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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
1. DANE PODSTAWOWE  

 

1.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego 
Przebudowa i rozbudowa regionalnego ośrodka edukacji przyrodniczej i badań nad 

bioróżnorodnością pod nazwą „Centrum poznawania świata”. 
 
1.2. przedmiotowe działki 
 178/11, 178/9 obręb Ładza, gmina Pokój , woj. opolskie 
 
1.3. Inwestor 
 Gmina Pokój 
Ul. Sienkiewicza 8 
46-034 Pokój 
 
1.4. Nazwa jednostki projektowej 
 Nest Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o. o. 
 Ul. Sienkiewicza 87/9, 50-348 Wrocław 
 

1.5. Podstawy merytoryczne opracowania 
- Zlecenie Inwestora 
- wizja lokalna 
- Uzgodnienia z Inwestorem 
- dokumentacja archiwalna Inwestora 
- dokumentacja fotograficzna 
- uzgodnienia i opinie wynikające z odrębnych przepisów 
- obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego i Warunków Technicznych, normy 

 

1.6. Przedmiot i zakres opracowania 
Przebudowa i rozbudowa regionalnego ośrodka edukacji przyrodniczej i badań nad 

bioróżnorodnością pod nazwą „Centrum poznawania świata”, z uwzględnieniem konieczności 
zabezpieczenia lokalu mieszkalnego na parterze budynku.   
 

1.7. Cel opracowania 
Celem opracowania jest dostosowanie regionalnego ośrodka edukacji przyrodniczej i badań 

nad bioróżnorodnością pod nazwą „Centrum poznawania świata” do potrzeb inwestora, poprzez 
poprawienie funkcjonalności i standardu pomieszczeń.  

Lokal mieszkalny znajdujący się na parterze budynku nie jest objęty opracowaniem – należy go 
zabezpieczyć. 

Zakres prac obejmuje całość elewacji, dobudowę szybu windy, adaptację poddasza oraz 
remont i przebudowę pierwszej kondygnacji  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. OPIS ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY   
 

3.1. OPIS STANU  ISTNIEJĄCEGO  
 
3.1.1 Przeznaczenie i program u żytkowy 
Istniejący budynek objety opracowaniem znajduje się na działce nr 178/11. Budynek wzniesiony w 
latach 30, niski, dwu kondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony. 
Budynek pełnił funkcję szkoły, obecnie mieści siedzibę Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz 
lokal mieszkalny zlokalizowany na parterze budynku. 
 
3.1.2. Usytuowanie obiektu, zagospodarowanie terenu  

Cały budynek zlokalizowany jest na działce nr 178/11. Obsługa komunikacyjna odbywa się od 
strony wschodniej.  Dostęp do budynku utwardzony jest chodnikami z płyt betonowych. Bezpośrednie 
otoczenie budynku zagospodarowane jest: powierzchniami trawiastymi oraz krzewami ozdobnymi, od 
frontu działki rosną drzewa i krzewy. 

Teren obiektu jest ogrodzony.  
 
3.1.2.1.Forma architektoniczna i funkcja obiektu 
Budynek objęty przebudową ma tradycyjna formę o symetrycznej kompozycji. Wejście główne 
zlokalizowane osiowo na środku elewacji wschodniej od strony ul. Reymonta. 
Od strony wschodniej elewację organizuje bryła mieszcząca klatkę schodową. 
Budynek kryty dachem wielospadowym o kącie nachylenia 42 stopnie, z dachówką ceramiczną. 
 
Pierwotnie budynek miescił pomieszczenia szkoły.  
Piwnice mieściły pomieszczenia techniczne oraz kotłownię. 
Na parterze zlokalizowane były pomieszczenia administracyjne, mieszkanie dyrektora które pełni 
swoja funkcję do dzisiaj, sala gimnastyczna oraz sanitariaty. 
Pietro budynku mieściło sale lekcyjne i sanitariaty. 
Strych o pełnej wysokości – nieużytkowy. 
 
Komunikacje wewnętrzną stanowi klatka schodowa obsługująca piwnicę, parter i piętro oraz korytarze 
biegnące wzdłuż osi budynku. 
Z klatki schodowej zapewniono wyjście na stronę zachodnią. 
 
Wejście do lokalu prywatnego znajduje się od strony południowej. 
 
Poziom zero przyjęto na rzędnej podłogi w holu na parterze budynku i znajduje się 1,2m powyżej 
terenu przed wejściem głównym do budynku. 
 
3.1.2.2. Układ konstrukcyjny obiektu, ocena stanu t echnicznego  
Budynek w konstrukcji tradycyjnej murowej. 
Fundamenty betonowe, ściany fundamentowe murowane z cegły pełnej. 
Ściany konstrukcyjne w układzie podłużnym, w skrajnych skrzydłach budynku w ukł. Poprzecznym do 
dłuższej osi budynku. 
 
Więźba dachowa tradycyjna drewniana, w układzie kleszczowo- płatwiowym z zastrzałami i belkami 
podwalinowymi, kryta dachówką ceramiczną, kominy murowane. 
 
Istniejące stropy Ackermana 



 

Istniejace schody monolityczne, żelbetowe, wykończone lastrico. 
 
3.1.2.3. Zestawienie powierzchni stan istniej ący  
 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 

 

  
piwnica - pom. nieuzytkow  
h=1,9m pow. m2 

      

1 pom. nieuzytkowe 23,50 

2 pom. nieuzytkowe 27,10 

3 pom. nieuzytkowe 11,40 

4 pom pomocnicze. 10,90 

5 pom. nieuzytkowe 29,90 
      

    102,8 

 
  parter pow. m2 

      

1 wiatrołap 5,10 

2 hol i schody 31,40 

  szatnia 4,00 

3 pom pomocnicze. 4,00 

4 sala spotkań 61,20 

  
istniejąca komunikacja WC, 
WCNPS 

19,77 

5 komunikacja 15,20 

6 biuro 
16,21 

7 kuchenka 13,70 

8 komunikacja 5,60 

9 kotłownia 5,60 

      

    181,78 

      

  I piętro   

1.1 klatka schodowa 27,00 

1.2 komunikacja 23,60 

1,3 świetlica 61,20 

1,4 aneks kuchenny 12,20 

1,5 WC 8,40 

1,6 przeds. WC 5,10 

1,7 ekspozycja 27,20 

1,8 ekspozycja 27,50 

1,9 biuro 23,00 

1,10 biuro 9,20 

1,11 komunikacja 4,20 

1,12 przeds. WC 4,70 



 

1,13 WC 10,00 

1,14 biuro 23,80 

1,15 biuro 16,10 

1,16 biuro 12,90 

1,17 komunikacja 31,60 

      

    327,70 

pow. u żytkowa łacznie 509,48   

 
pow. całkowita   612,28 

 
3.1.2.4. Sposób zapewnienia warunków niezb ędnych do korzystania z obiektu przez osoby 
niepełnosprawne 
 Obecnie, z uwagi na różnice poziomów miedzu terenem a kondygnacjami użytkowymi, dostęp 
dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich nie jest zapewniony. 
 
3.1.2.5. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urz ądzeń i instalacji technicznych  
 Budynek posiada działające instalacje: 
 - wodociągową (zimna i ciepła) 
 - kanalizacyjną – odprowadzenie do zbiornika bezodpływowego 
 - elektryczną 
 - centralnego ogrzewania 
 
Instalacja wodociągowa: woda do budynku doprowadzona jest z miejskiej sieci wodociągowej, 
zapewniającej dostawe wody pitnej. Podgrzanie wody ciepłej  następuje kotłowni na paliwo stałe.  
 
Kanalizacja sanitarna obsługująca budynek i częśc mieszkalną odprowadzona jest do zbiornika 
bezodpływowego o V= ca. 20m3 .  
Wody opadowe odprowadzane sa na teren. I powoduja okresowe zalewanie piwnic. 
 
Instalacja elektryczna: budynek zasilany z istniejącego przyłącza energetycznego. W budynku istnieje 
instalacja oświetleniowa, gniazd wtykowych, wyrównania potencjału oraz instalacje niskoprądowe. 
 
Instalacja centralnego ogrzewania: ciepło dostarczane jest do budynku z kotłowni na paliwo stałe. 
Lokal mieszkalny posiada niezalezna własna kotłownię. 
 
Wentylacja : istniejąca wentylacja grawitacyjna . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.2. PROJEKTOWANA FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA BUDYNKU 
  
3.2.1. Projektowane rozwi ązania funkcjonalne, program u żytkowy- zakres prac 
Zaprojektowane prace maja na celu zapewnienie możliwości realizacji zadań statutowych CDŚ oraz 
podniesienie standardu technicznego budynku. 
 
