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1. Definicje i okreslenia uzyte w opracowaniu

Abonent
Osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za organizacj^ systemu sygnalizacji 
pozarowej i systemu transmisji sygnatu alarmu pozarowego w obiekcie, ktbra jest 
strong umowy z Operatorem.

Centrala svanalizacii pozarowej (CSP)
Urz^dzenie. poprzez ktore czujki pozarowe mog^ bye zasilane energies, stuzs^ce do 
potwierdzenia wykrytego sygnatu i wywotania alarmu pozarowego, przestania 
sygnatu o wykryciu pozaru, poprzez uklad transmisji alarmbw pozarowych, do strazy 
pozarne] lub automatycznych urz^dzen gasniezyeh oraz automatyezne] kontroli 
prawidlowego funkejonowania systemu sygnalizacji pozarowej.

Centrum odbioreze alarmow pozarowych fCOAP)
Miejsce z obstuget, z ktorego dysponowane s^ sify i srodki b^d^ce jednostkami 
ochrony przeciwpozarowej, wskazane przez wtasciwego miejscowo komendanta 
powiatowego Pahstwowej Strazy Pozarnej, wyposazone w staej^ odbiorez^ alarmow 
pozarowych oraz system wizualizacji informaeji.

Centrum monitorowania operatora systemu (CMOS)
Miejsce z ci^l^ obstug^, nalez^ce do operatora systemu monitoringu pozarowego, 
z ktorego nadzorowany jest stan systemu transmisji alarmow po2arowych i sygnatow 
uszkodzeniowych oraz sk^d dysponowany jest serwis tego systemu. Moze bye 
zintegrowane z centrum odbiorczym sygnatow uszkodzeniowych. Centrum 
monitorowania operatora systemu (CMOS) wchodzi w sktad Centrum Odbiorezego 
Operatora.

Centrum odbioreze syqnatow uszkodzeniowych (COSU)
Miejsce z ci^lq obstug^, nalez^ce do operatora systemu monitoringu pozarowego, 
odbieraj^ce sygnaly uszkodzeniowe z urz^dzenia transmisji alarmbw pozarowych I 
sygnatow uszkodzeniowych (UTASU). z ktbrego mog^ bye rowniez powiadamiane 
firmy serwisuj^ce systemy sygnalizacji poiarowej o uszkodzeniach tych systemow. 
Zawiera staej^ odbioreze sygnatow uszkodzeniowych. Centrum odbioreze sygnatow 
uszkodzeniowych (COSU) wchodzi w sktad Centrum Odbiorezego Operatora.

Dwustopniowe alarmowanie

Jest to alarmowanie polegaj^ce na takim zaprogramowaniu systemu sygnalizacji 
pozarowej, aby po wykryciu pozaru przez element liniowy (np. czujk§ pozarow^ 
w central! sygnalizacji pozarowej (CSP) byt sygnalizowany alarm wst^pny (alarm I 
stopnia) przez czas Ti przewidziany na zgtoszenie si? personelu. Alarm I stopnia jest 
przeznaczony wyl^cznie dia przeszkolonego personelu obsiuguj^cego CSP. Brak 
reakcji personelu w czasie TI powoduje automatyezne przejbcie CSP w stan alarmu 
gtownego (alarm II stopnia). Alarm II stopnia jest przeznaczony dIa uzytkownikow 
obiektu chronionego instalacj£i sygnalizacji pozarowej. Moment potwierdzenia 
przyj?cia alarmu wst?pnego przez personel powoduje wyciszenie sygnalizacji
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akustycznej w CSP i jest pocz^tkiem odiiczania czasu T2 przeznaczonego na 
rozpoznanie zagrozenia pozarowego. Jezeli w czasie T2 personal nie skasuje 
alarmu wst^pnego, CSP automatycznie przejdzie w stan alarmu glownego. W czasie 
T2 alarm wst^pny moze bye skasowany tylko wtedy, gdy personal ugasi pozar lub 
stwierdzi, ze jest to alarm fatezywy.

Koncentrator svqnatow alarmow pozarowvch (koncentrator)
Urz^dzenie sluzsice dopasowaniu (integraeji) sygnatow ze staeji odbiorezyeh alarmow 
pozarowych do systemu wspomagania decyzji (SWD) i do urz^dzeh wizualizaeji. W 
chwili opracowania wytycznych ww. urz^dzenia nie s^dost^pne na rynku.

Laeze publicznvch sieci telekomunikacvinvch ISDN
L^cze cyfrowe z integraejst ustug (ang. Integrated Sendees Digital Network), 
zapewniajs|.ce realizacj? wielu ustug telekomunikacyjnych w jednolitym standardzie 
cyfrowym. System ISDN oparto o metody przetwarzania sygnalow zapisanych cyfrowo 
I komutowanych kanatach komunikacyjnych. Jest sieci^ telekomunikacyjn^ 
pot^czeniow^, wykorzystywan^ do realizacji ustug w lokalnych centralach 
telefonicznych lub w sieciach komputerowych korzystaj^cych z publicznej sieci 
telefonicznej.

Laeze publicznvch sieci telekomunikacvinvch PSTN
(ang. Public Switched Telephone Network - publiczna komutowana siec telefoniczna) 
-zgodnie z PN-EN 50136-1-1:207 Siec publiczna dostfpna, przeznaczona gtownie do 
transmisji gtosowej.

Operator svstemu monitorinau (Operator)
Podmiot, swiadczq.cy ustug^ transmisji sygnatow alarmow pozarowych z systemow 
sygnalizaeji pozarowej do centrow odbiorezyeh alarmow pozarowych oraz 
przyjmujsicy sygnaty uszkodzeniowe w Centrum Odbiorczym Sygnatow 
Uszkodzeniowych z systemow sygnalizaeji pozarowej i transmisji sygnatow alarmow 
pozarowych.

Specializowanv tor transmisji
Tor transmisyjny dedykowany lub tor transmisyjny dedykowany w sieci publicznej.

Stacia odbioreza alarmow pozarowvch (SOAP)
Staeja odbioreza alarmow pozarowych przyjmuje i potwierdza alarmy pozarowe 
przesytane przez urz^dzenie transmisji alarmow pozarowych i sygnatow 
uszkodzeniowych (UTASU). Wchodzi w sktad Centrum Odbiorezego Alarmow 

Pozarowych.

System svanalizacii pozarowej (SSP)
Zbior kompatybilnych elementow, ktore gdy tworz^ instalacj§ o okresionej 
konfiguraeji, s^zdolne do wykrywania pozaru, iniejowania alarmu i innych stosownych 

dziatah.
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System transmisii svanalow alarmow pozarowvch i
uszkodzeniowvch.
System transmisji sygnatow alarm6w pozarowych i uszkodzeniowych stuz^cy do 
przesylania alarmow pozarowych z central sygnalizacji pozarowej do stacji 
odbiorczych alarmdw pozarowych oraz sygnatow uszkodzeniowych do stacji 
odbiorczych sygnalow uszkodzeniowych.

