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Załącznik Nr 8 do SIWZ 

 

Wykaz budynków, opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych 

 

Jednostka org. Rodzaj budynku 
Lokalizacja 

(adres) 

Czy obiekt 

jest 

użytkowan

y? 

Rok 

budow

y 

Powierz

. 

użytkow

a w m² 

Czy obiekt 

posiada 

sprawne 

urządzenie 

odgromow

e? 

Przeprowadzan

e remonty 

istotnie 

podwyższające 

wartość obiektu 

- data i zakres 

remontu 

Suma 

ubezpieczenia 

Materiał  

ścian stropów 
konstrukcj

i dachu 

pokrycie 

dachu 

Starostwo Powiatowe w 

Szydłowcu 

Budynek 

Starostwa 

Powiatowe Lokal 

użytkowy Nr3 

Pl.M.Konopnick

iej 7 Szydłowiec 
TAK 1960 1335 TAK - 3 070 500,00 zł 

cegła betonowa żelbetowy papa 

- - - - 

Garaże 
Pl.M.Konopnick

iej 7 Szydłowiec 
TAK 1960 30 TAK - 48 000,00 zł 

suporex betonowa żelbetowy papa 

- - - - 

Budynek 

Administracyjno-

Biurowy Lokal Nr 

2, Nr3 

ul.Kościuszki 

170 Szydłowiec 
TAK - 891,36 TAK 

Termomoderniz

acja budynku 

ul.Kościuszki - 

99894,17 

2 050 128,00 zł 

cegła betonowa żelbetowy papa 

- - - - 

Budynek 

Administracyjno-

Biurowy Lokal Nr 

1 z szybem windy 

dla pniepełnospr. 

ul.Kościuszki 

170 Szydłowiec 
TAK - 545,2 TAK - 1 253 960,00 zł 

cegła betonowa żelbetowy blacha 

- - - - 

Budynek 

mieszkalny 

(dróżniczówka) 

Orońsko 

ul.Radomska 
TAK 1840 52 TAK - 119 600,00 zł 

murowane drewniana drewniany blacha 

- - - - 

Pogotowie - 

budynek 

dwukondygnacyjn

y- garaże 3 szt * 

Szydłowiec 

ul.Staszica 
TAK 

2010-

2013 
1377,9 TAK - 4 344 802,41 zł 

cegła żelbeton żelbetowy blacha 

- - - - 
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Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego 

Budynek  CKZiU 

ul. Kosciuszki 

39 26-500 

Szydłowiec 

TAK 1960 1950 TAK 2014 4 485 000,00 zł 

- - - - 

- - - - 

Budynek 

warsztatów 

ul. Kosciuszki 

39 26-500 

Szydłowiec 

NIE 1950 700 NIE - 1 610 000,00 zł 

- - - - 

- - - - 

Dom Pomocy Społecznej "Dom 

Kombatanta" 

Budynek 

hydroforni* 

DPS "DK" 

Łaziska 15 A 
TAK 1998 23,8 TAK - 180 550,00 zł 

cegła betonowa żelbetowy blacha 

- - - - 

Budynek terapii 

zabiegowej 

DPS "DK" 

Łaziska 15 A 
TAK 1998 383 TAK - 880 900,00 zł 

murowane betonowa drewniany blacha 

- - - - 

Budynek 

rehabilitacji 

ruchowej * 

DPS "DK" 

Łaziska 15 A 
TAK 1998 307,4 TAK - 811 228,77 zł 

murowane betonowa drewniany blacha 

- - - - 

Budynek stacji 

trafo * 

DPS "DK" 

Łaziska 15 A 
TAK 1998 30,7 TAK - 94 101,75 zł 

murowane betonowa drewniany blacha 

- - - - 

Garaż z osłoną 

śmietnikową 

DPS "DK" 

Łaziska 15 A 
TAK 1998 119,4 TAK - 191 040,00 zł 

murowane betonowa drewniany blacha 

- - - - 

Budynek 

żywieniowy z 

łącznikiem 

DPS "DK" 

Łaziska 15 A 
TAK 1998 741,4 TAK - 1 705 220,00 zł 

murowane betonowa drewniany blacha 

- - - - 

Budynek 

administracyjno 

mieszkalny 

- TAK 1998 1037,4 TAK - 2 386 020,00 zł 

murowana betonowa drewniany blacha 

- - - - 
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Budynek 

mieszkalny 

DPS "DK" 

Łaziska 15 A 
TAK 1998 1887 TAK 

 
4 340 100,00 zł 

murowana betonowa drewniany blacha 

- - - - 

Portiernia * 
DPS "DK" 

Łaziska 15 A 
TAK 1998 22,2 TAK 

 
73 218,48 zł 

murowane betonowa drewniany blacha 

- - - - 

Budynek 

wielofunkcyjny 

DPS "DK" 

Łaziska 15 A 
TAK 1998 521,8 TAK 

 
1 200 140,00 zł 

murowane betonowa drewniany blacha 

- - - - 

Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna 
- 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie 

- 

 

Powiatowy Urząd Pracy Budynek biurowy 

ul. Metalowa 7, 

26-500 

Szydłowiec 

TAK 1985 940 TAK - 2 162 000,00 zł 

- - - - 

- - - - 

Zarząd Dróg Powiatowych - 

Zespół Szkół im. Korpusu 

Ochrony Pogranicza 

Budynek szkoły 
ul. Kościuszki 

39 
TAK 1967 3044,19 TAK -- 7 001 637,00 zł 

cegła żelbeton żelbetowy papa 

cegła 

ceramiczna 
- - - 

Świetlica 

wolnostojąca 

ul. Kościuszki 

39 
TAK 1964 380 TAK - 874 000,00 zł 

cegła drewniana drewniany blacha 

silikatowa - - - 

Stodoła 
ul. Kościuszki 

39 
TAK 1964 50,3 TAK - 80 480,00 zł 

cegła drewniana drewniany eternit 

bal. 

drewniany 
- - - 

Budynek 

gospodarczy 

ul. Kościuszki 

39 
TAK 1968 402 TAK - 643 200,00 zł 

cegła drewniana drewniany eternit 

silikatowa - - - 

Pawilon sportowy 
ul. Kościuszki 

39 
TAK 1967 235 TAK - 540 500,00 zł 

cegła żelbeton żelbetowy dachówka 

ceramiczna - - - 

Budynek ul. Kościuszki TAK 1999 68 TAK - 156 400,00 zł beton drewniana drewniany blacha 
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dydaktyczny 39 bloczki - - - 

Budynek internatu 
ul. Kościuszki 

39 
TAK 1966 2220,6 TAK - 5 107 380,00 zł 

beton żelbeton żelbetowy papa 

bloczki - - - 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących im. H. 