W związku z tym zaprojektowano : 
 
Poziom piwnic:  
zlikwidowano istniejącą kotłownię na paliwo stałe. Pomieszczenia piwnic maja wysokość ca. 1,9m w 
związku z tym przyjęto dla nich funkcję pomocniczą i zakwalifikowano jako niużytkowe. Zakres prac 
obejmuje naprawe uszkodzeń, konserwację i zabezpieczenie. 
W związku z brakiem izolacji poziomych i pionowych ścian fundamentowych dochodzi do okresowego 
zalewania poziomu piwnic budynku. W celu zapobieżenia temu zaprojektowano wykonanie izolacji 
pionowych ścian fundamentowych na całym obrodzie budynku oraz wykonanie drenażu opaskowego. 
Wody drenarskie odprowadzane do studni zbiorczej z pompą i dalej do istniejącego szamba 
wyłączonego po uruchomieniu biologicznej oczyszczalni ścieków 
 
Poziom parteru:  
Zaprojektowano kompleksowy remont pomieszczeń zajmowanych przez pracowników Stobrawskiego 
Parku Krajobrazowego, Sali gimnastycznej oraz klatki schodowej. 
Pomieszczenia parteru mieszczą pokój biurowy aneks kuchenny, pomieszczenia pomocnicze, 
istniejące sanitariaty, salę spotkań, klatkę schodową, pomieszczenie mieszczące pompę ciepła oraz 
świetlicę z aneksem kuchennym. 
W celu zapewnienia dogodnego dostępu osób niepełnosprawnych do wszystkich kondygnacji 
użytkowych budynku, zaprojektowano winde zewnętrzną zapewniającą połączenie kondygnacji 
użytkowych z poziomem terenu. 
Sale gimnastyczną zaadoptowano na salę spotkań społeczności wiejskiej. W tym celu 
zaprojektowano schody i taras wejściowy od trony pólnocnej elewacji budynku  
 
UWAGA: na poziomie parteru znajduje si ę lokal mieszkalny. W trakcie prac remontowych 
należy starannie zabepieczy ć teren oraz okna i wejscie do lokalu mieszkalnego. Prace 
prowadzi ć ze szczególn ą ostro żnością.  
Prace planowa ć w taki sposób aby zminimalizowa ć ryzyko zalania b ądź uszkodzenia 
elementów budynku przylegaj ących do lokalu mieszklanego.  
 
Poziom piętra: 
W celu zapewnienia możliwości prowadzenia działalności CDŚ pozostawiono układ funkcjonalny 
pólnocnej części budynku w postaci dużych sal w których zaprojektowano świetlicę, i dwie sale 
ekspozycyjne. 
UWAGA: ze wzgl ędu na ograniczon ą nośność stropu nad parterem , obci ążenie uzytkowe 
podłogi w salach ekspozycyjnych nie mo że przekracza ć 200kg/m2 
Projektowana winda przylega do istniejącej klatki schodowej i posiada połaczenie z głównym 
korytarzem budynku. 
Pomieszczenia południowego skrzydła budynku przeznaczono pomieszczenia administracyjne CDŚ. 
UWGA: 
Na poziomie pietra znajduj ą się dwa istniej ące zespoły pomieszcze ń WC. Należy dążyc do 
zachowania istniej ącej armatury i wyko ńczenia. Strop nad Pietrem podlegaj ący rozbiórce 
należy zabepieczyc szczelnym deskowaniem. 
 
Poziom poddasza 



 

Poddasze budynku adaptuje się na pokoje noclegowe z indywidualnymi węzłami sanitarnymi. 
W związku z niewystarczająca nośnością stropu nad Pietrem zaprojektowano jego wymianę. 
W związku ze złym stanem technicznym więźby dachowej zaprojektowano jej wymianę wraz wymiana 
pokrycia, wykonaniem okien dachowych i lukarny oraz dociepleniem połaci dachowych. 
 
W celu zapewnienia właściwych warunków eksploatacji pomieszczeń świetlicy i Sali spotkań 
zaprojektowano wentylację mechaniczną tych pomieszczeń. Centralę wentylacyjna nawiewno- 
wywiewną umieszczono w jednym z pomieszczeń piętra. 
 
3.3. PROGRAM UŻYTKOWY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU 

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 

 

  piwnica - pom. nieuzytkow h=1,9m 
pow. m2 

      

1 pom. nieuzytkowe 23,50 

2 pom. nieuzytkowe 27,10 

3 pom. nieuzytkowe 11,40 

4 pom pomocnicze. 10,90 

5 pom. nieuzytkowe 29,90 

      

    102,80 

 
  parter pow. m2 

      

1 wiatrołap 5,10 

2 hol i schody 31,40 

  szatnia 4,00 

3 pom pomocnicze. 4,00 

4 sala spotkań 61,20 

  istniejąca komunikacja WC, WCNPS 19,77 

5 komunikacja 15,20 

6 biuro 
16,21 

7 kuchenka 13,70 

8 komunikacja 5,60 

9 kotłownia 5,60 

      

    181,78 

      

  I piętro   

1.1 klatka schodowa 27,00 

1.2 komunikacja 23,60 

1,3 świetlica 61,20 

1,4 aneks kuchenny 12,20 

1,5 WC 8,40 



 

1,6 przeds. WC 5,10 

1,7 ekspozycja 27,20 

1,8 ekspozycja 27,50 

1,9 biuro 23,00 

1,10 biuro 9,20 

1,11 komunikacja 4,20 

1,12 przeds. WC 4,70 

1,13 WC 10,00 

1,14 biuro 23,80 

1,15 biuro 16,10 

1,16 biuro 12,90 

1,17 komunikacja 31,60 

      

    327,70 

 
  poddasze pow.użytkowa 

2,1 klatka schodowa 27,10 

2,2 komunikacja 
7,30 pow. podłogi 

2,3 komunikacja 37,10 27,1 

2,4 pom. techniczne 10,00 7,3 

2,5 WC 2,50 37,1 

2,6 pok. 6 osobowy 30,60 16,3 

2,7 WC 2,60 2,5 

2,8 pok. 2 osobowy 9,10 48,2 

2,9 WC 2,50 2,6 

2,10 pok. 2 osobowy 6,80 12,8 

2,11 WC 2,50 2,5 

2,12 pok. 2 osobowy 10,50 10 

2,13 WC 2,50 2,5 

2,14 pok. 2 osobowy 10,50 11,3 

2,15 WC 2,50 2,5 

2,16 pok. 2 osobowy 6,80 11,3 

2,17 WC 2,60 2,5 

2,18 pok. 2 osobowy 9,20 10 

2,19 WC 2,50 2,6 

2,20  pok. 6 osobowy 30,60 12,8 

2,21 pom. pomocnicze 13,40 2,5 

      48,2 

      22,9 

    229,20 295,50 

 
  

pow. u żytkowa łacznie 738,68 

 
pow. podłóg łacznie   907,78 

 



 

3.4.1. Charakterystyka konstrukcyjna, materiałowa i  technologiczna 
 Planowana przebudowa i rozbudowa polega na : 

1. dociepleniu elewacji, 
2. wymianie stropu nad piętrem 
3. wymianie konstrukcji dachu, dociepleniu połaci montażu okien połaciowych, wykonanieu 

lukarn, wyłazów dachowych, wykonaniu komunikacji na dachu  
4.  wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w części objetej remonem 
5. Wykonaniu windy zewnętrznej 
6. Budowie tarasu zewnętrznego zapewniającego dostęp do pomieszczenia Sali spotkań. 
7. Budowie nowych schodów wejściowych przed wejściem głównym 
8. Wykonaniu drenażu opaskowego i docieplenia ścian fundamentowych 
9. Wymianie warstw posadzkowych 
10. Naprawie i częściowej wymianie wypraw tynkarskich 
11. Wykonaniu nowego podziału pomieszczeń pietra i poddasza 
12. Wymianie wszystkich instalacji w budynku 
13. Wykonaniu balustrad schodów wewnętrznych i zewnętrznych 
14. Budowie biegu schodowego miedzy Pietrem a poddaszem 
15. Wykonaniu zadaszeń nad wejściami do budynku 

 
3.4.2. Opis rozwi ązań 
 
A) Warunki posadowienia, fundamenty  
Istniejące fundamenty. Brak oznak nieprawidłowej pracy. Fundamenty odkopać do dolnej krawędzi 
ławy, oczyścić zagruntować i wykonać izolację przeciwwilgociową z emulsji asfaltowej 3 warstwy. 
Sciany fundamentowe docieplic styropianem hydrofobizowanym , ułożyć folie kubełkową, górna 
krawędź folii zakończyć listwą wykończeniową równo z terenm lub utwardzeniem 
UWAGA: po zako ńczeniu prac odtworzy ć nawierzchnie utwardzone a tereny zielone 
uporz ądkowa ć.  
 
B) Ściany  
Ściany zewnętrzne – ściany zewnętrzne budynku ocieplić wełna mineralną gr 15cm, istniejące cokoły 
ocieplic styropianem hydrofobizowanym gr 15cm. 
Ściany zewnętrzne ocieplone wełną wykończyć tynkiem silikonowym o fakturze baranek zgodnie z 
kolorystyką na rysunkach. 
Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem t.j. cokoły, szyb windy konstrukcje schodów i tarasów 
zewnętrznych wykończyć tynkiem mozaikowym o kolorystyce zgodnie z rysunkiem. 
Uwaga: 
Szpalety okien lokalu mieszkalnego ocieplic styropi anem, grubo śc ocieplenia dostosowa ć do 
indywidualnego układu stolarki i istniej ących rolet okiennych. 
Uwaga: 
Połączenie izolacji ścian zewn ętrznych i połaci dachowych wykonac w sposób ci ągły bez 
przerw i mostków cieplnych. 
 
Ściany wewnętrzne– rozbiórki istniejących ścian działowych zgodnie z projektem, projektowane 
ściany wykonać z bloczków z betonu komórkowego z przewiązaniem co 2 warstwę prętami gr. 6mm. 
Ściany gr 12 cm oraz wszystkie ściany poddasza wykonać w z podwójnych płyt -GKF, pomieszczenia 
sanitarne z płyt GKBI na stelażu stalowym 
Elementy konstrukcyjne ścian zgodnie proj. konstrukcji. 
 



 

C) Wykończenie ścian 
Ściany istniejące w dobrym stanie technicznym należy zagruntować, usunąć drobne uszkodzenia, i 

malować dwukrotnie farbą akrylową. 
Lokalnie ściany posiadają ślady zawilgoceń i spękań, w tych miejscach należy skuć tynk istniejący i 

wykonać nowy tynk cementowo- wapienny , przyjęto wymianę 30% powierzchni tynków. 
Projektowany strop gestożebrowy nad Pietrem otynkowac tynkiem cementowo – wapiennym z 

gładzią zagruntować i pomalować farbą akrylową. 
 