Stacia odbiorcza syqnatow uszkodzeniowvch

Stacja odbiorcza sygnatow uszkodzeniowych przyjmuje sygnaty uszkodzeniowe 
przesytane przez urz^dzenie transmisji sygnatow alarmow pozarowych 
i uszkodzeniowych z systemow sygnalizacji pozarowej. Wchodzi w sktad centrum 
odbiorczego operatora systemu monitoringu.

System prezentacii informacii fSPI^
Urz^dzenie stuz^ce do wizualizacji odbieranych przez stacje odbiorcza alarmbw 
pozarowych (SOAP) alarmow pozarowych i sygnalow uszkodzeniowych (jedynie 
uszkodzeii urz^dzeri systemu prezentacji informacji), zainstalowane w stanowisku 
kierowania komendy PSP. W sklad systemu prezentacji informacji wchodzi: 
urzsidzenie wizualizacji, system wspomagania decyzji (SWD) oraz opcjonalnie 
koncentrator sygnaldw alarmow pozarowych.

System Wspomagania Decvzii (SWD)
Zintegrowany, system informatyczny, ktdrego celem jest wykorzystanie informacji 
zawartych w bazach danych do wspomagania pracy stanowisk kierowania 
Patistwowej Strazy Pozarnej.

Tor dedvkowanv
Tor transmisyjny l^cz^cy system sygnalizacji pozarowej (SSP) z centrum odbiorczym 
alarmow pozarowych (COAP), nie wymagaj^cy komutacji, strojenia oraz 
synchronizacji w celu przeslania pojedynczej informacji o alarmie, budowany 
specjalnie dia potrzeb transmisji alarmdw pozarowych. Tor moze bye zbudowany w 
oparciu o l^cza radiowe lub przewodowe nie b^dc^ce torem w sieci komutowanej.

Tor dedvkowanv w sieci publicznei
Tor rozumiany jako dzierzawiony tor transmisyjny, ktory jest stale dostfpny do 
pot^czenia systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) ze zwi^zanym z nim Alarmowym 
Centrum Odbiorczym (centrami odbiorczymi) oraz nie wymagaj^cy komutacji ani 
wlq.czenia przed rozpocz^ciem transmisji indywidualnych zdarzeh alarmowych i 
uszkodzeniowych (w oparciu PN-EN-50136-1-1).

Urzadzenie transmisii sygnalow alarmovtf pozarovtfvch i
uszkodzeniowvch (UTASU)
Urzq^dzenie sluz^ce do przesylania sygnalow alarmow pozarowych z central! 
sygnalizacji pozarowej do stacji odbiorezej alarmow pozarowych oraz sygnaldw 
uszkodzeniowych z central! sygnalizacji pozarowej do stacji odbiorezej sygnalow 
uszkodzeniowych.
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Urzadzenie powiadamiaiace
Urzadzenie umieszczone w alarmowym centrum odbiorczym, ktore w odpowiedzi na 
odbior komunikatu alarmowego obrazuje stan alarmu lub zmieniony stan systemu 
alarmowego.

Urzadzenie wizualizacii
Urzadzenie umozliwiaj^ce wyswietlenie i potwierdzenie sygnaiu odebranego przez 
stacj? odbiorcz^ alarmow pozarowych, zlokalizowane w pomieszczeniu sk^d 
dysponowane s^sity i srodki PSP.

2. OGOLNE ZASADY UZGADNIANIA SPOSOBU 

PODLACZANIA DO SYSTEMU TRANSMISJI ALARMU 

POZAROWEGO PROCEDURA PRZYL^CZANIA OBIEKTU 

DO SYSTEMU TRANSMISJI SYGNALOW ALARMOW 

POZAROWYCH I USZKODZENIOWYCH.

Miejsce zainstalowania stacji odbiorczej alarmow poiarowych (SOAP)

2.1 Na miejsce zainstalowania stacji odbiorczej alarmow pozarowych (SOAP) dia 
budynkow, obiektow i terenbw w ktorych wymagane jest zainstalowanie SSP na 
terenie powiatu swidnickiego , wskazuje sif pomieszczenia Komendy Powiatowej 
PSP w ^widniku Al. Lotnikow Polskich 2, 21-045 Swidnik.

STACJA
ODBIORCZA
SYGNAtOW

ALARMOWYCH
(SOAP)

sieC SYSTEM
PREZENTACJI
INFORMACJI

4 4TRANSMISJI
(SPt)
- SYSTEM 
WSPOMAGANIA 
DECYZJI (SWD)
- URZADZEN1A 
WIZUALIZACJI

STACJA 
ODBIORCZA 
SYGNAtOW 

ALARMOWYCH 
(SOAP)

SIEC 4 4
4i—►TRANSMISJI

CENTRUM ODBIORCZE ALARMCW P02.
L

Rys. 1 Schemat systemu transmisji alarmOw pozarowych bez koncentracji.

2.2 Urzs|dzenia powiadamlajsi.ee stacji odbiorezyeh alarmow pozarowych musz^ znajdowac 
si§ w Stanowisku Kierowania KP PSP w ^widniku i by6 umieszczone w taki spos6b aby 
w przypadku awarii SWD informaeja o przestanym alarmie pozarowym byia widoczna na 
rowniez na ekranach tych urz^dzeri iflub ekranie monitora SPI / STEKOP/ OPERATORA.

2.3 Urzs|dzenia telekomunikacyjne stacji odbiorczej alarmow pozarowych powinny zostad 
umieszczone w pomieszczeniu serwerowi w oddzielnej szafie RACK.
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2.4 Stosowanie koncentratora sygnatow
W centrum odbiorczym alarmow po^rowych ptzy KP PSP w 6widniku nie jest 
stosowana koncentracja sygnatow alarmow pozarowych. W przypadku, gdy w centrum 
odbiorczym alarmow pozarowych zostanie zainstalowane wi§cej niz dwa systemy 
( stacji odbiorczych alarmow pozarowych). zastosowane zostanie rozwi^zanie 
techniczne umozliwlajs^ce prezentacj^ informacji o pozarze na jednym urz^dzeniu, 
oraz ci^losc obstugi poprzez zastosowanie koncentracji sygnatow alarmow 
pozarowych za pomoc^ koncentratora sygnatow alarmowych- obecnie ww. 
urz^dzenie w fazie projektu. Operator odpowiedzialny jest za zapewnienie 
urz^dzeh teletechnicznych niezbfdnych do podt^czenia stacji odbiorczej alarmow 
pozarowych (SOAP) do koncentratora sygnalow alarmow pozarowych.

alarmow pozarowych

Warunki uruchomienia stacji odbiorczej alarmow pozarowych

2,5 Operator wyrazaj^cy ch^c swiadczenia ustug w zakresie transmisji alarmow 
pozarowych zobowi^zany jest zlozyc pisemny wniosek do Komendanta 
Powiatowego PSP w 6widniku o wskazanie warunkow organizacyjno- 
technicznych dotycz^cych uruchomienia stacji odbiorczej alarmow pozarowych 
(SOAP), wraz z:
a) list^ abonentow (obiektdw) na terenie operacyjnym KP PSP 6widnik, z ktorymi 

ma podpisane umowy wst^pne o swiadczenie ustug w zakresie monitoringu 
pozarowego, lub

b) posiadana deklaracjf wtasciciela obiektu o przeniesieniu lub zawarciu umowy 
wtasciwej na swiadczenie ustugi monitoringu pozarowego w sytuacji 
pozytywnej weryfikacji przez tut. Komend^, lub

c) informacj? o udziale w zamowieniu publicznym lub przetargu na swiadczenie 
ustug w zakresie monitoringu pozarowego wymagaj^cego wczesniejszej 
weryfikacji operatora przez tut. Komend^.

