
 

www.specpoz.com 

Lp. Dokument Organ 

1 Instalacje sanitarne 

Protokół z włączenia do istniejącej instalacji gazowej PSP 

Protokół z uruchomienia nowej instalacji gazowej PSP 

Protokół z badania ciśnienia i wydajności wewnętrznej instalacji hydrantowej  PSP 

Protokół z badania ciśnienia i wydajności instalacji hydrantów zewnętrznych PSP 

Protokół z włączenia do instalacji wodociągowej przeciwpożarowej  PSP 

Protokół próby szczelności zbiornika przeciwpożarowego PSP 

Protokół z badania mikrobiologicznego instalacji wentylacji i klimatyzacji PIS 

Protokół z pomiaru wydatków powietrza instalacji wentylacji i klimatyzacji PIS, PSP 

Protokół z płukania instalacji PIS 

Protokół z włączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej PIS 

Protokół z włączenia do istniejącej instalacji wody zimnej i ciepłej użytkowej PIS 

Raport z badania próbki wody użytkowej PIS 

Cząstkowa ocena wody PIS 

Protokół z próby ciśnienia przyłącza wodociągowego i ppoż. PIS 

Protokół próby ciśnienia instalacji centralnego ogrzewania PIS 

Protokół z próby ciśnienia rurociągu wody zimnej PIS 

Protokół z próby szczelności kanalizacji sanitarnej PIS 

Protokół z próby szczelności kanalizacji podposadzkowej PIS 

Protokół z prób ciśnienia instalacji ogrzewania PIS 

Protokół z odbioru technicznego zabezpieczeń ppoż. przejść instalacyjnych PSP 

2 Roboty budowlane 

Protokół z odbioru technicznego zabezpieczeń ppoż. przejść instalacyjnych PSP 

Protokół odbioru technicznego urządzeń przeciwpożarowych (samoczynne 
urządzenia oddymiające, ssug, systemy zabezpieczające przed zadymieniem 
lub służące do usuwania dymu) 

PSP 

Protokół ze szkolenia z obsługi urządzeń przeciwpożarowych PSP 

3 Certyfikaty i aprobaty techniczne 

Drzwi przeciwpożarowe PSP 
Klapy przeciwpożarowe PSP 
Urządzenia gaśnicze, alarmowe, hydrantowe PSP 
Elementy budowlane o określonej odporności ogniowej PSP 
Zabezpieczenia przepustów instalacyjnych i konstrukcji elementów 
budowlanych  

PSP 

4 Protokoły z odbiorów przez służby zewnętrzne 

Pozwolenie na użytkowanie PINB 

Stanowisko PSP w sprawie wykonania obiektu zgodnie z projektem 
budowlanym 

PSP 

Protokół z PSP w sprawie ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych PSP 

Protokół z oględzin obiektu budowlanego przez Powiatowy Inspektorat 
Sanitarny 

PIS 

5 Oświadczenia Kierowników 

Oświadczenie kierownika budowy PSP 

Oświadczenie wykonawców poszczególnych branż (instalacje gaśnicze, 
wentylacja, klimatyzacja, wod-kan., elektryczna, niskoprądowa, przepusty 
instalacyjne, urządzenia oddymiające) 

PSP, PIS 

6 Dziennik budowy PSP, PIS 

7 Inwentaryzacja geodezyjna PINB 

8 Projekt budowlany PSP, PIS 

Projekt zagospodarowania terenu PSP, PIS 

Projekt architektoniczno – budowlany PSP, PIS 

Projekt konstrukcji PSP, PIS 
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Projekty instalacji użytkowych (elektroenergetycznych, odgromowych, 
grzewczych, wentylacyjnych) 

PSP, PIS 

Projekt instalacji sanitarnych, w tym wodociągowych PSP, PIS 

Projekt instalacji gaśniczych, sygnalizacji pożaru, oddymiających PSP, PIS 

9 Scenariusz rozwoju pożaru PSP 

10 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego PSP 

11 Protokoły odbiorowe robót budowlanych PSP 

Instalacje elektryczne, niskoprądowe PSP 
Zestawienie badań instalacji elektrycznej PSP 
Zestawienie badań instalacji oświetlenia awaryjnego PSP 
Zestawienie badań instalacji uziemiających i odgromowych, metryka 
urządzenia piorunochronnego 

PSP 

Protokoły z prób zadziałania urządzeń przeciwpożarowych (SUG, SSUG, 
GWP, SSP, oddymianie) 

PSP 

Protokoły z działania systemu detekcji gazów PSP 
Protokół z włączenia do istniejącej instalacji elektrycznej PSP 
Protokół z odbioru technicznego zabezpieczeń ppoż. przejść instalacyjnych 
przewodów i kabli 

PSP 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  