Ściany z płyt GK szpachlować i zagruntować i pomalowac farbą akrylową. 
Ściany pomieszczeń sanitarnych narażone na działanie wilgoci zabezpieczyć folia w płynie. 
 
Ściany ciągów komunikacyjnych oraz klatki schodowej wykończyć farbą lateksową o 2 klasie 
odporności na szorowanie na tapecie z włókna szklanego. 
 
Okładziny ścian płytkami gress i ceramicznymi wykonywać podłożu zagruntowanym i stabilnym, w 
przypadku ścian murowanych – tynk klasy III, ścian z płyt GKBI - jedynie grunt. Ściany w strefach 
mokrych t.j. : natryski, łazienki, izolowac folia w płynie. Okładziny ceramiczne i gress układać tak aby 
spoiny były jak najmniejsze.  
 
D) Kominy spalinowe i przewody wentylacyjne 
Istniejące kominy wentylacji grawitacyjnej należy zachować udrożnić i wykorzystac do wentylacji 
pomieszczeń. 
Kominy obsługujące lokal mieszkalny należy rozebrać do poziomu projektowanego stropu i 
przemurować wyprowadzając nad poać dachową. Przewody spalinowe obsługujące lokal należy 
odtworzyć. 
Pozostałe przewody rozebrać do poziomu stopu , przemurowac do h= 100 cm nad stropem , połączyć 
w jedne przewód o śr. 200mm , wyprowadzić ponad dach i zakończyć obrotową nasadą kominową z 
napędem i sterowaniem. 
 
E) Dach 
Zaprojektowano kompletna wymiane konstrukcji i pokrycia dachowego. 
Zaprojektowano więźbę drewnianą – szczegóły w części konstrukcyjnej. 
Przyjęto pokrycie z blachodachówki w kolorze grafitowym. 
Połacie dachowe ocieplić dwoma warstwami wełny mineralnej gr 15 cm i 8 cm układanymi 
poprzecznie względem siebie. 
Całość konstrukcji drewnianej dachu obudować płytami GKF do odporności REI60. 
Jako doświetlenie pomieszczeń poddasza zaprojektowano okna połaciowe oraz lukarnę. 
Dostęp na połać dachową zapewniono poprzez wyłazy dachowe. 
Komunikacja na dachu zapewniona poprzez ławy i stopnie kominiarskie. 
Obróbki blacharskie , rynny i  rury spustowe tytanowo- cynkowe. 
 
Nad klatką schodową zaprojektowano okna oddymiające w połąci dachowej. 
 
I) Wentylacja 
Zaprojektowano wentylację mechaniczną pomieszczeń. 
Powietrze zuzyte wywiewane jest za pomocą istniejących przewodów wentylacyjnych zakończonych 
nasadami kominowymi z napędem i sterowaniem. Nawiew odpywa się za pomoca nawietrzaków 
higrsterowanych umieszczonych w ramach okiennych zgodnie z lokalizacją na rysunkach. 
. 
 



 

Pomieszczenia Sali spotkań na parterze i świetlicy na piętrze posiadają wentylację mechaniczną 
nawiewno- wywiewna z odzyskiem ciepła. – szczegóły w projekcie Instalacji Sanitarnych. 
 
  Podejścia do istniej ących otworów wentylacyjnych wykona ć z rur ocynkowanych Spiro o śr. 
120mm. Otwory w przewodach o wymiarach przekroju ot woru w rzucie. Ścianki wyku ć 
otworów wyko ńczyć gładzi ą.  
 
J) Stolarka okienna i drzwiowa 
Zaprojektowano wymianę całości stolarki okiennej i drzwiowej. 
UWAGA: 
Wymianie nie podlegaj ą okna i drzwi lokalu mieszkalnego na parterze budyn ku. 
Okna i drzwi lokalu nale ży zabezpieczy ć na czas prowadzenia robót budowlanych. 
 
Stolarka drzwiowa  wewnętrzna: stosuje się 2 typy stolarki : aluminiową i drewnianą 
Wyposażenie drzwi  zgodnie z zestawieniem stolarki.  
Drzwi z profili aluminiowych ze szkleniem ze szkła bezpiecznego. 
Jako zamknięcie obudowy klatki schodowej stosuje się drzwi aluminiowe o odporności pożarowej 
zgodnie z projektem. Drzwi otwierające się do korytarzy wyposażyć w samozamykacze z blokadą 
otwarcia. 

Drzwi drewniane z płyty rurowej lub otworowej z obustronnym laminatem HPL o grubości min. 
0,9mm z ościeżnicami stalowymi opaskowymi. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykonać 
otwór z kratką o sumarycznym przekroju 0,022m2. 

 
k) Ogrzewanie budynku 

zaprojektowano nowe źródło ciepła i CWU w postaci pompy ciepła z wymiennikiem 
gruntowym.  Szczegóły w projekcie Instalacji sanitarnych. 

 
M) Schody, balustrady 
Istniejącą klatke schodową pozostawia się. 
Zaprojektowano dodatkowy bieg schodowy monolityczny , żelbetowy prowadzący na adaptowane 
poddasze. Konstrukcja biegu kotwiona w ścianach klatki schodowej i stropach – szczególy w 
projekcie konstrukcyjnym. 
Z uwagi na niewystarczająca szerokość spoczników, opracowano stosowna ekspertyzę i uzyskano 
odstępstwo od warunków technicznych . Treść odstępstwa i ekspertyzy stanowi integralną część 
niniejszego opracowania. 
Istniejące schody zewnętrzne należy rozebrać. Projektowane schody wykonac zgodnie z rysunkami. 
Okładziny schodów zewnętrznych z płyt granitowych gr 40mm na kleju mrozoodpornym 
Uwaga: 
Powierzchnie wyko ńczone płytami granitowymi zabezpieczy ć szlamem uszczelniaj ącym, 
stosowa ć systemowe rozwi ązania jednego producenta , poł ączenia podłogi ze ścianą 
zabezpieczy ć specjalistycznymi systemowymi ta śmami uszczelaniajacymi. 
Istniejące schody lastrico wewnątrz budynku należy oczyścić. Rzędne wykonywanych posadzek 
dostosować do rzędnych istniejących schodów. 
Istniejące balustrady zdemontować. Zaprojektowano balustrady na słupka stalowych ocynkowanych i 
malowanych proszkowo z wypełnieniem z płyty włókowo- cementowej . 
Na dla balustrad zewnętrznych przyjęto płytę w kolorze naturalnego betonu gr 10mm, dla balustrad 
wewnętrznych płyta surowa – w kolorze betonu malowana farbą akrylową. Mocowane do słupków za 
pomocą śrub z podkładkami gumowymi.  
Uwaga: otwory w płytach wypełnienie wykona ć 2 mm wi ększej średnicy ni ż średnica śrub. 
 



 

N) Sufity  
Sufity parteru malowac farba akrylową. 
Sufit pierwszego pietra otynkowac tynkiem cementowo – wapiennym z gładzią i malowac 2 farba 
akrylową. 
 
O) Posadzki 
Demontaż istniejących wykładzin linoleum, lastrico i  parkiet. 
Uwaga okładziny lastrico schodów nie podlegaj ą demonta żowi. 
W pomieszczeniach oznaczonych na rysunkach, istniej ące posadzki nale ży jedynie oczy ścić  
 
Istniejące okładziny podłóg na poziomie parteru i piętra należy zdemontować do warstw 
konstrukcyjnych. 
Nowy układ warstw zgodnie z rysunkami. 
 
UWAGA: 
Należy dostosowac rz ędną wykonywanych posadzek do rz ędnej istniej ących schodów 
Lastrico. 
Gdyby okazało si ę to nie mo żliwe nale ży okładzin ę lastrico zdemontowa ć i zsatapic okładzin ą 
z płytek gres na kleju. 
 
R) Prace rozbiórkowe demonta ż 
Rozbiórce podlega cała konstrukcja dachu wraz z pokryciem, oraz strop nad I piętrem. 
Z uwagi na prowadzenie robót w obiekcie istniejącym, prace rozbiórkowe należy prowadzić ze 
szczególną ostrożnością. 
Istniejące ściany i otwory – rozbiórka, dopasowanie do wymiarów zgodnie z projektem 
Istniejące posadzki wykończone linoleum- demontaż powierzchniowych warstw wykończeniowych do 
warstw konstrukcyjnych 
Istniejące posadzki ceramiczne – demontaż warstw powierzchniowych wykończeniowych oraz 
podkładu betonowego do warstw konstrukcji 
Istniejąca stolarka wewnętrzna - kompletny demontaż skrzydeł i ościeżnic  
Istniejące przybory sanitarne – kompletny demontaż 
Wyposażenie meblowe – demontaż i przekazanie użytkownikowi 
 
UWAGA: 
Należy szczególnie starannie zabezpieczy ć lokal mieszkalny znajduj ący si ę na parterze 
budynku. 
Sposób wykonania zabezpieczenia musi umo żliwia ć użytkownikowi dost ęp do lokalu. 
 