Sienkiewicza 

Budynek szkoły ul. Zamkowa 1 TAK - 2394,33 - - 5 506 959,00 zł 
- - - - 

- - - - 

Budynek 

gospodarczy 
ul. Zamkowa 1 TAK - 97,5 - - 156 000,00 zł 

- - - - 

- - - -- 

 

 

 

*wartość KB 
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Jednostka org. Lp. 
Przeznaczenie 

budynku 
Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe Zabezpieczenia ppoż.  

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu 

1. 

Budynek Starostwa 

Powiatowe Lokal 

użytkowy Nr3 

Czy okna budynków są 

okratowane 

(jeśli tak proszę podać 

które i w jakich 

pomieszczeniach)- Kasa 

Satarostwa.W-ł 

Komunikacji 

TAK 

gaśnice 

Liczba sprawnych 

gaśnic:17 
TAK 

Stały dozór fizyczny - 

ochrona własna  

W godzinach: …………. 

TAK - 

wewnętrzny 

Agregaty gaśnicze: 

Liczba sprawnych 

agregatów 

gaśniczych:………. 

NIE 

Stały dozór fizyczny - 

pracownicy firmy ochrony 

mienia. W godzinach: 

całodobowo 

TAK - 

wewnętrzny 

Hydranty wewnętrzne: 

3 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

wewnętrznych: 3 

TAK 

Alarm z sygnałem 

lokalnym 
TAK 

Hydranty zewnętrzne: 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

zewnętrznych: 

NIE 

Czy wszystkie drzwi 

zewnętrzne zaopatrzone są 

w co najmniej 2 zamki 

wielozastawkowe         

TAK 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca w 

miejscu chronionym 

NIE 

System alarmowy z 

powiadomieniem służb 

patrolowych z całodobową 

ochroną           

NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 

NIE 

Monitoring (kamery 

przemysłowe) 
NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru z 

powiadomieniem służb 

patrolowych 

NIE 

Pozostałe zabezpieczenia brak 

Sprawna instalacja 

gaśnicza 

Rodzaj instalacji 

gaśniczej: ………. 

TAK - 

uruchamiana 

ręcznie 

Sprawna instalacja 

oddymiająca (klapy 

dymowe) 
  

2. Garaże 
Czy okna budynków są 

okratowane 
NIE 

gaśnice 

Liczba sprawnych 
TAK 
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(jeśli tak proszę podać 

które i w jakich 

pomieszczeniach) 

gaśnic:2 

Stały dozór fizyczny - 

ochrona własna  

W godzinach: …………. 
NIE 

Agregaty gaśnicze: 

Liczba sprawnych 

agregatów 

gaśniczych:………. 

NIE 

Stały dozór fizyczny - 

pracownicy firmy ochrony 

mienia. W godzinach: 

…………. 

NIE 

Hydranty wewnętrzne: 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

wewnętrznych:………. 

NIE 

Alarm z sygnałem 

lokalnym 
NIE 

Hydranty zewnętrzne: 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

zewnętrznych:………. 

NIE 

Czy wszystkie drzwi 

zewnętrzne zaopatrzone są 

w co najmniej 2 zamki 

wielozastawkowe         

TAK 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca w 

miejscu chronionym 

NIE 

System alarmowy z 

powiadomieniem służb 

patrolowych z całodobową 

ochroną           

NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 

NIE 

Monitoring (kamery 

przemysłowe) 
NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru z 

powiadomieniem służb 

patrolowych 

NIE 

Pozostałe zabezpieczenia brak 

Sprawna instalacja 

gaśnicza 

Rodzaj instalacji 

gaśniczej: ………. 

NIE 

Sprawna instalacja 

oddymiająca (klapy 

dymowe) 
NIE 

3. 

Budynek 

Administracyjno-

Biurowy Lokal Nr 

2, Nr3  

Czy okna budynków są 

okratowane 

(jeśli tak proszę podać 

które i w jakich 

pomieszczeniach) 

TAK 

gaśnice 

Liczba sprawnych 

gaśnic:…4 
TAK 

Stały dozór fizyczny - 

ochrona własna  

W godzinach: …………. 
NIE 

Agregaty gaśnicze: 

Liczba sprawnych 

agregatów 

gaśniczych:………. 

NIE 
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Stały dozór fizyczny - 

pracownicy firmy ochrony 

mienia. W godzinach: 

…………. 

NIE 

Hydranty wewnętrzne: 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

wewnętrznych:…1 

TAK 

Alarm z sygnałem 

lokalnym 
NIE 

Hydranty zewnętrzne: 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

zewnętrznych:………. 

NIE 

Czy wszystkie drzwi 

zewnętrzne zaopatrzone są 

w co najmniej 2 zamki 

wielozastawkowe         

NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca w 

miejscu chronionym 

NIE 

System alarmowy z 

powiadomieniem służb 

patrolowych z całodobową 

ochroną           

NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 

NIE 

Monitoring (kamery 

przemysłowe) 
NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru z 

powiadomieniem służb 

patrolowych 

NIE 

Pozostałe zabezpieczenia brak 

Sprawna instalacja 

gaśnicza 

Rodzaj instalacji 

gaśniczej: ………. 

NIE 

Sprawna instalacja 

oddymiająca (klapy 

dymowe) 
NIE 

4. 

Budynek 

Administracyjno-

Biurowy Lokal Nr 1 

z szybem windy dla 

pniepełnospr. 

Czy okna budynków są 

okratowane 

(jeśli tak proszę podać 

które i w jakich 

pomieszczeniach) 

TAK 

gaśnice 

Liczba sprawnych 

gaśnic:…4 
TAK 

Stały dozór fizyczny - 

ochrona własna  

W godzinach: …………. 
NIE 

Agregaty gaśnicze: 

Liczba sprawnych 

agregatów 

gaśniczych:………. 

NIE 

Stały dozór fizyczny - 

pracownicy firmy ochrony 

mienia. W godzinach: 

…………. 

NIE 

Hydranty wewnętrzne: 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

wewnętrznych:…1 

TAK 

Alarm z sygnałem 

lokalnym 
NIE 

Hydranty zewnętrzne: 

Liczba sprawnych 

hydrantów 
NIE 
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zewnętrznych:………. 