2.6Warunkiem dopuszczenia operatora przez Komendanta Powiatowego PSP 
w 6widniku i uruchomienia stacji odbiorczej alarmow pozarowych (SOAP), jest 
spelnienie wymagah organizacyjno-technicznych, o ktorych mowa w pkt, 2.5. 
W przypadku zastosowania koncentracji sygnafow alarmow pozarowych, 
spelnienie wymagah organizacyjno-technicznych dotyczy rowniez podt^czenia do 
koncentratora.

2.7Uruchomienie stacji odbiorczej alarmow pozarowych (SOAP) (a w przypadku 
zastosowania koncentracji sygnafow alarmow pozarowych rowniez podf^czenie 
do koncentratora) uwarunkowane lest podpisaniem umowy pomiedzv operatorem 
a komendantem powiatowvm Panstwowei Strazv Pozarnei w Swidniku.

2.8Uruchomienie stacji odbiorczej alarmow pozarowych uwarunkowane jest ponadto 
ztozeniem oswiadczenia przez operatora o petnej sprawnosci technicznej systemu 
transmisji alarmow pozarowych, potwierdzonej testami sprawnosci wykonanymi 
przy wspotudziale:
a) wiasciciela lub zarz^dcy obiektu,
b) przedstawiciela operatora systemu posiadajs|cego niezb^n^ wiedzf technicznst na 

temat systemu (odf^czanie torow transmisji),
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c) przedstawiciela instalatora SSP,
d) przedstawiciela KP PSP 6widnik.

2.9 Test przeprowadza sif na kazdym obiekcie wt^czonym do systemu monitoringu 
pozarowego przez operatora.

2.10 Testpolega na:

a) wywotaniu alarmu pozarowego na obiekcie poprzez wzbudzenie np. czujki pozarowej 
lub ROP- a, pr6b§ uznaje si§ za zaliczon^ jezeli sygnat zostanie odebrany 
i potvwerdzony przez dyzumego PSK i centrum monitoringu operatora systemu 
( w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sif wywotanie systemu alarmu 
pozarowego na urz^^dzeniu transmisji sygnatow alamndw pozarowych np. szpital)

b) proby z pkt. a powtorzyc niezale^ie dia kazdego kanatu transmisji 
wykorzystywanego w obiekcie. Pr6b§ uznaje sif za zaliczon^ jezeli sygnat zostanie 
odebrany i potwierdzony przez dyzumego PSK i centrum monitoringu operatora 
systemu oraz zostanie odebrany i potwierdzony sygnat uszkodzeniowe przez centrum 
odbiorcze sygnafow uszkodzeniowych.

2.11 Z przeprowadzonego testu sporz^dza si? protokot, ktdry zawiera informacj? o wyniku 
poszczegolnych prob oraz zapis dotyczs|.cy zaliczenia lub niezaliczenia testu.

2.12 Podpisanie i/lub przedtuzenie umowy na zainstalowanie i uruchomienie 
urz^dzeri oraz prowadzenie ustugi monitorowania, o ktorej mowa w pkt 2.5, 
pomi?dzy operatorem a Komendantem Powiatowym PSP w ^widniku 
uwarunkowane jest:

A. ztozeniem przez operatora podstawowych informacji o prowadzonej dziatalnosci 
gospodarczej oraz stosowanych urz^dzeniach, zawieraj^cych w szczegolnosci:

- dokumenty rejestrowe dziatalnosci operatora,
- opis techniczny oraz dokumentacj? uzytkow?^ systemu transmisji alarmow, w tym 

instrukcj? dia operatora stacji odbiorczej alarmow pozarowych,
■ projekt techniczny instalacji i podt^czenia stacji odbiorczej alarmow pozarowych,
- informacj? o stosowanym przez operatora systemie transmisji alarmow 

pozarowych, w tym kopie posiadanych przez system transmisji wymaganych 
polskim prawem dokumentow potwierdzajs^cych parametry techniczne 
stosowanych urzeidzen; w swietle aktualnych przepisow wymagane s^ 
nast?puj^ce dokumenty: deklaracja zgodnosci dia wyrobu budowlanego - 
urz?.dzenie transmisji alarmow pozarowych i sygnatow uszkodzeniowych, oraz 
swiadectwo dopuszczenia dia systemu transmisji alarmow pozarowych,

- ubezpieczenia operatora od skutkow cywiino-prawnych na wypadek przerwania 

pracy SOAP,
- informacj? o fizycznej lokalizacji centrum monitorowania operatora systemu 

(CMOS) i centrum odbiorczego sygnatow uszkodzeniowych (COSU) oraz 
o stosowanych torach transmisji przesytania sygnatow uszkodzeniowych (tory 
transmisji sygnatow uszkodzeniowych dia COSU powinny spetniac wymagania 
okreslone dia torow transmisji alarmbw pozarowych).
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w przypadku o ktorym mowa w pkt. 5.1.d oswiadczenie operatora systemu o 
zapewnieniu parametrow dost^pnosci toru transmisji sygnalow 
uszkodzeniowych, co najmniej na poziomieA4.

B. opracowaniem przez operatora procedur wspdipracy z Komendantem 
Powiatowym PSP
monitorowanych obiektdw; procedury te podlegaj^ uzgodnieniu z Komendantem 
Powiatowym PSP w 6widniku , z uwzgl^dnieniem w szczegolnosci czynnosci:

a) obstugi alarmow pozarowych,
b) czasowego odwotania transmisji sygnatu alarmu pozarowego i powrotnego 

wl^czania ww. transmisji, w tym wykazu osob upowaznionych do ww. 
czynnosci,
post^powania w przypadku awarii stacji odbiorczej alarmow pozarowych 
oraz awarii stacji odbiorczej sygnatow uszkodzeniowych, 

d) przyt^czania nowego obiektu do centrum odbiorczego alarmow pozarowych.

oraz z wtascicielami, zarz^dcami lub uzytkownikami

c)

C. zapewnieniem przez operatora ci^tej cabdobowej obstugi stacji odbiorczej 
sygnalow uszkodzeniowych oraz centrum monitorowania operatora systemu;

D. zapewnieniem przez operatora miejsca zgtaszania usterek i awarii, przy 
zachowaniu czasu reakcji nie dtuzszego niz 2 godziny oraz czasu usunifcia 
awarii nie diuzszego niz 24 godziny od momentu zgtoszenia; pod poj^ciem 
czasu reakcji rozumie sif przyj^cie zgbszenia o awarii, zdiagnozowanie 
problemu oraz okreslenie czasu usunifcia awarii;

E. zapewnieniem nieodptatnego szkolenia catego personelu stanowiska kierowania 
PSP, jak rowniez prowadzenia nieodptatnych szkoleh okresowych w miejscu 
zainstalowania stacji odbiorczej alarmow pozarowych (SOAP), nie rzadziej niz 
raz w roku, b^dz w zaieznosci od potrzeb; szkolenie powinno obejmowac mifdzy 
innymi: obslug§ stacji odbiorczej alarmow pozarowych (SOAP) w oparciu 
0 dostarczon^ instrukcji obslugi SOAP;

F. zapewnieniem konserwacji i serwisu wszystkich urz«idzeri stacji odbiorczej 
alarmow pozarowych (SOAP) nie rzadziej niz raz w roku, potwierdzan^ wpisami 
do ksi^zki eksploatacji SOAP.