Strop nad pi ętrem nale ży przed demonta żem szczelnie zadeskowa ć i podst ęplowa ć  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

WYTYCZNE EKSPLOATACJI: 
 
W związku z ograniczoną nośnością stropu nad parterem, po zakończeniu robót, Wykonawca umieści 
w pomieszczeniach nr 1,8; 1.7 i 1.3 tabliczkę następującej treści:  
 
UWAGA: 
NIE UMIESZCZAĆ EKSPONATÓW O MASIE POWYŻEJ 200 KG. 
LICZEBNOŚĆ GRUP ZWIEDZAJĄCYCH DO 20 OSÓB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.6. Ochrona przeciwpo żarowa 

GMINA POKÓJ 
ul. SIENKIEWICZA 6, 46-034 Pokój 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
/w trybie § 2.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2002r. 
Nr 75, poz. 690 ze zm./  

 
 
Rzeczoznawca ds. zabezpiecze ń przeciwpo żarowych:  
 

 
 
 
 
 
 
Rzeczoznawca budowlany:  

 
 
 
 
 
 
 
 

DATA OPRACOWANIA: pa ździernik 2016r. 
1.  PRZEDMIOT CEL I ZAKRES OPRACOWANIA  
 



 

Ekspertyza  dotyczy  budynku biurowo - edukacyjnego Stobrawskiego Parku Krajobrazowego  
zlokalizowanego przy ulicy Reymonta 3 w Ładzy ul. Reymonta 3 gm. Pokój. Ekspertyzę 
opracowano na zlecenie właściciela budynku Gminy Pokój.  
Właściciel budynku zamierza zmodernizować i przebudować budynek tworząc w nim Regionalny 

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej. Zakres rozbudowy obejmuje adaptacje poddasza na cele 
mieszkalne dla uczestników zajęć edukacyjnych i remont istniejącej części budynku, którego celem 
jest jej modernizacja oraz m.in. dostosowanie do wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
wynikających ze zmiany sposobu użytkowania części budynku. 

Pełne dostosowanie budynku do obowiązujących  przepisów w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej wymagałoby przebudowy istniejącej klatki schodowej celem zapewnienia 
wymaganych przepisami wymiarów spoczników oraz budowę nowej klatki schodowej dla zapewnienia 
wymaganej przepisami długości dojść ewakuacyjnych, co wiązałoby się ze znacznymi nakładami 
finansowymi niewspółmiernymi do osiągniętego efektu w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
pożarowego.  

Celem niniejszej ekspertyzy jest dokonanie szczegółowej analizy warunków ochrony 
przeciwpożarowej budynku w świetle aktualnie obowiązującego prawa oraz określenie sposobu 
spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego dobierając inne środki niż wynikające z przepisów 
techniczno-budowlanych. W dokumencie przedstawiono rozwiązania zastępcze w zakresie 
zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, oraz wskazano elementy, które należy dostosować do 
obecnie obowiązujących przepisów i Polskich Norm tworząc kompleksową koncepcją bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego budynku. Wg. autorów ekspertyzy przedstawiona koncepcja zapewnia 
akceptowalny poziom bezpieczeństwa dla użytkowników budynku.   

Zgodnie z § 2.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r./6/ - przy 
rozbudowie, nadbudowie, zmianie sposobu użytkowania wymagania zawarte w tym rozporządzeniu, 
mogą być spełnione w sposób inny niż podany w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy 
technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do 
spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych uzgodnionych z właściwym Komendantem Wojewódzkim 
Państwowej Straży Pożarnej. 

Zakres opracowania jest zgodny z załącznikiem nr 1 ”Procedur organizacyjno-technicznych w 
sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono 
w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz 
stosowania rozwiązań zamiennych, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony 
przeciwpożarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpożarowych” Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej. 
 
 
 
 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA  
 
Przypisy w oparciu o które opracowano przedmiotow ą ekspertyz ę: 
1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. /J.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290; zm.: Dz. U. z 2016 r. 
poz. 961/ 
 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej. /J.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 191; zm.: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 298 i 904/ 
 
3. Ustawa z dnia 24 sierpnia o Państwowej Straży Pożarnej. /J.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 603; zm.: Dz. 
U. z 2016 r. poz. 960/ 
 
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów /Dz.U. Nr 109, poz. 719/. 



 

 
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030/ 
 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75,poz.690 z późń.zm/.  
 
7. N SEP-E-005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których 
funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. 
 
8. Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań  
w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-
budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwiązań 
zamiennych, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w przypadkach 
wskazanych w przepisach przeciwpożarowych – Komenda Główna PSP Warszawa czerwiec 2008r. 
 
9.  Pablished Document PD 7974-6:2004. The application of fire safety engineering principles to fire 
safety design of buildings. Part 6: Human factors: Life safety strategies-Occupant evacuation, 
behaviour and condition (Sub-system 6). 
 
10.  Teoria pożarów  - dr hab. Mark Konecki wykład Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie 
 
11. The Building Regulations 2000. Approved Document B. Fire Safety. HMSO 2000. 
 
12. „Kondygnacyjny system oddymiania budynków” – Bogdan Mizielski, Jerzy Wolanin Oficyna 
wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2006r.  
 
13. Inwentaryzacja budowlana budynku, informacje przekazane przez zlecającego, oględziny na 
terenie budynku. 
 
 
3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
 
Nazwa obiektu i lokalizacja: 
 

Budynek Stobrawskiego Parku Krajobrazowego  w Ładzy ul. Reymonta 3. Jest to obiekt 
wolnostojący, dwukondygnacyjny z nieużytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony wykonany 
w technologii tradycyjnej. Na pierwszej kondygnacji znajduje się część biurowa oraz mieszkanie. Na 
drugiej kondygnacji zlokalizowane jest część edukacyjna z salą szkoleń i salami dziennego pobytu.  

 
Wymiary budynku:  
 
� powierzchnia piwnic  – 109,18m2  

�    powierzchnia kondygnacji nadziemnych  – 779,26m2. 

� ilość kondygnacji nadziemnych  – 3, budynek kwalifikowany do budynków niskich, wysokość 
10,82m. 
 
Konstrukcja budynku:  
 
� ściany zewn ętrzne  – murowane z cegły pełnej i pustaków ceramicznych.. 
 
� ściany wewn ętrzne  – murowane z cegły pełnej i pustaków ceramicznych.. 
 
� stropy  – ceramiczne Ackermana,  
 
�    dach  – konstrukcji drewnianej, pokrycie dachówka.. 



 

 
Zagospodarowanie budynku:  
 
� piwnica : magazyn oleju opałowego, kotłownia, pomieszczenia piwniczne.  
 
� I kondygnacja:  pomieszczenia biurowe, WC, pomieszczenie socjalne, lokal mieszkalny /poza 
zakresem opracowania/. 
 
� II kondygnacja:  sale edukacyjne, WC. 
. 
Klatki schodowe i drogi ewakuacyjne:  
 
� ilość – 1, 
 
� konstrukcja oraz sposób wydzielenia  – schody do piwnicy konstrukcji żelbetowej, schody 
pomiędzy kondygnacją I i II konstrukcji żelbetowej nie oddzielone od poziomych drogi ewakuacyjnych. 
 
 
 
 
Instalacje u żytkowe:  
 
Elektryczna : 230V/400,   
 
Ogrzewcza:  c.o. wodne z kotła na olej opałowy zlokalizowany w pomieszczeniu  piwnicznym. 
 
Odgromowa: zwody poziome niskie połączone z uziomem otokowym. 

 
 
 

4. ZAKRES, PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU 
 
Zakres przebudowy i modernizacji obejmuje: 

� poziom piwnicy likwidacja kotłowni i magazynu oleju opałowego.  

� poziom I kondygnacji przewiduje się lokalizację pomieszczenia kotłowni - pompa ciepła, 

� poziom II kondygnacji modernizacja pomieszczeń edukacyjnych i sal dziennego pobytu 

� poziom poddasza przebudowa i adaptacja na cele mieszkalne, przewiduje się wykonanie  8 

sal mieszkalnych z maksymalnie 24 miejscami noclegowymi, wykonanie dodatkowego 

poziomu istniejącej klatki  schodowej z biegami i spocznikami. Wiąże się to z przebudową 

dachu nad klatką schodową i wymianą stropu na strop betonowy gęstożebrowy.  

Budynek przystosowany zostanie do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Wykonana zostanie 

winda zewnętrzna łącząca kondygnacje nadziemne w budynku. Szyb windy żelbetowy. 

 
 
5. CHARAKTERYSTYKA PO ŻAROWA  
 
5.1  Powierzchnia, wysoko ść i liczba kondygnacji po rozbudowie; 
 
�    powierzchnia piwnic  – 103,3m2  

�    powierzchnia I kondygnacji  – 331,2m2. 



 

�    powierzchnia II kondygnacji  – 337,4m2. 

�    powierzchnia poddasza  – 292,7m2. 

� ilość kondygnacji nadziemnych  – 3, budynek kwalifikowany do budynków niskich, wysokość 

10,82m. 

 
5.2 Odległo ść od obiektów s ąsiaduj ących; 
 
Odległość analizowanego obiektu od budynków sąsiadujących będzie przedstawiać się następująco:  
 
� od strony elewacji południowej najbliższy budynek zlokalizowany jest odległości 34m, 
 
� od strony elewacji północnej budynek graniczy z placem wewnętrznym, odległość od granicy działki 
wynosi ponad 75m,  
 
� od strony elewacji wschodniej budynek położony jest przy drodze publicznej, najbliższy budynek 
zlokalizowany jest w odległości 31m.  
 
� od strony elewacji zachodniej najbliższy budynek garażowy zlokalizowany jest w odległości 9,9m.  
 
Wymagania zawarte w § 271 rozporządzenia /6/  są spełnione. 
 