Czy wszystkie drzwi 

zewnętrzne zaopatrzone są 

w co najmniej 2 zamki 

wielozastawkowe         

NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca w 

miejscu chronionym 

NIE 

System alarmowy z 

powiadomieniem służb 

patrolowych z całodobową 

ochroną           

NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 

NIE 

Monitoring (kamery 

przemysłowe) 
NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru z 

powiadomieniem służb 

patrolowych 

NIE 

Pozostałe zabezpieczenia brak 

Sprawna instalacja 

gaśnicza 

Rodzaj instalacji 

gaśniczej: ………. 

NIE 

Sprawna instalacja 

oddymiająca (klapy 

dymowe) 
NIE 

5. 

Budynek 

mieszkalny 

(dróżniczówka) 

Czy okna budynków są 

okratowane 

(jeśli tak proszę podać 

które i w jakich 

pomieszczeniach) 

NIE 

gaśnice 

Liczba sprawnych 

gaśnic:…1 
TAK 

Stały dozór fizyczny - 

ochrona własna  

W godzinach: …………. 

TAK - 

wewnętrzny 

Agregaty gaśnicze: 

Liczba sprawnych 

agregatów 

gaśniczych:………. 

  

Stały dozór fizyczny - 

pracownicy firmy ochrony 

mienia. W godzinach: 

…………. 

NIE 

Hydranty wewnętrzne: 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

wewnętrznych:………. 

NIE 

Alarm z sygnałem 

lokalnym 
NIE 

Hydranty zewnętrzne: 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

zewnętrznych:………. 

NIE 

Czy wszystkie drzwi 

zewnętrzne zaopatrzone są 

w co najmniej 2 zamki 

wielozastawkowe         

TAK 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca w 

miejscu chronionym 

NIE 

System alarmowy z 

powiadomieniem służb 
NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 
NIE 
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patrolowych z całodobową 

ochroną           

sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 

Monitoring (kamery 

przemysłowe) 
NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru z 

powiadomieniem służb 

patrolowych 

NIE 

Pozostałe zabezpieczenia brak 

Sprawna instalacja 

gaśnicza 

Rodzaj instalacji 

gaśniczej: ………. 

NIE 

Sprawna instalacja 

oddymiająca (klapy 

dymowe) 
NIE 

6. 

Pogotowie - 

budynek 

dwukondygnacyjny- 

garaże 3 szt 

Czy okna budynków są 

okratowane 

(jeśli tak proszę podać 

które i w jakich 

pomieszczeniach) 

NIE 

gaśnice 

Liczba sprawnych 

gaśnic:…10 
TAK 

Stały dozór fizyczny - 

ochrona własna  

W godzinach: …………. 

TAK - 

wewnętrzny 

Agregaty gaśnicze: 

Liczba sprawnych 

agregatów 

gaśniczych:………. 

NIE 

Stały dozór fizyczny - 

pracownicy firmy ochrony 

mienia. W godzinach: 

…………. 

NIE 

Hydranty wewnętrzne: 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

wewnętrznych:…2 

TAK 

Alarm z sygnałem 

lokalnym 
NIE 

Hydranty zewnętrzne: 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

zewnętrznych:………. 

NIE 

Czy wszystkie drzwi 

zewnętrzne zaopatrzone są 

w co najmniej 2 zamki 

wielozastawkowe         

TAK 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca w 

miejscu chronionym 

NIE 

System alarmowy z 

powiadomieniem służb 

patrolowych z całodobową 

ochroną           

NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 

NIE 

Monitoring (kamery 

przemysłowe) 
NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru z 

powiadomieniem służb 

patrolowych 

NIE 

Pozostałe zabezpieczenia   Sprawna instalacja NIE 
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gaśnicza 

Rodzaj instalacji 

gaśniczej: ………. 

Sprawna instalacja 

oddymiająca (klapy 

dymowe) 
NIE 

Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego  

1. Budynek  CKZiU 

Czy okna budynków są 

okratowane 

(jeśli tak proszę podać 

które i w jakich 

pomieszczeniach) 

TAK 

gaśnice 

Liczba sprawnych 

gaśnic:17 
TAK 

Stały dozór fizyczny - 

ochrona własna  w godz 

8,30- 17,00 

W godzinach: …………. 

TAK - 

wewnętrzny i 

zewnętrzny 

Agregaty gaśnicze: 

Liczba sprawnych 

agregatów 

gaśniczych:………. 

NIE 

Stały dozór fizyczny - 

pracownicy firmy ochrony 

mienia. W godzinach: 

całodobowo 

TAK - 

zewnętrzny 

Hydranty wewnętrzne:  

Liczba sprawnych 

hydrantów 

wewnętrznych: 

TAK 

Alarm z sygnałem 

lokalnym 
TAK 

Hydranty zewnętrzne:3 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

zewnętrznych:3 

TAK 

Czy wszystkie drzwi 

zewnętrzne zaopatrzone są 

w co najmniej 2 zamki 

wielozastawkowe         

TAK 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca w 

miejscu chronionym 

TAK - 

uruchamiana 

ręcznie 

System alarmowy z 

powiadomieniem służb 

patrolowych z całodobową 

ochroną           

TAK 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 

NIE 

Monitoring (kamery 

przemysłowe) 
NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru z 

powiadomieniem służb 

patrolowych 

NIE 

Pozostałe zabezpieczenia brak 

Sprawna instalacja 

gaśnicza 

Rodzaj instalacji 

gaśniczej: ………. 

TAK - 

uruchamiana 

ręcznie 

Sprawna instalacja 

oddymiająca (klapy 

dymowe) 
NIE 

2. Budynek Czy okna budynków są NIE gaśnice NIE 
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warsztatów okratowane 

(jeśli tak proszę podać 

które i w jakich 

pomieszczeniach) 

Liczba sprawnych 

gaśnic:………. 

Stały dozór fizyczny - 

ochrona własna  w godz 

7,30-17,00 

W godzinach: …………. 

TAK - 

zewnętrzny 

Agregaty gaśnicze: 

Liczba sprawnych 

agregatów 

gaśniczych:………. 

NIE 

Stały dozór fizyczny - 

pracownicy firmy ochrony 

mienia. W godzinach: 

…………. 

TAK - 

zewnętrzny 

Hydranty wewnętrzne: 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

wewnętrznych:………. 

NIE 

Alarm z sygnałem 

lokalnym 
NIE 

Hydranty zewnętrzne: 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

zewnętrznych:………. 

TAK 

Czy wszystkie drzwi 

zewnętrzne zaopatrzone są 

w co najmniej 2 zamki 

wielozastawkowe         

NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca w 

miejscu chronionym 

NIE 

System alarmowy z 

powiadomieniem służb 

patrolowych z całodobową 

ochroną           

NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 

NIE 

Monitoring (kamery 

przemysłowe) 
NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru z 

powiadomieniem służb 

patrolowych 

NIE 

Pozostałe zabezpieczenia brak 

Sprawna instalacja 

gaśnicza 

Rodzaj instalacji 

gaśniczej: ………. 