2.1.2 Dodatkowe wymagania dia operatorow systemow

Operator jest zobowi^zany do przedstawienia Komendantowi Powiatowemu 
PSP w Swidniku danych statystycznych z zarejestrowanych zdarzeh (alarmy 
pozarowe, sygnaty uszkodzeniowe) w terminie do dnia 15 lutego za okres 
poprzedniego roku, lub na kazde pisemne z^danie Komendanta Powiatowego 
PSP, w formie tabelarycznej (tabela 1).

A.

g



Tabela 1. Dane statystyczne z zarejestrowanych zdarzen.
Miesi^c / rok Liczba alarmow Liczba sygnalow 

uszkodzeniowychpozarowych

Styczeh

Grudzien

B. Operator jest zobowi^zany do przedstawienia Komendantowi Powiatowemu PSP 
w ^widniku aktualnych list obiektow monitorowanych w terminie do 1 stycznia oraz 
1 lipca kazdego roku, lub na kazde z^danie Komendanta Powiatowego PSP 
w Swidniku w formie tabelarycznej (tabela 2)

Tabela 2. Lista monitorowanych obiektow
Pe^na nazwa obiektu Uwagi ( np. ocH^czony 

na czas remontu do 
dnia xxxxxxxxxxxxxxxx 
Okres wypowiedzenia 
umowy do dnia xxxxxxx

DoWadny adresSkrocona 
nazwa obiektu 
- wyswietlana 
przez SWD

Lp-

C. W uzasadnionych przypadkach, maj^cych wptyw na prawidtowosd dzialania 
systemu transmisji alarmu pozarowego, w ramach prowadzenia nadzoru nad 
funkcjonowaniem tego systemu, Komendant Powiatowy PSP w Swidniku moze 
zaz^dac przeprowadzenia audytu poprawnosci funkcjonowania systemu transmisji 
alarmu pozarowego wraz z wspotpracuj^cymi systemami sygnalizacji pozarowej, 
na koszt operatora.

D. Za transmisji alarmu pozarowego oraz elementy systemu transmisji alarmow 
pozarowych, w zakresie niezawodnej eksploatacji, konserwacjl i napraw 
odpowlada operator na zasadach okreslonych w jego indywidualnych umowach 
z wlascicielami, zarzi.dcami lub uzytkownikami monitorowanych obiektow, w 
ktorych znajduji.sii urz^dzenia sygnalizacyjno-alarmowe.

E. Operator zobowi^zany jest ubezpieczyc sii od skutkow cywilno-prawnych na 
wypadek niezrealizowania ustugi monitoringu pozarowego. Operator zobowi^zany 
jest zatsiczyc do wniosku, o ktorym mowa w pkt. 2,5 niniejszych wymagan, 
aktualn^ polis? ubezpieczeniowi w zakresie skutkow cywilno-prawnych.

F. Koszty zapewnienia i utrzymania systemu transmisji sygnatow alarmow 
pozarowych I uszkodzeniowych, z wyj^tkiem systemu prezentacji informacji (SPl), 
nie powinny obci^zad Paristwowej Strazy Pozarnej.
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2.1. 3 Wniosek abonenta wraz z wymaganymi dokumentami

Przyl^czenie obiektu do systemu transmisji sygnalow alarmow pozarowych 
i sygna+ow uszkodzeniowych, tj. po^siczenia nowego systemu sygnalizacji pozarowej 
do stacji odbiorczej alarmow pozarowych (SOAP), uwarunkowane jest spelnieniem 
przez abonenta nast^puj^cych wymagah formalnych:

a) ztozeniem pisemnego wniosku abonenta do Komendanta Powiatowego PSP,
b) zbzeniem informacji o systemie sygnalizacji pozarowej zainstalowanym 

w obiekcie, w tym: nazwa producenta, wykaz urzs^dzeh systemu, zakres 
i obszar ochrony obiektu, organizacja alarmowania w obiekcie, itp., a takze 
oswiadczenie o sprawnosci technicznej systemu sygnalizacji pozarowej oraz 
systemu transmisji alarmu pozarowego wraz z protokotem z prob i badah 
potwierdzaj^cych prawidtowosc ich dziatania,

c) zbzeniem kopii umowy pomi^dzy abonentem b^d^cym wlascicielem,
zarz^dc^ lub uzytkownikiem przyt^czanego obiektu budowlanego,
a podmiotem swiadcz^cym usbgi w zakresie zapewnienia okresowej 
konserwacji systemu sygnalizacji pozarowej,

d) zbzeniem kopii umowy pomi^dzy abonentem b^d^cym wtascicielem,
zarz^dc^ lub uzytkownikiem przyt^czanego obiektu budowlanego,
a operatorem o swiadczenie usbgi transmisji alarmu pozarowego, a takze 
informacji o stosowanych torach transmisji przesylania sygnabw alarmowych 
w szczegolnosci:

• tor radiowy 
Elektronicznej, (dokumenty potwierdzaj^ce),

• tor telefoniczny - informacja abonenta o udostfpnieniu telefonicznego l^cza 
abonenckiego (PSTN) przeznaczonego do transmisji alarmow pozarowych.

pozwolenie radiowe wydane przez Urz^d Komunikacji

e) zbzeniem wyci^u warunkow ochrony przeciwpozarowej z instrukcji 
bezpieczehstwa pozarowego, o ktdrych mowa w § 6 ust. 2 rozporz^dzenia 
Ministra Spraw Wewnftrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektdw 
budowlanych i terenow (Dz, U. Nr 109, poz. 719),

Q zbzeniem karty charakterystyki obiektu zgodnej ze wzorem okre^tonym przez 
Komendanta Powiatowego PSP. Dopuszcza si^ realizacj? ww. procedury, 
zwi^zanej ze zbzeniem wniosku abonenta, przez operatora posiadaj^cego 
stosowne upowaznienie abonenta.

2.1.4. Rozpatrywanie wniosku abonenta
A. Komendant Powiatowy PSP, w ramach rozpatrzenia wniosku abonenta, 

przeprowadza czynnosci kontroino-rozpoznawcze maj^ce na celu stwierdzenie 
poprawnosci dziabnia systemu sygnalizacji pozarowej oraz systemu transmisji 
alarmu pozarowego. Abonent zobowi^zany jest zapewnic udziat w ww. 
czynnosciach przedstawicieli operatora systemu transmisji alarmu pozarowego 
oraz podmiotu swiadcz^cego usbgi w zakresie konserwacji systemu sygnalizacji 
pozarowej w chronionym obiekcie.
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B. Komendant Powiatowy PSP, w ramach rozpatrywania wniosku abonenta moze 
z^dac od abonenta i/lub operatora innych dodatkowych informacji.