 
5.3. Kategoria zagro żenia ludzi, przewidywana liczba osób na ka żdej kondygnacji i 
 w pomieszczeniach, w których przebywa ć mogą jednocze śnie wi ększe grupy ludzi; 
 

Budynek po rozbudowie zakwalifikowany będzie do:  
 

1. Część nadziemna edukacyjno- mieszkalna - do kategorii zagrożenia ludzi ZLIV,  ZLIII i ZL V  
ilość miejsc noclegowych do 24, ilość pracowników do 8. 

2. Piwnica – strefa PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500MJ/m2. 
 

Ilość miejsc noclegowych: do 24. 
Ilość stałych użytkowników budynku do 8 osób. 
Ilość czasowych użytkowników budynku do 40 osób. 

 
 

5.4. Ocena zagro żenia wybuchem pomieszcze ń oraz przestrzeni zewn ętrznych; 
 
Zagrożenie wybuchem nie występuje. 
 
 
5.5. Podział budynku na strefy po żarowe; 
 
Budynek podzielony będzie na następujące strefy pożarowe: 
 

1. Część nadziemna edukacyjno- mieszkalna zakwalifikowana do kategorii zagrożenia ludzi 
ZLIII, ZLIV i ZL V  o powierzchni 961,3m2. 
 

2. Piwnica – strefa PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500MJ/m2  o powierzchni 103,3m2. 
 
 
 5.6. Klasa odporno ści po żarowej budynku oraz klasa odporno ści ogniowej i stopie ń 
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane; 



 

 
Wymagana klasa odporności pożarowej dla budynku - C.  

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 
główna 

konstrukcja 
nośna 

konstrukcja 
dachu strop ściana 

zewnętrzna 
ściana 

wewnętrzna 
przekrycie 

dachu 

„C” R 60 R 15 R E I 
60 E I 30 E I 15 RE 15 

R — nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania 
klas odporności ogniowej elementów budynku, 
E — szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I — izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 
(–) — nie stawia się wymagań. 
 
Wszystkie elementy budynku muszą być wykonane z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia.  
 
Dalsze wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej stosunku do elementów budowlanych 
przedstawiają się następująco:  
 
1. § 217. 1. Rozporządzenia /6/ w budynkach  ZL V klasa odporności ogniowej przegród 
wewnętrznych oddzielających mieszkania lub samodzielne pomieszczenia mieszkalne od dróg 
komunikacji ogólnej oraz od innych mieszkań i samodzielnych pomieszczeń mieszkalnych, powinna 
wynosić co najmniej w analizowanym budynku E I 30.  
Wymagania w tym zakresie będą spełnione. 
 
2. § 219. 2. W budynkach ZL III, ZL IV i ZL V poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne 
lub biurowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o 
klasie odporności ogniowej:  
1) w budynku niskim – E I 30;  
 
W ramach rozbudowy i modernizacji budynku przewiduje się: 

 
� ściany wydzielające pokoje mieszkalne od innych pokoi i od dróg komunikacji ogólnej będą 

wykonane klasie odporności ogniowej EI30. 
� palna konstrukcja dachu na poddaszu zostanie oddzielona przegrodami o odporności 

ogniowej EI30. 
� drewniane elementy konstrukcji dachu zostaną zaimpregnowane środkami ogniochronnymi do 

stopnia niezapalności, 
� strop nad II kondygnacją zostanie wymieniony na strop betonowy gęstożebrowy o odporności 

ogniowej REI 60. 
� od strony elewacji zachodniej przy klatce schodowej zostanie wykonany szyb windy o 

konstrukcji żelbetowej. 
Budynek będzie spełniać wymagania w tym zakresie.  

5.7. Warunki ewakuacji;  
 

 Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość 
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, 
bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi dalej „drogami ewakuacyjnymi”. 

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia 
ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku, 
powinno być zapewnione przejście, zwane dalej „przejściem ewakuacyjnym”, o długości 
nieprzekraczającej: /§ 237. 1. Rozporządzenia /6//  

1) w strefach pożarowych ZL — 40 m, 
W analizowanym budynkach długość ta nie będzie przekroczona, maksymalna długość przejścia 
ewakuacyjnego z pomieszczeniu sali szkoleń  na II kondygnacji wynosi do 15m. 

Długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy 
pożarowej lub na zewnątrz budynku, zwanej dalej „dojściem ewakuacyjnym”, mierzy się wzdłuż osi 



 

drogi ewakuacyjnej. W przypadku zakończenia dojścia ewakuacyjnego przedsionkiem 
przeciwpożarowym, długość tę mierzy się do pierwszych drzwi tego przedsionka.Za równorzędne 
wyjściu do innej strefy pożarowej, uważa się wyjście do obudowanej klatki schodowej, zamykanej 
drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30. /§256.1.2. rozporządzenia /6// . 
Dopuszczalna długość przy jednym dojściu dla budynku zakwalifikowanego do ZLI, ZLV wynosi 10m, 
przy wielu dojściach 40m, dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia 
długość większą o 100% od najkrótszego. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyżować.   
Przy obecnym sposobie użytkowania budynku długość ta jest przekroczona dla pomieszczeń sal 
dziennego pobytu nr 1,2  oraz sali szkoleń na II kondygnacji i wynosi ponad 30m. 
 
W ramach przebudowy i adaptacji poddasza na cele mieszkalne przewiduje się rozbudowę i 
oddzielnie klatki schodowej drzwiami o odporności ogniowej EI30 od poziomych dróg ewakuacyjnych. 
Klatka schodowa wyposażona będzie w urządzenia służące od usuwania dymu. Rozwiązanie to 
pozwoli na skrócenie długości dojść ewakuacyjnych na każdej kondygnacji nadziemnej. 

Przy planowany sposobie użytkowania w dalszym ciągu przekroczone będą dopuszczalne 
długości dojść dla: 

→ pokoi dziennego pobytu nr 1,2 zlokalizowanych na II kondygnacji przy jednym kierunku dojścia 
ewakuacyjnego,  długość dojścia z tych pomieszczeń przy jednym kierunku dojścia 
ewakuacyjnego będzie wynosić  10,9m. 

→ pokoi mieszkalnych nr 1,7 i 8 zlokalizowanych na poddaszu przy jednym kierunku dojścia 
ewakuacyjnego, długość dojścia z tych pomieszczeń przy jednym kierunku dojścia 
ewakuacyjnego wynosi od 11,8m do 15,3m /jest to niezgodne z §256.1.2. rozporządzenia /6//, 

Wymagania w tym zakresie nie są spełnione będzie to przedmiotem odstępstwa i zastosowania 
rozwiązań zastępczych. 

 
Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla więcej niż 50 osób 

powinny otwierać się na zewnątrz. Wymaganie to nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru 
zabytków. /§ 236. 4. rozporządzenia /6// .  
Wymagania w tym zakresie będą spełnione. 

  
Łączną szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia, 

należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w nim równocześnie, przyjmując 
co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle 
ościeżnicy powinna wynosić 0,9m, a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób — 0,8 m. 
/§ 239. 1. rozporządzenia /6//  
Szerokość drzwi w świetle na drodze ewakuacyjnej, niewymienionych w ust. 4, należy obliczać 
proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji są one przeznaczone, przyjmując co najmniej 
0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi powinna wynosić 0,9 m w 
świetle ościeżnicy. /§ 239. 5. rozporządzenia /6//  
Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze 
ewakuacyjnej, powinny mieć co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie 
mniejszej niż 0,9 m. /§ 240. 1. rozporządzenia /6//  
Wymagania w tym zakresie będą spełnione. Zakres przebudowy przewiduje wymianę drzwi 
prowadzących do przedsionka i na zewnątrz budynku na I kondygnacji na drzwi z nieblokowanym 
skrzydłem o szerokości co najmniej 90cm. 

 
Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych powinna mieć klasę odporności ogniowej wymaganą 

dla ścian wewnętrznych, czyli dla przedmiotowego budynku EI 30. /§ 241. 1. rozporządzenia /6//  
Wymagania w tym zakresie są spełnione.  
 
Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób 

mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co najmniej 0,6 m na 
100 osób, lecz nie mniej niż 1,4 m. /§ 242. 1. rozporządzenia /6/ 

Wymagania w tym zakresie będą spełnione. 



 

 

Ściany wewnętrzne i stropy stanowiące obudowę klatki schodowej lub pochylni powinny mieć klasę 
odporności ogniowej określoną, jak dla stropów budynku. /§ 249. 1. rozporządzenia /6/ 

Wymagania te są spełnione i będą spełnione. Istniejące i projektowane ściany obudowy posiadają  
lub będą posiadać klasę odporności ogniowej co najmniej REI60. 

 

Odległość między ścianą zewnętrzną, stanowiącą obudowę klatki schodowej, a inną ścianą 
zewnętrzną tego samego lub innego budynku powinna być ustalona zgodnie z § 271, jeżeli co 
najmniej jedna z tych ścian nie spełnia wymagań klasy odporności ogniowej określonej według § 216 
jak dla stropu budynku z tą klatką schodową. /§ 249. 6. rozporządzenia /6/ 

Wymagania w tym zakresie są spełnione.  

 

Biegi i spoczniki schodów oraz pochylnie służące do ewakuacji powinny być wykonane z materiałów 
niepalnych i mieć klasę odporności ogniowej co najmniej: 

1) w budynkach o klasie odporności pożarowej „A”, „B” i „C” — R 60, 

/§ 249. 3. rozporządzenia /6/ 

Biegi i spoczniki konstrukcji żelbetowej spełniają wymagania w tym zakresie.  
 