NIE 

Sprawna instalacja 

oddymiająca (klapy 

dymowe) 
NIE 

Dom Pomocy Społecznej "Dom 

Kombatanta" 
1 Budynek hydroforni 

Czy okna budynków są 

okratowane 

(jeśli tak proszę podać 

które i w jakich 

pomieszczeniach) 

TAK 

gaśnice 

Liczba sprawnych 

gaśnic:1 
TAK 

Stały dozór fizyczny - 

ochrona własna  

W godzinach: 7-19,19-

TAK - 

wewnętrzny i 

zewnętrzny 

Agregaty gaśnicze: 

Liczba sprawnych 

agregatów gaśniczych: 
NIE 
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7…………. 

Stały dozór fizyczny - 

pracownicy firmy ochrony 

mienia. W godzinach: 

całodobowo 

NIE 

Hydranty wewnętrzne:  

Liczba sprawnych 

hydrantów 

wewnętrznych: 

NIE 

Alarm z sygnałem 

lokalnym 
TAK 

Hydranty zewnętrzne:1 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

zewnętrznych:1 

TAK 

Czy wszystkie drzwi 

zewnętrzne zaopatrzone są 

w co najmniej 2 zamki 

wielozastawkowe         

TAK 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca w 

miejscu chronionym 

NIE 

System alarmowy z 

powiadomieniem służb 

patrolowych z całodobową 

ochroną           

NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 

NIE 

Monitoring (kamery 

przemysłowe) 
NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru z 

powiadomieniem służb 

patrolowych 

NIE 

Pozostałe zabezpieczenia   

Sprawna instalacja 

gaśnicza 

Rodzaj instalacji 

gaśniczej: ………. 

NIE 

Sprawna instalacja 

oddymiająca (klapy 

dymowe) 
NIE 

2 
Budynek terapii 

zabiegowej 

Czy okna budynków są 

okratowane 

(jeśli tak proszę podać 

które i w jakich 

pomieszczeniach) 

NIE 

gaśnice 

Liczba sprawnych 

gaśnic:3………. 
TAK 

Stały dozór fizyczny - 

ochrona własna  

W godzinach: 7-19,19-

7…………. 

TAK - 

wewnętrzny i 

zewnętrzny 

Agregaty gaśnicze:- 

Liczba sprawnych 

agregatów 

gaśniczych:…-……. 

NIE 

Stały dozór fizyczny - 

pracownicy firmy ochrony 

mienia. W godzinach: 

…………. 

NIE 

Hydranty wewnętrzne: 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

wewnętrznych:……-

…. 

NIE 
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Alarm z sygnałem 

lokalnym 
TAK 

Hydranty zewnętrzne:1 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

zewnętrznych:……1…

. 

TAK 

Czy wszystkie drzwi 

zewnętrzne zaopatrzone są 

w co najmniej 2 zamki 

wielozastawkowe         

NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca w 

miejscu chronionym 

TAK - 

uruchamiana 

automatycznie 

System alarmowy z 

powiadomieniem służb 

patrolowych z całodobową 

ochroną           

NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 

NIE 

Monitoring (kamery 

przemysłowe) 
NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru z 

powiadomieniem służb 

patrolowych 

TAK - 

uruchamiana 

automatycznie 

Pozostałe zabezpieczenia   

Sprawna instalacja 

gaśnicza 

Rodzaj instalacji 

gaśniczej: ………. 

NIE 

Sprawna instalacja 

oddymiająca (klapy 

dymowe) 
NIE 

3 

Budynek 

rehabilitacji 

ruchowej 

Czy okna budynków są 

okratowane 

(jeśli tak proszę podać 

które i w jakich 

pomieszczeniach) 

NIE 

gaśnice 

Liczba sprawnych 

gaśnic:3………. 
TAK 

Stały dozór fizyczny - 

ochrona własna  

W godzinach: 7-19,19-

7…………. 

TAK - 

wewnętrzny i 

zewnętrzny 

Agregaty gaśnicze:- 

Liczba sprawnych 

agregatów 

gaśniczych:………. 

NIE 

Stały dozór fizyczny - 

pracownicy firmy ochrony 

mienia. W godzinach: 

…………. 

NIE 

Hydranty 

wewnętrzne:- 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

wewnętrznych:………. 

NIE 

Alarm z sygnałem 

lokalnym 
TAK 

Hydranty zewnętrzne:1 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

zewnętrznych:…1……

. 

TAK 
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Czy wszystkie drzwi 

zewnętrzne zaopatrzone są 

w co najmniej 2 zamki 

wielozastawkowe         

NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca w 

miejscu chronionym 

TAK - 

uruchamiana 

automatycznie 

System alarmowy z 

powiadomieniem służb 

patrolowych z całodobową 

ochroną           

NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 

NIE 

Monitoring (kamery 

przemysłowe) 
NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru z 

powiadomieniem służb 

patrolowych 

TAK - 

uruchamiana 

automatycznie 

Pozostałe zabezpieczenia   

Sprawna instalacja 

gaśnicza 

Rodzaj instalacji 

gaśniczej: ………. 

NIE 

Sprawna instalacja 

oddymiająca (klapy 

dymowe) 
NIE 

4 Budynek stacji trafo 

Czy okna budynków są 

okratowane 

(jeśli tak proszę podać 

które i w jakich 

pomieszczeniach) 

NIE 

gaśnice 

Liczba sprawnych 

gaśnic:1………. 
TAK 

Stały dozór fizyczny - 

ochrona własna  

W godzinach: 7-19,19-

7…………. 

TAK - 

wewnętrzny i 

zewnętrzny 

Agregaty gaśnicze:- 

Liczba sprawnych 

agregatów 

gaśniczych:…-……. 

NIE 

Stały dozór fizyczny - 

pracownicy firmy ochrony 

mienia. W godzinach: 

…………. 

NIE 

Hydranty 

wewnętrzne:- 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

wewnętrznych:…-

……. 

NIE 

Alarm z sygnałem 

lokalnym 
NIE 

Hydranty zewnętrzne:1 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

zewnętrznych:……1…

. 

TAK 

Czy wszystkie drzwi 

zewnętrzne zaopatrzone są 

w co najmniej 2 zamki 

wielozastawkowe         

NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca w 

miejscu chronionym 

NIE 
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System alarmowy z 

powiadomieniem służb 

patrolowych z całodobową 

ochroną           

NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 

NIE 

Monitoring (kamery 

przemysłowe) 
NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru z 

powiadomieniem służb 

patrolowych 

NIE 

Pozostałe zabezpieczenia   

Sprawna instalacja 

gaśnicza 

Rodzaj instalacji 

gaśniczej: ………. 

