pulpit akustyka ograriczający możliwość ewaku ućii , trzech ostatnich
rzędow widowni. Szerokości ptzejsc ewakuacyjnych po obydwu stronach widowni wynosząokoło 40cm.:

4' Według możliwej oceny optycznej pomieszczenie wypos ażonew wentylację mechaniczną.

2.

1J.

vI.
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Na tym protokół zakończono.
Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do

protokółu. Protokół spisano na 5 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego

treścią podpisano bez zastrzeżeń _łłerć=rinfurrrri. Kopię protokółu pozostawiono kontrolowanemu.

p.o. Dyrektora
Teatru*{anpr rL r^, lńl^ ard.' 

" ^t*\***.JF;l)
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(podpis z podaniem imienią nazwiska

i stanowiska służbowego kontrolującego)
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lpodpis z podani.d'l iti.nIu. nazwiska

i stanowiska sluzb$wego kontrolowanego