Zgodnie z § 68.1. rozporządzenia /6/ schody w budynku użyteczności publicznej powinny mieć 
wymiary: minimalna szerokość biegu 1,2m, szerokość spocznika 1,5m, maksymalna wysokość stopni 
0,175m. Wymagania te nie są spełnione w zakresie: 

�  szerokości  spocznika na klatce schodowej, istniejąca szerokość spocznika 1,4m.  przy 
wymaganych 1,5m, 

Wymagania w tym zakresie nie są spełnione będzie to przedmiotem odstępstwa i zastosowania 
rozwiązań zastępczych. 
 
Piwnice powinny być oddzielone od pozostałej części budynku,  stropami i ścianami o klasie 
odporności ogniowej co najmniej REI 60 i zamknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej co 
najmniej E I 30. /§ 250. 1. rozporządzenia /6/ 
Piwnice są oddzielone stropem konstrukcji ceramicznej o klasie odporności ogniowej REI60. Zakres 
modernizacji przewiduje wymianę drzwi prowadzących do pomieszczeń piwnicznych na drzwi o 
oporności ogniowej EI30. 
 
5.8 Sposób zabezpieczenia przeciwpo żarowego instalacji u żytkowych.  
 

Dla budynku zapewniona będzie ochrona odgromowa zgodnie z: 
� PN-EN 62305-1:2008  Ochrona odgromowa — Część 1: Zasady ogólne. 
� PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Część 2: Zarządzanie ryzykiem. 
� PN-EN 62305-2:2009 Ochrona odgromowa — Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów 
budowlanych i zagrożenia życia. 

W ramach przebudowy przewiduje się rozbudowę i modernizację instalacji elektrycznej.  W 
ramach modernizacji zainstalowany zostanie wyłącznik przeciwpożarowy prądu odcinający dopływ 
prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których 
funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Miejsce instalacji zostanie oznakowane zgodnie z 
PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. /zgodnie z § 183.2 
rozporządzenia 6/ 

Budynek ogrzewany będzie za pomocą c.o. wodnego zasilanego z pompy ciepła 
zainstalowanej w pomieszczeniu kotłowni na I kondygnacji.  



 

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę 
odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów.  Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, 
o których mowa powyżej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, 
wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych. . Przepusty 
instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla 
których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R E I 60, a niebędących 
elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i 
stropów tego pomieszczenia. /zgodnie z § 234.1.2.3 rozporządzenia 6/.  
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzące przez stropy i ściany nośne w 
pomieszczeniach zamkniętych należy wyposażyć w klapy odcinające o odporności ogniowej 
/EI/wymaganej dla tych ścian i syropów, klapy sterowane przez system sygnalizacji pożaru.  
  
5.9. Dobór urz ądzeń przeciwpo żarowych w obiekcie. 
 
INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOŻAROWA 
 

Budynek jest wyposażony w hydranty wewnętrzne 52. Zakres przebudowy obejmuje wymianę 
na hydranty 25 z wężem półsztywnym. Hydranty wewnętrzne powinny spełniać wymagania Polskich 
Norm dotyczących tych urządzeń, będących odpowiednikami norm europejskich (EN). Zasilanie 
hydrantów wewnętrznych powinno być zapewnione przez co najmniej 1 godzinę. Hydranty będą 
umieszczane przy drogach komunikacji ogólnej, przy wejściach do klatek schodowych na każdej 
kondygnacji budynku.  

 
OŚWIETLENIE AWARYJNE 
 

Zgodnie z § 68.1. rozporządzenia /6/ drogi komunikacyjne oświetlone światłem sztucznym 
będą wyposażone w oświetlenie awaryjne, dotyczy to poddasza i korytarza na I kondygnacji. Jako 
zabezpieczenie ponadnormatywne przewiduje się wyposażenie pozostałych dróg ewakuacyjnych w 
budynku w oświetlenie awaryjne. Jako zabezpieczenie ponadnormatywne proponuje się także, aby 
wszystkie drogi ewakuacyjne były wyposażone oświetlenie awaryjne o podwyższonych parametrach. 
Średnie natężenie oświetlenia  wzdłuż drogi będzie nie mniejsze niż 5 lx. 
Oświetlenie należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami. Projekt oświetlenia należy uzgodnić z 
rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
 
URZĄDZENIA ODDYMIAJĄCE 
 
Główna klatka schodowa w budynku zostanie wyposażona w klapy dymowe o powierzchni czynnej co 
najmniej 5% rzutu poziomego klatki schodowej. System oddymiania sterowany będzie przez centralę 
oddymiania. Uruchamianie systemu przez czujki dymu oraz przyciski oddymiania umieszczone na 
każdej kondygnacji. Aby zapewnić skuteczność oddymiania grawitacyjnego należy zapewnić napływ 
powietrza kompensacyjnego. Geometryczna powierzchnia otworów wlotowych powietrza powinna być 
co najmniej 30% większa niż suma geometryczna powierzchni wszystkich klap. 
Aby spełnić ten warunek napływ powietrza kompensacyjnego poprzez realizowany poprzez okno na 
klatce schodowej i drzwi wejściowe. Okno i drzwi prowadzące do przedsionka będą otwierane 
automatycznie siłownikami przez system oddymiania. Drzwi wejściowe do budynku będą wyposażone 
w blokadę umożlwiającą ich pozostawienie w pozycji otwartej. 
 Jako rozwiązanie ponadnormatywne proponuje się rozbudować system oddymiania grawitacyjnego o 
czujki i sygnalizatory akustyczne rozmieszczone  na poziomych drogach ewakuacyjnych na I, II 
kondygnacji i poddaszu. Rozwiązanie to pozwoli na szybkie alarmowanie użytkowników budynku o 
powstałym zagrożeniu 
 
 



 

5.10. Wyposa żenie w ga śnice i inny sprz ęt gaśniczy lub ratowniczy; 
 

Budynek zostanie wyposażony w gaśnice proszkowe zgodnie z normatywem. Jedna jednostka 
masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypadać będzie na każde 100 m2 
powierzchni budynku.  

 
 

5.11. Zaopatrzenie w wod ę do zewn ętrznego gaszenia po żaru; 
 

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych wynosi 20dm3/s. Ilość ta jest zapewniona z 
hydrantów sieci wiejskiej.  Najbliższy hydrant nadziemny ɸ 80 zlokalizowany jest w odległości 20m od 
budynku przy ulicy Reymonta drugi w przy ulicy Wolności w odległości 115m.  

 
 
5.12. Drogi po żarowe. 
 
Dojazd pożarowy nie jest wymagany. 
 
.6. ZAKRES NIEZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI  
 
6.1. WSKAZANIE WSZYSTKICH WYST ĘPUJĄCYCH W BUDYNKU NIEZGODNOŚCI Z 
PRZEPISAMI TECHNICZNO-BUDOWLANYMI I PRZECIWPO ŻAROWYMI.  
 

W analizowanym budynku występują następujące niezgodności z przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpożarowymi: 

 
1. W zakresie klasy odporności ogniowej drzwi prowadzących do poziomu piwnicy istniejące 

drzwi nie posiadają odporności ogniowej EI30. / jest to niezgodne z §250.1. rozporządzenia 
/6//, 

 
2. W zakresie przekroczenia długości dojść ewakuacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych 

na pobyt ludzi przy obecnym sposobie użytkowaniu budynku. Długość ta jest przekroczona dla 
pomieszczeń sal dziennego pobytu nr 1,2  oraz sali szkoleń zlokalizowanych na II 
kondygnacji. Długość dojścia z tych pomieszczeń przy jednym kierunku dojścia 
ewakuacyjnego wynosi ponad 30m /jest to niezgodne z §256.1.2. rozporządzenia /6//, 
 

3. W zakresie szerokości drzwi ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej, drzwi nie posiadają 
minimalnej szerokości 0,9m w świetle, dotyczy nieblokowanego skrzydła w drzwiach 
dwuskrzydłowych wyjścia ewakuacyjnego z holu do przedsionka oraz z przedsionka na 
zewnątrz budynku. Szerokość skrzydeł wynosi 0,75m przy wymaganych 0,9m.  /jest to 
niezgodne z §240.1. rozporządzenia /6//, 
 

4. W zakresie szerokości  spocznika na klatce schodowej łączącej kondygnacje nadziemne.  
Spocznik nie spełnia wymagań w zakresie wymaganej szerokości, istniejąca szerokość 1,40m 
przy wymaganych 1,5m, / jest to niezgodne z § 68.1. rozporządzenia /6//, 
 

5. W zakresie wyposażenia budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 
25. Budynek jest wyposażony w instalację hydrantową z hydrantami 52. / jest to niezgodne z 
§19.1. rozporządzenia /4//, 

 
6. W zakresie braku wyposażenia budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.  

           / jest to niezgodne z §183.2. rozporządzenia /6//, 
 

 
 
 



 

 
6.2. WSKAZANIE NEZGODNOŚCI W ZAKRESIE PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH I 
PRZECIWPOŻAROWYCH, KTÓRE ZOSTANĄ DOPROWADZONE W BUDYNKU DO STANU 
ZGODNEGO Z PRZEPISAMI.  
 
W celu usunięcia nieprawidłowości w analizowanym budynku zrealizowane zostaną następujące 
zadania: 
 
 

1. Istniejąca klatka schodowa zostanie rozbudowa tak aby zapewniała komunikację z 
poddaszem, gdzie będą zlokalizowane pokoje mieszkalne. Klatka ta zostanie wyposażona w 
urządzenia służące do usuwania dymu i oddzielona drzwiami EI30 od poziomych dróg 
ewakuacyjnych, będzie stanowić osobną strefę pożarową. Rozwiązanie to pozwoli na 
skrócenie długości dojść ewakuacyjnych na II i III kondygnacji. Jednak długość ta będzie w 
dalszym ciągu przekroczona dla:  
 

� pokoi dziennego pobytu nr 1,2 zlokalizowanych na II kondygnacji przy jednym kierunku dojścia 
ewakuacyjnego,  długość dojścia z tych pomieszczeń przy jednym kierunku dojścia 
ewakuacyjnego będzie wynosić  10,9m. 