NIE 

Sprawna instalacja 

oddymiająca (klapy 

dymowe) 
NIE 

5 
Garaż z osłoną 

śmietnikową 

Czy okna budynków są 

okratowane 

(jeśli tak proszę podać 

które i w jakich 

pomieszczeniach) 

NIE 

gaśnice 

Liczba sprawnych 

gaśnic:2………. 
TAK 

Stały dozór fizyczny - 

ochrona własna  

W godzinach: 7-19,19-

7…………. 

TAK - 

wewnętrzny i 

zewnętrzny 

Agregaty gaśnicze: 

Liczba sprawnych 

agregatów 

gaśniczych:……-…. 

NIE 

Stały dozór fizyczny - 

pracownicy firmy ochrony 

mienia. W godzinach: 

…………. 

NIE 

Hydranty 

wewnętrzne:- 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

wewnętrznych:…-

……. 

NIE 

Alarm z sygnałem 

lokalnym 
TAK 

Hydranty zewnętrzne:- 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

zewnętrznych:…-……. 

NIE 

Czy wszystkie drzwi 

zewnętrzne zaopatrzone są 

w co najmniej 2 zamki 

wielozastawkowe         

TAK 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca w 

miejscu chronionym 

NIE 

System alarmowy z 

powiadomieniem służb 

patrolowych z całodobową 

ochroną           

NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 

NIE 

Monitoring (kamery NIE Sprawna instalacja NIE 
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przemysłowe) sygnalizacji pożaru z 

powiadomieniem służb 

patrolowych 

Pozostałe zabezpieczenia   

Sprawna instalacja 

gaśnicza 

Rodzaj instalacji 

gaśniczej: ………. 

NIE 

Sprawna instalacja 

oddymiająca (klapy 

dymowe) 
NIE 

6 

Budynek 

żywieniowy z 

łącznikiem 

Czy okna budynków są 

okratowane 

(jeśli tak proszę podać 

które i w jakich 

pomieszczeniach)pokój 

dietetyka i 

magazyniera,magazyny w 

piwnicy 

TAK 

gaśnice 

Liczba sprawnych 

gaśnic:4………. 
TAK 

Stały dozór fizyczny - 

ochrona własna  

W godzinach: 7-19,19-

7…………. 

TAK - 

wewnętrzny i 

zewnętrzny 

Agregaty gaśnicze:- 

Liczba sprawnych 

agregatów 

gaśniczych:…-……. 

NIE 

Stały dozór fizyczny - 

pracownicy firmy ochrony 

mienia. W godzinach: 

…………. 

NIE 

Hydranty 

wewnętrzne:3 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

wewnętrznych:……3

…. 

TAK 

Alarm z sygnałem 

lokalnym 
TAK 

Hydranty zewnętrzne:- 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

zewnętrznych:…-……. 

NIE 

Czy wszystkie drzwi 

zewnętrzne zaopatrzone są 

w co najmniej 2 zamki 

wielozastawkowe         

NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca w 

miejscu chronionym 

TAK - 

uruchamiana 

automatycznie 

System alarmowy z 

powiadomieniem służb 

patrolowych z całodobową 

ochroną           

NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 

NIE 

Monitoring (kamery 

przemysłowe) 
NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru z 

powiadomieniem służb 

TAK - 

uruchamiana 

automatycznie 
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patrolowych 

Pozostałe zabezpieczenia   

Sprawna instalacja 

gaśnicza 

Rodzaj instalacji 

gaśniczej: ………. 

NIE 

Sprawna instalacja 

oddymiająca (klapy 

dymowe) 
NIE 

7 

Budynek 

administracyjno 

mieszkalny 

Czy okna budynków są 

okratowane 

(jeśli tak proszę podać 

które i w jakich 

pomieszczeniach)pokój Pr. 

Socjalny, gł. Księg, 

kasa.,aneks 

wypoczynkowy,hol prawa i 

lewa strona - I piętro 

TAK 

gaśnice 

Liczba sprawnych 

gaśnic:4………. 
TAK 

Stały dozór fizyczny - 

ochrona własna  

W godzinach: 7-19,19-

7…………. 

TAK - 

wewnętrzny i 

zewnętrzny 

Agregaty gaśnicze:- 

Liczba sprawnych 

agregatów 

gaśniczych:……-…. 

NIE 

Stały dozór fizyczny - 

pracownicy firmy ochrony 

mienia. W godzinach: 

…………. 

NIE 

Hydranty 

wewnętrzne:4 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

wewnętrznych:…4…

…. 

TAK 

Alarm z sygnałem 

lokalnym 
TAK 

Hydranty zewnętrzne:1 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

zewnętrznych:…1……

. 

TAK 

Czy wszystkie drzwi 

zewnętrzne zaopatrzone są 

w co najmniej 2 zamki 

wielozastawkowe         

NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca w 

miejscu chronionym 

TAK - 

uruchamiana 

automatycznie 

System alarmowy z 

powiadomieniem służb 

patrolowych z całodobową 

ochroną           

NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 

NIE 

Monitoring (kamery 

przemysłowe) 
NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru z 

powiadomieniem służb 

TAK - 

uruchamiana 

automatycznie 
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patrolowych 

Pozostałe zabezpieczenia   

Sprawna instalacja 

gaśnicza 

Rodzaj instalacji 

gaśniczej: ………. 

NIE 

Sprawna instalacja 

oddymiająca (klapy 

dymowe) 

TAK - 

uruchamiana 

automatycznie 

8 
Budynek 

mieszkalny 

Czy okna budynków są 

okratowane 

(jeśli tak proszę podać 

które i w jakich 

pomieszczeniach) 

TAK 

gaśnice 

Liczba sprawnych 

gaśnic:13………. 

TAK 

Stały dozór fizyczny - 

ochrona własna  

W godzinach: 7-19,19-

7…………. 

TAK - 

wewnętrzny i 

zewnętrzny 

Agregaty gaśnicze:- 

Liczba sprawnych 

agregatów 

gaśniczych:……-…. 

NIE 

Stały dozór fizyczny - 

pracownicy firmy ochrony 

mienia. W godzinach: 

…………. 

  

Hydranty 

wewnętrzne:2 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

wewnętrznych:…2…

…. 

TAK 

Alarm z sygnałem 

lokalnym 
TAK 

Hydranty zewnętrzne:1 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

zewnętrznych:…1……

. 