C. Komendant Powiatowy PSP, w ramach rozpatrywania wniosku abonenta, 
sporz^dza protokot obejmujsicy ocenf kompletnosci oraz zgodnosci 
z wymaganiami niniejszych warunkow organizacyjno-technicznych, dokumentacji 
ztozonej przez abonenta.

D. Komendant Powiatowy PSP pisemnie zawiadamia abonenta o uzgodnieniu 
sposobu pots^czenia lub odmowie uzgodnienia sposobu pot^czenia urzs^dzen 
sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pozarowej z obiektem komendy 
Pahstwowej Strazy Pozarnej.

E. Odmowa uzgodnienia sposobu pots^czenia mote nast^ic w 
szczegolnosci w nast^puj^cych przypadkach:
a) stwierdzenia niespetnienia przez abonenta wymagah formalnych 

i technicznych okreslonych w niniejszym dokumencie,
b) stwierdzenia wykonania systemu sygnalizacji pozarowej niezgodnie z 

projektem,
c) stwierdzenia niewtasciwego dziatania systemu sygnalizacji pozarowej i/lub 

systemu transmisji alarmu pozarowego,
d) braku identyfikacji obiektu; w przypadku wyst^powania kilku obiektow 

podt^czonych do central! sygnalizacji pozarowej, jako central! zbiorczej, 
z ktorej przesytany jest alarm pozarowy do centrum odbiorczego alarmow 
pozarowych,

e) stwierdzenia braku przeszkolenia personelu chronionego obiektu w zakresie 
obstugi systemu sygnalizacji pozarowej.

F. Wvstepowanie warunkow, o ktorvch mowa w pkt. 2.1.4.E. nie zwalnia z obowiazku
potaczenia urzadzeh svqnalizacvino-alarmowvch systemu sygnalizacji pozarowej
w odniesieniu do obiektow. o ktorvch mowa w Q 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Soraw Wewnetrznvch i Administracii z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochronv
przeciwpozarowei budvnkow, innvch obiektow budowlanvch i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. yiS), z obiektem komendv Pahstwowej Strazv Pozarnej lub
obiektem wskazanvm przez wtasciweao mieiscowo komendanta
powiatoweao/mieiskieao PSP.

3. ZASADY UZYTKOWANIA SYSTEMU TRANSMISJI 

ALARMU POZAROWEGO

Informowanie o pracach konserwacyjnych.
Odwotanie czasowe transmisji sygnatu alarmu pozarowego moze nast^ic 
w formie pisemnej lub w drodze zgtoszenia telefonicznego przez osoby 
upowaznione, wskazane w procedurach wspolpracy operatora z Komendantem 
Powiatowym PSP, o ktorych mowa w pkt, 2.12.B niniejszego dokumentu. 
Zgtoszenie wznowienia transmisji odbywa sif analogicznie do odwotania 

transmisji.
Odwotanie przestanego alarmu pozarowego.

Nie dopuszcza si? mozliwosci odwotania alarmu pozarowego odebranego 
przez stacj? odbiorcz^sygnatow alarmow pozarowych (SOAP).

3.1

3.2
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4. PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ELEMENTOW 
SKLADOWYCH SYSTEMOW SYGNALIZACJI POZAROWEJ I 
SYSTEMOW TRANSMISJI ALARMOW POZAROWYCH I SYGNALOW 
USZKODZENIOWYCH

4.1 Poj^cie monitoringu pozarowego

Monitoring pozarowy potega na przestaniu z potwierdzeniem, w spos6b automatyczny 
alarmu pozarowego i sygnatow uszkodzeniowych do odpowiednich alarmowych 
centrow odbiorczych. Przestanie alarmu pozarowego musi odbywac si§ bez udziatu 
cztowieka do obiektu z ciaota obstuaa, z ktorego dysponowane sity i srodki 
Panstwowej Strazy Pozarnej, wskazanego przez Komendanta Powiatowego PSP, 
gdzie zamontowana jest stacja odbiorcza alarmow pozarowych (SOAP). Sygnaty 
uszkodzeniowe kierowane automatycznie do stacji odbiorczej sygnatow 
uszkodzeniowych operatora systemu monitoringu pozarowego.

4.2 Struktura monitoringu

a) schemat ideowy struktury systemu transmisji alarmow pozarowych przedstawiono 
na rysunku nr 1. Pierwszym z elementow systemu transmisji alarmow pozarowych 
jest urz^dzenie transmisji alarmow pozarowych i sygnatow uszkodzeniowych 
(UTASU), zainstalowane w obiekcie dozorowanym. Z UTASU sygnat 
przekazywany jest poprzez siec transmisji bezposrednio do centrum odbiorczego 
alarmow pozarowych (COAP) lub za posrednictwem stacji posrednicz^cej 
operatora systemu. Sygnaly uszkodzeniowe kierowane s^ bezposrednio do 
operatora systemu. W razie uszkodzenia systemu operator zobowi^zany jest do 
niezwiocznego powiadomienia centrum odbiorczego alarmow pozarowych 
0 uszkodzeniu uniemozliwiaj^cym przeslanie alarmu pozarowego z obiektu 
dozorowanego. Po dokonaniu naprawy operator niezwtocznie powiadamia centrum 
odbiorcze alarmow pozarowych (COAP) o przywroceniu sprawnosci systemu.

SYSTEM
PREZENTACJI
INFORMACJl
(SPI)
- KONCENTRATOR 
■ SYSTEM 
WSPOMAGANIA 
DECYZJl (SWD)
- URZADZENIA 
WIZUALIZACJI

COAPT

URZADZENIE 
TRANSMISJI 
ALARMdW 

POZAROWYCH I 
SYGNAtPW 

USZKOPOZENI- 
OWYCH

SYSTEM 
SYGNALIZACJI 
POZAROWEJ W 

OBIEKCIE 
ABONENTA

STACJA 
ODBIORCZA 
SYGNAtOW 

ALARMOWYCH 
( SOAP)

SIEC
TRANSMISJI 4----- P4----

ABONEN-TL
’:

CENTRUM ODBIORCZE
sygnalOw
USZKODZENIOWYCH

CENTRUM 
MONITOROWANIA 
OPERATORA SYSTEMU 
(COMOS)