 
� pokoi mieszkalnych nr 1,7 i 8 zlokalizowanych na poddaszu przy jednym kierunku dojścia 

ewakuacyjnego, długość dojścia z tych pomieszczeń przy jednym kierunku dojścia 
ewakuacyjnego będzie wynosić od 11,8m do 15,3m. 

 
 

2. Wymienione zostaną drzwi prowadzące na poziom piwnicy na drzwi o klasie odporności 
ogniowej EI30, 

 
3. Wymienione zostaną drzwi prowadzące z holu do przedsionka na drzwi z nieblokowanym 

skrzydłem o szerokości co najmniej 90cm. 
 

4. Wymienione zostaną drzwi prowadzące z przedsionka na zewnątrz budynku na drzwi z 
nieblokowanym skrzydłem o szerokości co najmniej 90cm. 
 

5. Drogi ewakuacyjne w części mieszkalnej poddasza oraz korytarz na I kondygnacji oświetlone 
wyłącznie światłem sztucznym zostaną wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. 

 
6. Budynek zostanie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.  

 
7. Budynek zostanie wyposażony w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 25. 

 
 

6.3. WSKAZANIE NEZGODNOŚCI W ZAKRESIE PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH I 
PRZECIWPOŻAROWYCH, KTÓRE NIE ZOSTANĄ DOPROWADZONE W BUDYNKU DO STANU 
ZGODNEGO Z PRZEPISAMI.  
 

W analizowanym budynku wymienione poniżej niezgodności z przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpożarowymi nie zostaną doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami z 
uwagi na warunki konstrukcyjno-budowlane. Pozostaną nieprawidłowości w zakresie:  
 

1. Przekroczenia długości dojść ewakuacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. 
Długość ta będzie w dalszym ciągu przekroczona dla: 

 
�  pokoi dziennego pobytu nr 1,2 zlokalizowanych na II kondygnacji przy jednym kierunku dojścia 

ewakuacyjnego,  długość dojścia z tych pomieszczeń przy jednym kierunku dojścia 
ewakuacyjnego będzie wynosić  10,9m, długość dopuszczalna 10m. 

 



 

�  pokoi mieszkalnych nr 1,7 i 8 zlokalizowanych na poddaszu przy jednym kierunku dojścia 
ewakuacyjnego, długość dojścia z tych pomieszczeń przy jednym kierunku dojścia 
ewakuacyjnego będzie wynosić od 11,8m do 15,3m, długość dopuszczalna 10m. 

 
 

2. Szerokości biegów na klatce schodowej łączącej kondygnacje nadziemne.  Biegi nie spełniają 
wymagań w zakresie wymaganej szerokości, istniejąca szerokość 1,40m przy wymaganych 
1,5m, / jest to niezgodne z § 68.1. rozporządzenia /6//, 

 
 
7.  PRZYJĘTE  ROZWIĄZANIA ZASTĘPCZE I ZAMIENNE INNE NIŻ OKREŚLAJĄ TO PRZEPISY 
TECHNICZNO-BUDOWLANE ZAPEWNIAJ ĄCE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE 
OBIEKTU 
 
Biorąc pod uwagę realne możliwości techniczne i ekonomiczne  zabezpieczenia przeciwpożarowego 
budynku, mając przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo osób przebywających w budynku 
proponuje się na podstawie § 2.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r 
zastosowanie wymienionych poniżej zastępczych rozwiązań zapewniających akceptowalny poziom 
bezpieczeństwa w budynku: 

 
 

1. Rozbudowa ć system oddymiania grawitacyjnego o czujki i sygnal izatory akustyczne 
rozmieszczone  na poziomych drogach ewakuacyjnych n a poziomie I, II kondygnacji i 
poddasza i sterowane przez central ę oddymiania. Rozwi ązanie to pozwoli na szybkie 
alarmowanie u żytkowników budynku o powstałym zagro żeniu. 
 

2. Klatka schodowa, poziome drogi ewakuacyjne na I i II kondygnacji o świetlone światłem 
dziennym zostan ą wyposa żone w awaryjne o świetlenie ewakuacyjne. 
 

3. Wszystkie drogi ewakuacyjne w  budynku b ędą  wyposa żone w o świetlenie awaryjne o 
podwy ższonych parametrach. Średnie nat ężenie oświetlenia przy podłodze wzdłu ż 
środkowej linii drogi ewakuacyjnej  b ędzie nie mniejsze ni ż 5 lx. 
 

4. Drzwi prowadz ące do przedsionka przed wind ą na poddaszu b ędą dymoszczelne. 
Rozwi ązanie to pozwali na ograniczenie rozprzestrzeniania  się dymu poprzez szyb 
windowy na korytarz na poziomie poddasza.  
 

 
8. ANALIZA I OCENA WPŁYWU ROZWI ĄZAŃ ZASTĘPCZYCH NA POZIOM BEZPIECZEŃSTWA 
POŻAROWEGO, SŁUŻĄCA WSKAZANIU NIEPOGORSZENIA WARUNKÓW OCHRONY 
PRZECIWPOŻAROWEJ  
 

Zgodnie z procedurami organizacyjno-technicznymi KGPSP ekspertyza powinny wykazać, że 
poziom bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie nie ulegnie pogorszeniu w wyniku zastosowania 
rozwiązań zastępczych.  

W analizowanym budynku nie są spełnione przede wszystkim wymagania w zakresie 
warunków ewakuacji z części mieszkalnej i edukacyjnej zlokalizowanych na poddaszu i II 
kondygnacji. Inwestor wraz z rozbudową budynku pragnie przeprowadzić jego modernizację, której 
celem jest m.in. poprawa warunków ewakuacji oraz dostosowanie budynku w pozostałym zakresie do 
wymogów przepisów przeciwpożarowych. Aby to osiągnąć planowana jest rozbudowa klatki 
schodowej, oddzielenie jej drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30 od poziomych dróg 
ewakuacyjnych, wyposażenie w system oddymiania grawitacyjnego. Wykonanie tych zabezpieczeń 
spowoduje oddzielonej przeciwpożarowe klatki schodowej od pozostałej części budynku, co pozwoli 
na: 
 



 

� skrócenie długości dojść ewakuacyjnych na II kondygnacji z sal dziennego pobytu nr 1,2 do 
wartości 10,9m przy wymaganych 10m, czyli niewiele przekraczającej wartość dopuszczalną., 
długości dojść ewakuacyjnych z pozostałych pomieszczeń będą mieścić się w granicach 
wartości dopuszczalnych 
 

� skrócenie długości dojść ewakuacyjnych na poziomie poddasza  z pokoi mieszkalnych do 
wartości 15,3m z pokoju mieszkalnego nr 8, 12m z pokoju nr 7, 11,8m z pokoju nr 1 przy 
wymaganych 10m. Długość dojścia dla pozostałych pokoi mieszkalnych będzie mieścić się w 
granicach wartości dopuszczalnych czyli do 10m,   

 
Aby przyspieszyć alarmowanie osób przebywających w budynku zaproponowano rozbudowę 

systemu oddymiania grawitacyjnego o dodatkowe czujki i sygnalizatory akustyczne rozmieszczone na 
poziomych drogach ewakuacyjnych na każdej kondygnacji nadziemnej budynku. 

Aby usprawnić i przyśpieszyć ewakuację jako rozwiązanie zastępcze zaproponowano ponadto 
wyposażenie dróg ewakuacyjnych prowadzących z  budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o 
podwyższonych parametrach. Średnie natężenie oświetlenia przy podłodze wzdłuż środkowej linii 
drogi ewakuacyjnej  powinno być nie mniejsze niż 5lx. 

Dla przedstawionej sytuacji wykonano obliczenia wymaganego czas bezpiecznej ewakuacji 
jest to czas, który trwa od początku powstania pożaru do momentu, w którym założona ilość osób 
zdoła się ewakuować na zewnątrz budynku i określa się według wzoru:  

preakrozpad tttttWCBE ++++=  

 
td  - jest czasem od zainicjowania pożaru do jego detekcji-wykrycia przez system sygnalizacji 
pożarowej lub bezpośrednio przez pierwszych użytkowników. Zależy on od obecności systemu 
sygnalizacji pożarowej i określonych scenariuszy pożarowych. 
ta -  jest to czas trwający od momentu zauważenia pożaru przez system detekcji lub człowieka do 
momentu uruchomienia alarmu lub powiadomienia  pozostałych użytkowników o niebezpieczeństwie 
trozp  - okres czasu od powiadomienia użytkowników budynku o powstałym niebezpieczeństwie do 
zrozumienia przez nich faktu konieczności rozpoczęcia ewakuacji. 
treak  - jest to czas od momentu zakończenia czasu rozpoznania do momentu gdy użytkownicy 
budynku rozpoczną ewakuację. 
tp – czas przemieszczania użytkowników budynku  do bezpiecznego miejsca zależny od długości 
drogi do przebycia, ilości ewakuujących się osób, możliwej szybkości poruszania się oraz 
przepustowości wyjść. 
 