TAK 

Czy wszystkie drzwi 

zewnętrzne zaopatrzone są 

w co najmniej 2 zamki 

wielozastawkowe         

NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca w 

miejscu chronionym 

TAK - 

uruchamiana 

automatycznie 

System alarmowy z 

powiadomieniem służb 

patrolowych z całodobową 

ochroną           

TAK 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 

NIE 

Monitoring (kamery 

przemysłowe) 
NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru z 

powiadomieniem służb 

patrolowych 

TAK - 

uruchamiana 

automatycznie 

Pozostałe zabezpieczenia   

Sprawna instalacja 

gaśnicza 

Rodzaj instalacji 
NIE 
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gaśniczej: ………. 

Sprawna instalacja 

oddymiająca (klapy 

dymowe) 

TAK - 

uruchamiana 

automatycznie 

9 Portiernia 

Czy okna budynków są 

okratowane 

(jeśli tak proszę podać 

które i w jakich 

pomieszczeniach) 

NIE 

gaśnice 

Liczba sprawnych 

gaśnic:1………. 
TAK 

Stały dozór fizyczny - 

ochrona własna  

W godzinach: 7-19,19-

7…………. 

TAK - 

wewnętrzny i 

zewnętrzny 

Agregaty gaśnicze: 

Liczba sprawnych 

agregatów 

gaśniczych:………. 

NIE 

Stały dozór fizyczny - 

pracownicy firmy ochrony 

mienia. W godzinach: 

…………. 

NIE 

Hydranty 

wewnętrzne:- 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

wewnętrznych:……-

…. 

NIE 

Alarm z sygnałem 

lokalnym 
TAK 

Hydranty zewnętrzne:1 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

zewnętrznych:…1……

. 

TAK 

Czy wszystkie drzwi 

zewnętrzne zaopatrzone są 

w co najmniej 2 zamki 

wielozastawkowe         

NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca w 

miejscu chronionym 

NIE 

System alarmowy z 

powiadomieniem służb 

patrolowych z całodobową 

ochroną           

TAK 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 

NIE 

Monitoring (kamery 

przemysłowe) 
NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru z 

powiadomieniem służb 

patrolowych 

NIE 

Pozostałe zabezpieczenia   

Sprawna instalacja 

gaśnicza 

Rodzaj instalacji 

gaśniczej: ………. 

NIE 

Sprawna instalacja 

oddymiająca (klapy 

dymowe) 
NIE 
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10 
Budynek 

wielofunkcyjny 

Czy okna budynków są 

okratowane 

(jeśli tak proszę podać 

które i w jakich 

pomieszczeniach) 

NIE 

gaśnice 

Liczba sprawnych 

gaśnic:7………. 
TAK 

Stały dozór fizyczny - 

ochrona własna  

W godzinach: 7-19,19-

7…………. 

TAK - 

wewnętrzny i 

zewnętrzny 

Agregaty gaśnicze:- 

Liczba sprawnych 

agregatów 

gaśniczych:……-…. 

NIE 

Stały dozór fizyczny - 

pracownicy firmy ochrony 

mienia. W godzinach: 

…………. 

NIE 

Hydranty 

wewnętrzne:2 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

wewnętrznych:…2…

…. 

TAK 

Alarm z sygnałem 

lokalnym 
NIE 

Hydranty zewnętrzne:2 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

zewnętrznych:…2……

. 

TAK 

Czy wszystkie drzwi 

zewnętrzne zaopatrzone są 

w co najmniej 2 zamki 

wielozastawkowe         

NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca w 

miejscu chronionym 

NIE 

System alarmowy z 

powiadomieniem służb 

patrolowych z całodobową 

ochroną           

NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 

NIE 

Monitoring (kamery 

przemysłowe) 
NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru z 

powiadomieniem służb 

patrolowych 

NIE 

Pozostałe zabezpieczenia   

Sprawna instalacja 

gaśnicza 

Rodzaj instalacji 

gaśniczej: ………. 

NIE 

Sprawna instalacja 

oddymiająca (klapy 

dymowe) 
NIE 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna   -         

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   -         

Powiatowy Urząd Pracy 1 Budynek Biurowy Czy okna budynków są TAK gaśnice TAK 
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okratowane 

(jeśli tak proszę podać 

które i w jakich 

pomieszczeniach) 

Liczba sprawnych 

gaśnic:9 

Stały dozór fizyczny - 

ochrona własna  

W godzinach: …………. 
NIE 

Agregaty gaśnicze: 

Liczba sprawnych 

agregatów 

gaśniczych:………. 

NIE 

Stały dozór fizyczny - 

pracownicy firmy ochrony 

mienia. W godzinach: 

całodobowo 

NIE 

Hydranty wewnętrzne: 

2 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

wewnętrznych: 

TAK 

Alarm z sygnałem 

lokalnym 
TAK 

Hydranty zewnętrzne:3 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

zewnętrznych:3 

NIE 

Czy wszystkie drzwi 

zewnętrzne zaopatrzone są 

w co najmniej 2 zamki 

wielozastawkowe         

NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca w 

miejscu chronionym 

NIE 

System alarmowy z 

powiadomieniem służb 

patrolowych z całodobową 

ochroną           

TAK 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 

NIE 

Monitoring (kamery 

przemysłowe) 
NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru z 

powiadomieniem służb 

patrolowych 

NIE 

Pozostałe zabezpieczenia   

Sprawna instalacja 

gaśnicza 

Rodzaj instalacji 

gaśniczej: ………. 

NIE 

Sprawna instalacja 

oddymiająca (klapy 

dymowe) 
NIE 

Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony 

Pogranicza 
1 Budynek szkoły 

Czy okna budynków są 

okratowane 

(jeśli tak proszę podać 

które i w jakich 

pomieszczeniach) 

NIE 

gaśnice 

Liczba sprawnych 

gaśnic:8 
TAK 

Stały dozór fizyczny - 

ochrona własna  
TAK - 

wewnętrzny i 

Agregaty gaśnicze: 

Liczba sprawnych 
NIE 
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W godzinach: …………. zewnętrzny agregatów 

gaśniczych:………. 