STACJA ODBIORCZA 
sygnalOw
USZKODZENIOWYCH

OPERATOR

W systemie wykorzystuj^cym stacj? posrednicz^c^ operatora nast?puje przekazanie 
sygnalu alarmu pozarowego automatycznie poprzez centrum operatora systemu do 
centrum odbiorczego alarmow pozarowych (COAP), a sygnat uszkodzeniowy
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podawany jest do centrum odbiorczego operatora.
W przypadku, gdy w centrum odbiorczym alarmow poiarowych (COAP) znajduje sif 
kilka systemow (kilka stacjl odbiorczych alarmdw pozarowych), zaleca si§ 
koncentracjf sygnatow odbieranych przez te stacje, celem ujednollcenia parametrow 
i uproszczenia obstugi przez personal stanowiska kierowania PSP odbieranych 
sygnatdw alarmowych, Mozliwe s^dwa uktady pot^czeh, tj.: bez koncentratora lub z 
koncentratorem. System transmisji alarmow pozarowych bez koncentratora, 
wykorzystuj^cy system wspomagania decyzji (SWD), jako urz^dzenie prezentacji 
informacji alarmow pozarowych, obecnie umozliwia podt^czenie ograniczonej liczby 
stacji odbiorczych alarmow pozarowych (SOAP) bezpoSrednio do SWD.
Maj^c na wzgifdzie koniecznosc zapewnienia niezawodnosci dziatania takiego 
systemu na tym samym pozlomie, jak systemu transmisji alarmu pozarowego 
z koncentratorem, w przypadku prezentacji informacji ze stacji odbiorczych alarmdw 
pozarowych na SWD, stacje odbiorcze alarmdw pozarowych lub urzs^dzenia 
powiadamiaj^ce tych stacji musz^ znajdowac si^ w stanowisku kierowania komendy 
PSP i byd umieszczone w taki sposdb, aby w przypadku awarii SWD informacja 
0 przesianym alarmie pozarowym byte widoczna rdwnieZ na ekranach tych urz^dzert 
oraz sygnalizowana sygnatem akustycznym. W przypadku braku moZliwoSci 
lokalizacji stacji odbiorczych alarmdw pozarowych (SOAP) w stanowisku kierowania, 
b^dz w przypadku wifkszej niz 2 stacji odbiorczych alarmdw pozarowych, naleZy 
stosowac koncentracjf sygnatdw za pomocq^ koncentratora.

5. Wymagania dia systemow sygnalizacji pozarowej

Wymagania dia systemdw sygnalizacji pozarowej zainstalowanych w
monitorowanych obiektach;
a) wszystkie elementy systemu musz^ posiadac wymagane polskim prawem 

dokumenty (deklaracje zgodnosci, swiadectwa dopuszczenia),
b) instalacja sygnalizacji poZarowej powinna bye zaprojektowana, wykonana oraz 

konserwowana zgodnie z obowi^zujstcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy 
technieznej,

c) centrale sygnalizacji poZarowej powinny posiadad moZliwosc weryfikaeji przez 
personel zgteszanych alarmdw poZarowych - zaleca si? dwustopniow^ organizacj? 
alarmowania z mozliwosci^ ustawiania czasdw opdZnieh.

d) maksymalny czas opdZnienia potrzebny na zgfoszenie si? personelu 
obstuguj^cego central? nie moze przekraczac czasu Tl = 2 minuty, a suma czasdw 
na zgtoszenie si? personelu i rozpoznanie nie moze przekraczac czasu (T1+T2) = 
10 minut.

e) czas na rozpoznanie powinien byd tak dobrany, aby czas zwteki na powiadomienie 
PSP zmniejszony byt do niezb?dnego minimum, oraz tak, aby nie powodowat 
wtstezania si? w chronionym obiekeie alarmu poZarowego II stopnia przed 
uprzednim sprawdzeniem sytuacji pozarowej w tym obiekeie przez personel,

f) wl^czenie r?cznego ostrzegaeza pozarowego (ROP) powoduje przejdcie central! 
sygnalizacji pozarowej do alarmu pozarowego II stopnia bez zwtoki czasowej,

g) weryfikaeja przyj?tych czasdw Tl i T2 powinna odbywac si? w trakeie czynnosci 
kontroino - rozpoznawczych, o ktdrych mowa w pkt. 2.1.4.A, oraz audytdw, o 
ktdrych mowa wpkt. 2.1.2.B,
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h) zabrania sif kasowania alarmu pozarowego I stopnia bez uprzedniego 
sprawdzenia sytuacji pozarowej w obiekcie,

i) centrala sygnalizacji pozarowej powinna umozliwiac przeprowadzenie analizy 
sposobu postfpowania obs^ugi, w tym dokonania wydruku czasu, rodzaju i miejsca 
zdarzen,

j) centrala sygnalizacji pozarowej powinna posiadac odpowiednie wyjscia, co najmniej 
dwie pary zestykdw, umozliwiaj^ce wysytanie informacji o pozarze lub 
0 uszkodzeniu poszczegolnych elementdw systemu wykrywania pozaru; jedna 
para zestykow przet^czana jest w przypadku alarmu pozarowego II stopnia, 
natomiast druga para przets^czana jest w przypadku wyst^ienia uszkodzenia w 
central! (30V AC/DC, 1A AC/DC),

k) alarm pozarowy powinien miec bezwzgl^dny priorytet w dost^pnosci do systemu 
transmisji alarmu w stosunku do sygnatow uszkodzeniowych.

l) w przypadku braku catodobowej obstugi w obiekcie abonenta - m.in. w garazach 
zaleca si^ zastosowanie uktadu koincydencji linii dozorowych w celu zmniejszenia 
ilosci fatszywych alarmow i przyjfcie alarmowania jedno stopniowego.

5.1 Wymagania dia systemow transmisji

a) wszystkie elementy systemu musz^ posiadac wymagane polskim prawem 
dokumenty dopuszczaj^ce wyroby do obrotu i uzyticowania.
UWAGA; W swietle aktualnych przepisow wymagane s^ nast^puj^ce dokumenty; 
deklaracja zgodno§ci dIa wyrobu budowlanego - urz^dzenie transmisji alarmow, 
oraz swiadectwo dopuszczenia dia systemu transmisji sygnatow alarmdw 
pozarowych i uszkodzeniowych.

b) do przesytania alarmbw pozarowych I sygnatow uszkodzeniowych mogsi by6 
wykorzystywane:

- tory dedykowane, budowane specjalnie dia potrzeb transmisji alarmow 
pozarowych,

• tory dedykowane, zestawiane w sieciach publicznych operatorow 
telekomunikacyjnych,
- I^cza publicznych sled telekomunikacyjnych PSTN (publiczna komutowana siec 

telefoniczna) i ISDN (siec cyfrowa z integracj^ ustug),
c) w celu zapewnienia odpowiedniej niezawodnosci transmisji alarmow pozarowych 

i sygnatow uszkodzeniowych do przesytania alarmow pozarowych pomi^dzy 
urz^dzeniami transmisji alarmow pozarowych a stacjet odbiorcz^ alarmow 
pozarowych musz^ by6 wykorzystywane co najmniej dwa t^cza transmisji 
okreslone jako t^cze podstawowe i ts^cze dodatkowe, zapewnlajs^ce ogoln^ 
dost^pnosc systemu okreslon^ w tabeli 1; jako t^cze podstawowe natezy stosowac 
t^cze typu 1 wg tabeli 1 (specjalizowane tory transmisji): jako t^cze dodatkowe 
moze bye stosowane t^cze typu 1 lub typu 2 wg tabeli 1 (systemy t^cznosci 
cyfrowej wykorzystuj^ce publiczn^ sieb komutowan^; nalezy stosowac dwa, 
fizyeznie rozne tory transmisji; transmisja w t^czach podstawowym i dodatkowym 
musi bye iniejowana rownoczesnie i odbywac si? niezaleznie,

d) do przesytania sygnatbw uszkodzeniowych pomi?dzy urz^dzeniami transmisji 
alarmow pozarowych a staeja, odbiorez^ sygnatow uszkodzeniowych musi by6 
wykorzystywany co najmniej jeden tor transmisji spetniaj^cy wymagania okreslone
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dia torow transmisji alarmbw pozarowych, przy zapewnieniu parametru 
dost^pnosci systemu co najmniej na poziomie A 4.