W ramach modernizacji budynku przewiduje się dostosowanie go do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Przewiduje się możliwość korzystania przez dwie osoby na wózkach inwalidzkich 
z części mieszkalnej w budynku. Osoby te będą korzystały z budynku przy pomocy osób sprawnych 
fizycznie. Aby obliczyć wymagany czas bezpiecznej ewakuacji obliczono czas ewakuacji na zewnątrz 
budynku dla tych osób z pokoju mieszkalnego nr8 na poddaszu dla którego długość dojścia 
ewakuacyjnego  przy jednym kierunku ewakuacji ma największą wartość.  

 
td    - 500s. budynek objęty kontrolą ludzką i ochroną systemu oddymiania,  
ta    - 120s.  
trozp   - 60s.  
treak   - 60s 
tp   - obliczenia poniżej na podst. [9] -  215,75s 
 

Założono ewakuację dwóch osób na wózkach inwalidzkich, przyjęto prędkość poruszania się 0,4m/s 
w poziomie, 0,2m/s po schodach 



 

 
 

Czas opuszczenia pokoju mieszkalnego 8 
 

tp1=10,0:0,4= 25,0s 
 

Czas przemieszczania się po poziomych drogach ewakuacyjnych do klatki schodowej 
 

tp2=15,3:0,4 = 38,25s 
 

Czas przemieszczania w klatce schodowej i holu do wyjścia ewakuacyjnego na zewnątrz budynku 
 

tp3=25,0:0,2+11:0,4 = 152,5s 
 

tp=215,75s 
 

WCBE =955,75s 
 
Jest do wymagany bezpieczny czas ewakuacji WCBE. Aby warunki ewakuacji były bezpieczne 

czas ten musi być mniejszy od dostępnego czasu ewakuacji DCBE. 
 
W praktyce oceniając DCBE bierze się w szczególności pod uwagę kryteria, których przekroczenie 
uniemożliwia ewakuację tj.: 

�  promieniowania cieplnego o wartości powyżej 2,5kW/m2 
�  temperatury powyżej 100oC, 
�  stężenia toksycznych gazów przyjmując narażenie 5 minutowe dla związków: CO-1%, CO2-

6%, spadek stężenie tlenu-o 9%, HCN-0,01%, HCL – 0,02%, 
�  gęstości optycznej dymu ponad 0,1m-1, 
�  gdy strefa wolna od dymu zmniejszy się do wysokości 1,8m. 

 
Aby przeanalizować dostępny czas ewakuacji w przedmiotowym budynku założono następujące 

scenariusze: 
 
1. Powstanie pożaru w pomieszczeniu sali szkoleń  na I kondygnacji. 
2.  Powstanie pożaru w pokoju dziennego pobytu  II kondygnacji. 
3. Powstanie pożaru w pomieszczeniu mieszkalnym na poddaszu 

 
 Po przeanalizowaniu przyjętych scenariuszy stwierdzono, że przekroczenie kryteriów granicznych 
najszybciej wystąpi poprzez zadymienie dróg ewakuacyjnych w stopniu uniemożliwiającym 
ewakuację. Dla dwóch pierwszych scenariuszy dostępny czas ewakuacji wynosi 1800s, gdyż klatka 
schodowa i hol oddzielony jest przeciwpożarowo drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30. 
 

WCBE < DCBE 
 
Dla trzeciego scenariusza założono powstanie pożaru w sali mieszkalnej. Przyjęto gęstość obciążenia 
ogniowego w pomieszczeniu ok. 250MJ/m2.  Założono, że okna w pomieszczeniu nie ulegną rozbiciu 
do końca trwania pożaru. Założenie to powoduje, że powstały w wyniku pożaru dym pozostanie w 
budynku i będzie najgroźniejszym parametrem, który może zagrozić bezpiecznej ewakuacji. 
Jako źródło pożaru przyjęto zwarcie instalacji elektrycznej np. w lampie przenośnej i zapalenie 
materiałów palnych w pomieszczeniu. Fazą początkowa pożaru będzie trwała około 120s. Po tym 
okresie pożar będzie rozwijał się zgodnie z zależnością: 



 

 
2tq ⋅= γ  

 
gdzie: 
q - ilość wydzielającego się ciepła (kW) 
γγγγ - stała określająca przebieg krzywej pożaru (kW s-2) 
t - czas od momentu inicjacji (s). 
 
Przyjęto, że pożar w pomieszczeniu będzie rozwijał się ze średnią prędkością, czyli osiągnie 1000kW 
po 292 sekundach. Rozgorzenie pożaru nastąpi po ok. 600s. Faza pożaru rozwiniętego nastąpi po 
800s. moc pożaru przestanie wzrastać. Założono, że dym przedostanie się przez nieszczelności w 
drzwiach na korytarz i uruchomi czujkę dymu systemu oddymiania grawitacyjnego. Następnie 
wskutek przepalenia drzwi dym zacznie wypływać z pomieszczenia na korytarz przy czym założono 
średnią prędkość wypływu po 900s - 0,5m/s./12/ 
Czas wypełnienia dymem korytarza nastąpi po: 
 

900 + 125m3 :0,5m 3/s = 1150s 
 

Obliczony czas przyjmujemy jako dostępny bezpieczny czas ewakuacji z pokoju mieszkalnego 
DCBE 

Bezpieczny czas ewakuacji WCBE z pokoju mieszkalnego do oddzielonej pożarowo klatki 
schodowej wynosi:  

 
740s + 25s + 38,25s = 803,25s 

 
WCBE < DCBE 

 
Podsumowując należy stwierdzić, że zaproponowane w budynku rozwiązania w zakresie 

zabezpieczenia przeciwpożarowego zapewniają bezpieczne warunki ewakuacji dla użytkowników 
budynku w założonym czasie.  
  

Niniejsza ekspertyza wymaga uzgodnienia z Opolskim Komendantem Wojewódzkim PSP w 
Opolu w trybie określonym w §2 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 
75,poz.690 z późń.zm/.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOT.1. BUDYNEK OŚRODKA WIDOK NA ELEWACJ Ę WSCHODNIĄ OD STRONY ULICY 
REYMONTA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOT.2. BUDYNEK OŚRODKA WIDOK NA ELEWACJ Ę ZACHODNIĄ. 
 

  
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FOT.3. BUDYNEK OŚRODKA I KONDYGNACJA WIDOK NA KLATK Ę SCHODOWĄ Z 
HOLU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
FOT.4. BUDYNEK OŚRODKA II KONDYGNACJA WIDOK NA KORYTARZ.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FOT.5. BUDYNEK OŚRODKA II KONDYGNACJA WIDOK NA KLATK Ę SCHODOWĄ. 
 
3.6. Ochrona przed drganiami i hałasem 
 Projektowane urządzenia i nie generują ponadnormatywnych drgań i hałasu. 
 
3.7. Charakterystyka ekologiczna 
 Podczyszczanie wód nawierzchniowych – bez zmian- odprowadzenie do istn. kanalizacji 
deszczowej 
 Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych, płynnych – brak 
 Emisja spalin –  brak (ogrzewanie i produkcja ciepłej wody w węźle cieplnym) 
 Emisja wibracji, promieniowania, zakłóceń elektromagnetycznych – brak 

Emisja hałasu – projektowana przebudowa nie będzie skutkować ponadnormatywnym hałasem. 
Poziom hałasu generowany przez projektowane budynki nie przekroczy wartości 60dB w porze 
dziennej i 50dB w porze nocnej` 
Zapotrzebowanie w wodę wynosi 80l/dzień/osobę i zapewniono je przez istniejące przyłącze 

 W budynku nie będzie: 
Nieprawidłowego usuwania nieczystości i odpadów stałych. Odpady bytowe magazynowane są 
w pojemniku na śmieci i wywożone przez specjalistyczna firmę. Odprowadzenie ścieków 
sanitarnych z projektowanego budynku do proj. oczyszczalni scieków 
Niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego 

 Budynek ogrzewany będzie ciepłem pochodzącym z pompy ciepła. 
 
3.8. Ochrona przed wpływem szkód górniczych 
 Teren nie objęty wpływem eksploatacji górniczej. 
 
3.9. Geotechniczne warunki posadowienia 
 Nie dotyczy 



 

 
4.      Wnioski ko ńcowe 

a) Wszystkie materiały używane na budowie muszą być dopuszczone do stosowania na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej, posiadać znak B lub CE 
b)  prace budowlane muszą być wykonywane na podstawie projektu wykonawczego. 
c) prace budowlane muszą być wykonywane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i 
doświadczeniu przy wykonywaniu prac budowlanych pod nadzorem osób posiadających 
odpowiednie uprawnienia.  
UWAGA: 
d)Cechy użytkowe i funkcjonalne mebli i ich kolorystyka należy uzgodnić i zatwierdzić u 
Inwestora 
e) Kolorystyka ścian, podłóg, płytek i innych elementów wykończeniowych do uzgodnienia i 
zatwierdzenia u Inwestora 
f) Specjalistyczne wyposażenie medyczne winno posiadać dokumentację (certyfikat) 
dopuszczające do stosowania w placówkach służby zdrowia 
g) Wszystkie meble winny posiadać udokumentowaną odporność na zmywanie środkami 
dezynfekcyjnymi. 
h) Stosowane farby winny posiadać dokumentację (certyfikat) potwierdzający możliwość ich 
stosowania w placówkach służby zdrowia. 
i) Okres gwarancji na wyposażenie powinien być równy co najmniej okresowi gwarancji 
udzielonej na roboty budowlane. 
  
j) Projektowana inwestycja wymaga sporządzenia Planu BIOZ przed jej rozpoczęciem oraz 
korygowania planu BIOZ w trakcie realizacji robót. 
Inwestycja nie stanowi zagrożenia dal środowiska po realizacji, w trakcie użytkowania.  
    

 
Opracował  
Mgr inż. arch. Michał Dobrowolski 
 

 
 