Stały dozór fizyczny - 

pracownicy firmy ochrony 

mienia. W godzinach: 

całodobowo 

NIE 

Hydranty wewnętrzne: 

6 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

wewnętrznych: 

TAK 

Alarm z sygnałem 

lokalnym 
TAK 

Hydranty zewnętrzne: 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

zewnętrznych: 

NIE 

Czy wszystkie drzwi 

zewnętrzne zaopatrzone są 

w co najmniej 2 zamki 

wielozastawkowe         

TAK 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca w 

miejscu chronionym 

NIE 

System alarmowy z 

powiadomieniem służb 

patrolowych z całodobową 

ochroną           

NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 

NIE 

Monitoring (kamery 

przemysłowe) 

TAK - 

wewnętrzny i 

zewnętrzny 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru z 

powiadomieniem służb 

patrolowych 

NIE 

Pozostałe zabezpieczenia   

Sprawna instalacja 

gaśnicza 

Rodzaj instalacji 

gaśniczej: ………. 

NIE 

Sprawna instalacja 

oddymiająca (klapy 

dymowe) 
NIE 

2 
Świetlica 

wolnostojąca 

Czy okna budynków są 

okratowane 

(jeśli tak proszę podać 

które i w jakich 

pomieszczeniach) 

NIE 

gaśnice 

Liczba sprawnych 

gaśnic:1 
TAK 

Stały dozór fizyczny - 

ochrona własna  

W godzinach: …………. 

TAK - 

zewnętrzny 

Agregaty gaśnicze: 

Liczba sprawnych 

agregatów 

gaśniczych:………. 

NIE 

Stały dozór fizyczny - 

pracownicy firmy ochrony 

mienia. W godzinach: 

całodobowo 

NIE 

Hydranty wewnętrzne:  

Liczba sprawnych 

hydrantów 

wewnętrznych: 

NIE 



SIWZ ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Szydłowieckiego 

Strona 23 z 29 
 

Alarm z sygnałem 

lokalnym 
NIE 

Hydranty zewnętrzne: 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

zewnętrznych: 

NIE 

Czy wszystkie drzwi 

zewnętrzne zaopatrzone są 

w co najmniej 2 zamki 

wielozastawkowe         

TAK 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca w 

miejscu chronionym 

NIE 

System alarmowy z 

powiadomieniem służb 

patrolowych z całodobową 

ochroną           

NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 

NIE 

Monitoring (kamery 

przemysłowe) 
TAK - 

zewnętrzny 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru z 

powiadomieniem służb 

patrolowych 

NIE 

Pozostałe zabezpieczenia   

Sprawna instalacja 

gaśnicza 

Rodzaj instalacji 

gaśniczej: ………. 

NIE 

Sprawna instalacja 

oddymiająca (klapy 

dymowe) 
NIE 

3 Stodoła 

Czy okna budynków są 

okratowane 

(jeśli tak proszę podać 

które i w jakich 

pomieszczeniach) 

NIE 

gaśnice 

Liczba sprawnych 

gaśnic:1 
TAK 

Stały dozór fizyczny - 

ochrona własna  

W godzinach: …………. 
NIE 

Agregaty gaśnicze: 

Liczba sprawnych 

agregatów 

gaśniczych:………. 

NIE 

Stały dozór fizyczny - 

pracownicy firmy ochrony 

mienia. W godzinach: 

całodobowo 

NIE 

Hydranty wewnętrzne: 

2 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

wewnętrznych: 

NIE 

Alarm z sygnałem 

lokalnym 
NIE 

Hydranty zewnętrzne:3 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

zewnętrznych:3 

NIE 

Czy wszystkie drzwi 

zewnętrzne zaopatrzone są 
NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 
NIE 
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w co najmniej 2 zamki 

wielozastawkowe         

sygnalizująca w 

miejscu chronionym 

System alarmowy z 

powiadomieniem służb 

patrolowych z całodobową 

ochroną           

NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 

NIE 

Monitoring (kamery 

przemysłowe) 
TAK 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru z 

powiadomieniem służb 

patrolowych 

NIE 

Pozostałe zabezpieczenia   

Sprawna instalacja 

gaśnicza 

Rodzaj instalacji 

gaśniczej: ………. 

NIE 

Sprawna instalacja 

oddymiająca (klapy 

dymowe) 
NIE 

4 
Budynek 

gospodarczy 

Czy okna budynków są 

okratowane 

(jeśli tak proszę podać 

które i w jakich 

pomieszczeniach) 

NIE 

gaśnice 

Liczba sprawnych 

gaśnic:1 
TAK 

Stały dozór fizyczny - 

ochrona własna  

W godzinach: …………. 
TAK 

Agregaty gaśnicze: 

Liczba sprawnych 

agregatów 

gaśniczych:………. 

NIE 

Stały dozór fizyczny - 

pracownicy firmy ochrony 

mienia. W godzinach: 

całodobowo 

NIE 

Hydranty wewnętrzne:  

Liczba sprawnych 

hydrantów 

wewnętrznych: 

NIE 

Alarm z sygnałem 

lokalnym 
NIE 

Hydranty zewnętrzne: 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

zewnętrznych: 

NIE 

Czy wszystkie drzwi 

zewnętrzne zaopatrzone są 

w co najmniej 2 zamki 

wielozastawkowe         

NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca w 

miejscu chronionym 

NIE 

System alarmowy z 

powiadomieniem służb 

patrolowych z całodobową 

ochroną           

NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 

NIE 

Monitoring (kamery TAK Sprawna instalacja NIE 
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przemysłowe) sygnalizacji pożaru z 

powiadomieniem służb 

patrolowych 

Pozostałe zabezpieczenia 

NIE 

Sprawna instalacja 

gaśnicza 

Rodzaj instalacji 

gaśniczej: ………. 

NIE 

NIE 

Sprawna instalacja 

oddymiająca (klapy 

dymowe) 
NIE 

5 Pawilon sportowy 

Czy okna budynków są 

okratowane 

(jeśli tak proszę podać 

które i w jakich 

pomieszczeniach) 

NIE 

gaśnice 

Liczba sprawnych 

gaśnic:1 
TAK 

Stały dozór fizyczny - 

ochrona własna  

W godzinach: …………. 
TAK 

Agregaty gaśnicze: 

Liczba sprawnych 

agregatów 

gaśniczych:………. 

NIE 

Stały dozór fizyczny - 

pracownicy firmy ochrony 

mienia. W godzinach: 

całodobowo 

NIE 

Hydranty wewnętrzne:  

Liczba sprawnych 

hydrantów 

wewnętrznych: 

NIE 

Alarm z sygnałem 

lokalnym 
NIE 

Hydranty zewnętrzne: 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

zewnętrznych: 

NIE 

Czy wszystkie drzwi 

zewnętrzne zaopatrzone są 

w co najmniej 2 zamki 

wielozastawkowe         

NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca w 

miejscu chronionym 

NIE 

System alarmowy z 

powiadomieniem służb 

patrolowych z całodobową 

ochroną           

NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 

NIE 

Monitoring (kamery 

przemysłowe) 
TAK 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru z 

powiadomieniem służb 

patrolowych 

NIE 

Pozostałe zabezpieczenia   

Sprawna instalacja 

gaśnicza 

Rodzaj instalacji 

gaśniczej: ………. 