e) jezeli dIa torow uszkodzeniowych nie zostata osi^gni^ta dost^pnosc na poziomie 
A 4 / patrz PN-EN 54-21 ;2009 tablica A 1/ , wymaganie dotycz^ce redundancji/ 
podwojenia t^czy transmisyjnych musi bye stosowane,

f) i^cza powinny umozliwiac transmisj§ dwukierunkow^ rownoozesnsi lub 
naprzemiennai., co pozwoli na umozliwienie przesiania potwierdzenia odbioru 
kaidej informaeji atarmowej,

g) system powinien zapewniad mozliwosc zmiany ilodci utytkownikow bez wptywu na 
jakosc transmisji; w momencie wyst^ienia probiemdw w transmisji uktad powinien 
zapewniac generowanie sygnatu bt^du,

h) dia transmisji radiowej nalezy wydzielic oddzielny kanat radiowy; operator powinien 
posiadac odpowiednie pozwolenie radlowe na korzystanie z tego toru na zasadach 
wyi^cznosci,

i) w przypadku traktowania kanalu radiowego jako isteza podstawowego kanat ten 
musi bye wykorzystywany wyisicznie do potrzeb systemu transmisji alarmdw 
po2arowych,

h) systemy transmisji alarmow powinny speiniac okredlone parametry przedstawione 
wtabeli 1;
- czas transmisji -parametr D (czas transmisji to opdlnienie w przestaniu alarmu 

pozarowego mierzone od chwili, przekazania alarmu pozarowego do wejscia 
urz^dzenia transmisji alarmdw pozarowych i sygnatow uszkodzeniowych do 
chwili przekazania alarmu pozarowego do wejscia urz^dzenia 
powiadamiaj^cego staeji odbiorezej alarmow pozarowych. Dopuszczalne 
opoznienia wewn^trzne centrali sygnalizaeji po2arowej i centrum odbiorezego 
alarmow pozarowych s^ ustanowione w normach zwi^zanych. Czas opoznienia 
liezony jako srednia arytmetyezna z wszystkich transmisji i z 95% wszystkich 
transmisji.);

• maksymalna wartosc czasu transmisji alarmow - parametr M maksymalna, 
dopuszczalna wartodc czasu transmisji po przekroczeniu ktorej zgtaszany jest 
bt^d transmisji;

• monitorowanie systemu transmisji, inaezej czas raportowania - parametr T 
(monitorowanie systemu transmisji jest precyzowane przez podanie czasu 
mi^dzy chwil^ wyst^ienia uszkodzenia w systemie transmisji alarmow, a chwil^ 
dojscia sygnatu o tym uszkodzeniu do centrum monitorowania operators.);

- dost^pnosc systemu transmisji alarmow - okreslona jako procent czasu, 
parametr w ktorym system transmituj^cy stan alarmu jest, dia transmisji stanow 
alarmu- rozpoznawany jako dost^pny z kazdego systemu alarmowego 
poi^ezonego z wyznaczonym alarmowym centrum odbiorczym, bez zaburzeh 
i w wymaganym czasie transmisji, przy czym systemy alarmowe roznych 
rodzajow mog^ oprocz komunikatu radiowego wysytad innego tupu komunikaty 
tj. komunikaty o uszkodzeniu i komunikaty statusowe, komunikaty te s^ 
rozpatrywane rowniez jako element transmisji alarmu;

- zabezpieczenie przed podstawieniem SO - S2, ochrona przed nieuprawnion^ 
zmiany nadajnika / odbiomika w chronionym obiekeie, dokonan^ przez 
wt^czenie podobnego urz^dzenia do systemu transmisji alarmu;
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- bezpieczenstwo informacji 10-13, ochrona informacji transmitowanej za 
pomoc^systemu transmisji alarmow.

Tabela 1. Wymagania techniczne dia systemow transmisji alarmow pozarowych

Wymagania techniczne dIa systemdw transmisji alarmow pozarowych
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lElcznoSci
cyfrowej
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pubiiczn^ siec
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(caie
t^cze) 
T5=90 s 
(dost^p do 
sieci)

Ogolna dost^pnosc systemu obejmuj^ca wszystkie tory transmisji, A4 = 99,8%
Dost§pnos6 wymagana przy uwzgi^dnieniu redundancji torow transmisji
Kazdy z parametrow - D, M oraz T powinien bye osisigni^ty przynajmniej wjednym torze transmisji i^cza 

typu 1 lub typu 2
'' Dia systemow radiowych moze bye stosowany czas monitorowania T3=300 min.
®’Wprzypadku wykorzystania anaiogowej, publicznej, komutowanej sieei teiefonieznej (PSTN) mog^byd 
stosowane parametry D2=60 s i M2=120 s
'' S1 - srodki do wykrycia podmiany nadajnika/odbiornika w chronionym obiekeie, poiegajqce na wprowadzeniu 
identyfikatorow iub adresow do wszystkich komunikatbw transmitowanych za pomoc^t^cza transmisji atarmu 

10 - brak srodkow
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6. System prezentacji informacji (SPI)
a) SPI jest urz^dzeniem zainstalowanym w stanowisku kierowania komendy PSP, 

sluz^cym do wizualizacji odbieranych przez stacj§ odbiorcz^ alarmbw pozarowych 
(SOAP) alarmow pozarowych, a takZe sygnatow uszkodzeniowych pochodz^cych 
z centrum odbiorczego alarmow pozarowych (COAP). W sktad systemu 
prezentacji informacji wchodzi: system wspomaganta decyzji SWD, 
opcjonalnie koncentrator wraz z elementami wizualizacji (monitor, 
klawiatura),

b) dziatanie koncentratora polega na odbiorze, ewentualnym przetworzeniu, 
a nast^pnie przestaniu na odpowiednie urze^dzenie/urzc^dzenia sygnatow 
alarmowych pochodz^cych z roznych stacji odbiorczych alarmow pozarowych. Ide^ 
zastosowania koncentratora jest ograniczenie ilosci urzs^dzeh audiowizualnych 
(komputery, monitory, kiawiatury, gbsniki) montowanych i uZytkowanych w centrum 
odbiorczym alarmow pozarowych (COAP), zlokalizowanym w jednostce Pahstwowej 
Strazy Pozarnej,

c) koncentrator jest modutem realizuj^cym funkcje przyj^cia sygnabw ze stacji 
odbiorczych alarmow pozarowych operatorow, ich ewentualnym przetworzeniu 
(konwersji) oraz wystaniu do systemu wspomagania decyzji (SWD). W przypadku 
uszkodzenia SWD lub pot^czenia koncentratora z SWD odpowiednia informacja 
0 tym fakcie powinna pojawic si^ w systemie wizualizacji. System wizualizacji 
uaktywnia sif w sytuacji awarii SWD,

