
 

Wykaz protokołów z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2013r. 

1. Protokół nr 2/2013 z dnia 29.08.2013r. z okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego 

obiektu budowlanego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.   

2. Protokół nr 65/1/2013 z dnia 15.11.2013r. z okresowych pomiarów ochronnych rezystancji 

izolacji.  

3. Protokół nr 65/WG/2013 z dnia 15.11.2013r. z okresowych badań wyłącznika głównego 

p. poż.  

4. Protokół nr 65/)/2013 z dnia 15.11.2013r. w okresowych pomiarów awaryjnego oświetlenia 

ewakuacyjnego.  

5. Protokół nr 65/2/2013 z dnia 15.11.2013r. z okresowych pomiarów instalacji odgromowej.  

6. Protokół nr 65/3/2013 z dnia 05.12.2013r. po remoncie instalacji odgromowej.  

7. Protokół z dnia 27.11.2013r. z okresowej kontroli stanu technicznego kotłów (w kotłowni).  

8. Protokół nr 1436/13 z dnia 14.11.2013r. z przeglądu technicznego sprzętu p.poż.  

9. Protokół z dnia 07.11.2013r. z badania, przeglądu i konserwacji sieci wodociągowej 

przeciwpożarowej (zewnętrznej).  

10. Protokół z dnia 07.11.2013r. z badania, przeglądu i konserwacji stałych urządzeń gaśniczych 

(hydranty wewnętrzne).  

11. Protokół nr 128/2013 z dnia 11.11.2013r. z okresowej kontroli przewodów kominowych: 

dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych.  

 

 

 

Wykaz protokołów z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2014r. 

1. Protokół nr 80/2014 z dnia 08.07.2014r. z okresowej kontroli przewodów kominowych; 

dymnych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych.  

2. Protokół z dnia 25.09.2014r. z praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji       

w obiekcie.  

3. Protokół nr 138/2014 z dnia 03.11.2014r. z okresowej kontroli przewodów kominowych; 

dymnych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych.  

4. Protokół nr 1399/14 z dnia 03.11.2014r. z przeglądu technicznego sprzętu p-poż.   

5. Protokół nr 56/2014 z dnia 04.11.2014r. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego 

obiektu budowlanego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.  

6. Protokół z dnia 07.11.2014r. z badania, przeglądu i konserwacji sieci wodociągowej 

przeciwpożarowej (zewnętrznej) (DN80).  

7. Protokół z dnia 07.11.2014r. z badania, przeglądu i konserwacji stałe urządzenia gaśnicze 

(Hydranty wewnętrzne) (DN25).  

8. Protokół nr 63/wg/2014 z dnia 19.12.2014r. z badania wyłącznika głównego. Zalecenia: brak  

9. Protokół nr 63/ew/2014 z dnia 19.12.2014r. z pomiarów awaryjnego oświetlenia 

ewakuacyjnego.  



Wykaz protokołów z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2015r. 

1. Protokół nr 69/2015 z dnia 09.11.2015r. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego 

obiektu budowlanego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.  

2. Protokół nr 49/ew/2015 z dnia 02.11.2015r. z pomiarów awaryjnego oświetlenia 

ewakuacyjnego.  

3. Protokół nr 49/wg/2015 z dnia 02.11.2015r. z badania wyłącznika głównego p.poż.  

4. Protokół nr 1822/15 z dnia 06.11.2015r. z przeglądu technicznego sprzętu p.poż.  

5. Protokół z dnia 25.11.201r. z badania przeglądu i konserwacji sieci wodociągowej 

przeciwpożarowej (zewnętrznej).  

6. Protokół z dnia 25.11.2015r. z badania przeglądu i konserwacji sieci hydrantowej 

wewnętrznej.  

7. Protokół nr 1690.12.NS-HD.2015 z dnia 09.11.2015r. z oceny stanu sanitarnego szkoły.  

8. Rejestr ćwiczeń z dnia 05.11.2015r. w zakresie próbnej ewakuacji szkoły na wypadek 

zagrożenia.  

 

 