NIE 
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Sprawna instalacja 

oddymiająca (klapy 

dymowe) 
NIE 

6 
Budynek 

dydaktyczny 

Czy okna budynków są 

okratowane 

(jeśli tak proszę podać 

które i w jakich 

pomieszczeniach) 

NIE 

gaśnice 

Liczba sprawnych 

gaśnic:1 
TAK 

Stały dozór fizyczny - 

ochrona własna  

W godzinach: …………. 
TAK 

Agregaty gaśnicze: 

Liczba sprawnych 

agregatów 

gaśniczych:………. 

NIE 

Stały dozór fizyczny - 

pracownicy firmy ochrony 

mienia. W godzinach: 

całodobowo 

NIE 

Hydranty wewnętrzne:  

Liczba sprawnych 

hydrantów 

wewnętrznych: 

NIE 

Alarm z sygnałem 

lokalnym 
NIE 

Hydranty zewnętrzne: 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

zewnętrznych: 

NIE 

Czy wszystkie drzwi 

zewnętrzne zaopatrzone są 

w co najmniej 2 zamki 

wielozastawkowe         

NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca w 

miejscu chronionym 

NIE 

System alarmowy z 

powiadomieniem służb 

patrolowych z całodobową 

ochroną           

NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 

NIE 

Monitoring (kamery 

przemysłowe) 
TAK 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru z 

powiadomieniem służb 

patrolowych 

NIE 

Pozostałe zabezpieczenia   

Sprawna instalacja 

gaśnicza 

Rodzaj instalacji 

gaśniczej: ………. 

NIE 

Sprawna instalacja 

oddymiająca (klapy 

dymowe) 
NIE 

7 Budynek internatu 

Czy okna budynków są 

okratowane 

(jeśli tak proszę podać 

które i w jakich 

NIE 

gaśnice 

Liczba sprawnych 

gaśnic:9 
TAK 
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pomieszczeniach) 

Stały dozór fizyczny - 

ochrona własna  

W godzinach: …………. 
TAK 

Agregaty gaśnicze: 

Liczba sprawnych 

agregatów 

gaśniczych:………. 

NIE 

Stały dozór fizyczny - 

pracownicy firmy ochrony 

mienia. W godzinach: 

całodobowo 

NIE 

Hydranty wewnętrzne: 

4 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

wewnętrznych: 

TAK 

Alarm z sygnałem 

lokalnym 
NIE 

Hydranty zewnętrzne:2 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

zewnętrznych: 

TAK 

Czy wszystkie drzwi 

zewnętrzne zaopatrzone są 

w co najmniej 2 zamki 

wielozastawkowe         

TAK 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca w 

miejscu chronionym 

NIE 

System alarmowy z 

powiadomieniem służb 

patrolowych z całodobową 

ochroną           

NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 

NIE 

Monitoring (kamery 

przemysłowe) 
TAK 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru z 

powiadomieniem służb 

patrolowych 

NIE 

Pozostałe zabezpieczenia   

Sprawna instalacja 

gaśnicza 

Rodzaj instalacji 

gaśniczej: ………. 

NIE 

Sprawna instalacja 

oddymiająca (klapy 

dymowe) 
NIE 

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. 

Sienkiewicza 
1 Budynek szkoły 

Czy okna budynków są 

okratowane 

(jeśli tak proszę podać 

które i w jakich 

pomieszczeniach) 

TAK 

gaśnice 

Liczba sprawnych 

gaśnic:10 
TAK 

Stały dozór fizyczny - 

ochrona własna  

W godzinach: …………. 
NIE 

Agregaty gaśnicze: 

Liczba sprawnych 

agregatów 

gaśniczych:………. 

NIE 
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Stały dozór fizyczny - 

pracownicy firmy ochrony 

mienia. W godzinach: 

całodobowo 

NIE 

Hydranty wewnętrzne: 

3 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

wewnętrznych: 3 

TAK 

Alarm z sygnałem 

lokalnym 
NIE 

Hydranty zewnętrzne: 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

zewnętrznych: 

NIE 

Czy wszystkie drzwi 

zewnętrzne zaopatrzone są 

w co najmniej 2 zamki 

wielozastawkowe         

NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca w 

miejscu chronionym 

NIE 

System alarmowy z 

powiadomieniem służb 

patrolowych z całodobową 

ochroną           

NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 

NIE 

Monitoring (kamery 

przemysłowe) 
TAK 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru z 

powiadomieniem służb 

patrolowych 

NIE 

Pozostałe zabezpieczenia   

Sprawna instalacja 

gaśnicza 

Rodzaj instalacji 

gaśniczej: ………. 

NIE 

Sprawna instalacja 

oddymiająca (klapy 

dymowe) 
NIE 

2 
Budynek 

gospodarczy 

Czy okna budynków są 

okratowane 

(jeśli tak proszę podać 

które i w jakich 

pomieszczeniach) 

NIE 

gaśnice 

Liczba sprawnych 

gaśnic:1 
TAK 

Stały dozór fizyczny - 

ochrona własna  

W godzinach: …………. 
NIE 

Agregaty gaśnicze: 

Liczba sprawnych 

agregatów 

gaśniczych:………. 

NIE 

Stały dozór fizyczny - 

pracownicy firmy ochrony 

mienia. W godzinach: 

całodobowo 

NIE 

Hydranty wewnętrzne: 

Liczba sprawnych 

hydrantów 

wewnętrznych: 

NIE 

Alarm z sygnałem 

lokalnym 
NIE 

Hydranty zewnętrzne: 

Liczba sprawnych 
NIE 
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hydrantów 

zewnętrznych: 

Czy wszystkie drzwi 

zewnętrzne zaopatrzone są 

w co najmniej 2 zamki 

wielozastawkowe         

NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca w 

miejscu chronionym 

NIE 

System alarmowy z 

powiadomieniem służb 

patrolowych z całodobową 

ochroną           

NIE 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru - 

sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 

NIE 

Monitoring (kamery 

przemysłowe) 
TAK 

Sprawna instalacja 

sygnalizacji pożaru z 

powiadomieniem służb 

patrolowych 

NIE 

Pozostałe zabezpieczenia   

Sprawna instalacja 

gaśnicza 

Rodzaj instalacji 

gaśniczej: ………. 

TAK 

Sprawna instalacja 

oddymiająca (klapy 

dymowe) 
NIE 

 