d) podl^czony do koncentratora system wizualizacji (monitor, klawiatura) jest wspolny 
dia wszystkich podt^czonych stacji odbiorczych alarmdw pozarowych. Organizacja 
pracy systemu powinna umozliwiac utrzymanie struktury baz informacji o obiektach 
przez kazdego z operatorow monitoringu podt^czonego do koncentratora bez 
angazowania osob trzecich (np. pracownika komendy, operatora koncentratora 
itd.),

e) w przypadku uszkodzenia koncentratora odpowiednia informacja o tym fakcie 
powinna pojawic si? w systemie SWD i/lub w systemie wizualizacji. Sygnal 
uszkodzenia koncentratora powinien bye rowniei przestany do operatora. 
Minimalna informacja w systemie wizualizacji powinna zawierac stwierdzenie 
o uszkodzeniu koncentratora,

f) w sytuacji uszkodzenia koncentratora lub/i pot^czenia pomi?dzy koncentratorem 
i stacji odbiorez^ alarmow pozarowych odezyt informacji o przychodzstcych 
sygnalach alarmowych powinien bye mozliwy z postrzegalnych stacji odbiorczych 
alarmow pozarowych,

g) koncentrator musi posiadac funkcj? zapisu historii zdarzeh, z zegarem czasu 
rzeczywistego, umozliwiaj^cq. kontrol? zaistnialych zdarzeh z ostatnich 30 dni. 
Zakres rejestrowanych zdarzeh powinien uwzgl?dniac informaeje dotycz^ce:
- odebrania sygnatu ze stacji odbiorezej alarmow pozarowych,
- przekazania sygnalu do systemu wspomagania decyzji (SWD),
- potwierdzenia odbioru sygnatu przez system wspomagania decyzji (SWD),
- awarii linii transmisyjnej do system wspomagania decyzji (SWD),

- awarii pol^czenia linii transmisyjnej ze stacji odbiorezej alarmow pozarowych 

(SOAP),
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h) urzq^dzenia systemu prezentacji informacji SPI nie obj^te obowi^zkiem 
uzyskania swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania, wynikaj^cym z 
rozporz^dzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw 
sluz^cych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i 2ycia 
oraz mienia, a tak^e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do 
u2ytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z pozn. zm.).

i) koncentrator powinien bye wtasnosci^ komendanta powiatowego PSP. Zapewnienie
poprawnosci dziatenia koncentratora, jak rowniez zwi^zanej z nim infrastruktury, 
nalezy do wta^ciciela koncentratora. Koszt obstugi technieznej, napraw 
i konserwacji spoczywa solidarnie na operatorach systemu monitoringu 
pozarowego.

7. EKSPLOATACJA, PRZEGLADY TECHNICZNE I 
CZYNNOSCl KONSERWACYJNE SYSTEMOW 

MONITORINGU POZAROWEGO

7.1 Eksploatacja, przegl^dy techniezne i czynnosci konsen/vacyjne systemu 
monitoringu pozarowego powinny odbywac si^ zgodnie z zaleceniami 
producentow zawartymi w dokumentaeji techniczno-ruchowej, instrukcjach 
uZytkowania.

7.2 Przegl^dy techniezne i czynnosci konserwacyjne systemu monitoringu 
pozarowego powinny odbywac si^ nie rzadziej niz raz w roku.

7.3 Kazdy uzytkownik systemu sygnalizaeji pozarowej musi posiadac ksi^zk^ 
eksploatacji systemu, gdzie wpisy dokonywane s^ bezposrednio po wyst^ieniu 
zdarzenia.

7.4 Jednym z wymaganych wpisow w ksi^zee eksploatacji systemu musz^ bye dane 
firmy i osob, swiadcz^cych uslugi w zakresie konserwacji i przegl^dow systemu.

7.5 Wpisy w ww. ksi^zee musz^ dotyezyd wymaganych testow, przegi^dow i zdarzeh 
(m.in. uszkodzeh; falszywych alarmdw); czynnosci konsenwacyjne powinna 
prowadzic osoba z odpowiednimi kwalifikaejami i przygotowaniem zawodowym, 
a wpisy w ksi^zee powinny umozliwiad identyfikaejf osoby przeprowadzaj^cej te 
czynnosci.

7.6 Brak osoby odpowiedzialnej za czynnosci konserwacyjne systemu moze 
skutkowac odl^czeniem systemu.

7.7 Przegl^d techniezny i czynnosci konserwacyjne powinny bye potwierdzane 
stosownym dokumentem (np. odwiadezeniem firmy konsenwuj^cej system 
sygnalizaeji pozarowej z podaniem zakresu czynnosci).

7.8 Zakres przegls^du technieznego i czynnosci konserwacyjnych mozna okreslic 
zgodnie z zapisami specyfikacji technieznej PKN-CEN/TS 54-14: 2006, przy czym 
powinien on obowi^zkowo obejmowad sprawdzenie dwutorowosci przesytania 
alarmu pozarowego.
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8. POS TA NOWIENIA KONGO WE

8.1 Koszty zapewnienia i utrzymania systemu monitoringu pozarowego, 
z wyl^czeniem samego SPI, nie powinny obci^zac Panstwowej Strazy Pozarnej.

8.2 W zwi^zku z nowelizacj^ powyzszego dokumentu wdrozenie wymagan jego 
postanowieh okresla sif do 30 lipca 2014 r.

8.3 W zakresie wymagan dotyczs^cych oceny zgodnosci wyrobow (badah i certyfikacji) 
dia urzq^dzen transmisji alarmow pozarowych i sygnaiow uszkodzeniowych, i dia 
systemow transmisji afarmow pozarowych, nalezy odnosic si? do stanu prawnego 
obowi^zuj^cego odpowiednio na dzieh produkcji, wprowadzenia do obrotu i/lub 
zainstalowania wyrobow. Wyroby (urz?_dzenia transmisji alarmow pozarowych i 
sygnaiow uszkodzeniowych i systemy transmisji alarmow pozarowych) nie 
spelniaj^ce wymagan dotycz^cych oceny zgodnosci, wynikaj^cych z przepisow 
obowi^zuj^cych w dniu wprowadzenia do obrotu i/lub zainstalowania wyrobow, 
nie powinny bye wprowadzone do uzytkowania i/lub dalej eksploatowane.

Powyzsze opracowanie jest zgodne z „Ramowymi wymaganiami organizacyjno - 
technieznymi dotycz^cymi uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Panstwowej 
Strazy Pozarnej sposobu podl^czenia urz^dzeh sygnallzacyjno - alarmowych 
systemu sygnalizaeji pozarowej z oblektem komendy Panstwowej Strazy Pozarnej lub 
wskazanym przez wlasciwego miejscowo Komenda Powiatowego Panstwowej Strazy 
Pozarnej” opracowanymi przez Komend? Glowna Panstwowej Strazy Pozarnej- 
Nowelizacja, tekst jednoiity . Warszawa lipiec 2013 r.
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