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1. PODSTAWA OPRACOWANIA EKSPERTYZY  
[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. /j.t.: Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1422/ 

[2] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

/Dz. U. nr 109 poz. 719/ 

[3] 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 

z 2009 r. Poz. 1030/ 

[4] PN – B-02877-4:2001/Az1 Ochrona Przeciwpożarowa Budynków. Instalacje grawitacyjne do 

odprowadzania dymu i ciepła. Zasady Projektowania” 

 [5] Inwentaryzacja budowlana obiektu opracowana przez "Poż-Tech" P.H.U. inż. Mirosław 

Muszyński 

2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 
 Przedmiotem ekspertyzy jest ocena warunków techniczno – budowlanych w budynku 

Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, w celu jego dostosowania do wymagań 

przepisów ochrony przeciwpożarowej. Budynek znajduje się przy ul. Wyzwolenia 11 na działce 

nr 483/4, 483/4 i 483/14. 

W opracowaniu wskazane są rozwiązania zastępcze rekompensujące niezgodności w 

zakresie przepisów techniczno – budowlanych oraz ochrony przeciwpożarowej. 

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 
Obiekt  będący przedmiotem niniejszego opracowania jest budynkiem 3 kondygnacyjnym 

z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony. Usytuowany na terenie równinnym z lekkim 

wzniesieniem, w zabudowie wolnostojącej z salami chorych na I piętrze oraz pokojami 

noclegowymi na kondygnacji II piętra. 

W piwnicy zlokalizowana jest kuchnia wraz z pomieszczeniami magazynowymi, oraz 

pomieszczenia gospodarcze, rozdzielnia elektryczna, wymiennikownia oraz garaże samochodów 

osobowych. Ilość przebywających osób – 12. 

Na parterze znajdują się: gabinety lekarskie, biura, stołówka dla pacjentów, sala 

operacyjna, pomieszczenia sanitarne. Ilość przebywających osób – max. 16 osób do 2 godzin na 

czas zajęć terapeutycznych oraz 10 osób przebywających na stałe. 
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Na I piętrze znajdują się: stołówka, gabinety lekarskie, biura, kaplica z zakrystią, gabinety 

zabiegowe i sale chorych, ilość osób przebywających na kondygnacji - 33  

Na drugim piętrze znajdują się pokoje hotelowe z węzłem sanitarnym przewidziane dla 44 

osób. 

Budynek położony jest w  Korfantowie, przy ulicy Wyzwolenia 11 na działce nr 483/4, 

483/4 i 483/14.. Obiekt szpitala jest tak usytuowany, że bezpośrednio przy  budynku -  przy jego 

ścianie nie biegnie droga  ani chodnik. Od strony południowej znajduje się parking dla gości 

wraz z utwardzonym placem manewrowym. Brama wjazdowa Nr 1 na teren posesji znajduje się 

od strony ulicy Wyzwolenia, kolejny wjazd na drogę pożarową znajduje się od strony rynku. 

Wejście główne do budynku znajduje się bezpośrednio z placu przed obiektem. 

Budynek  jest wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego. 

 

WARUNKI BUDOWLANE 

Budynek wybudowany został w konstrukcji tradycyjnej murowanej:  

− Główna konstrukcja nośna - technologii mieszanej – murowanej, prefabrykowana 

− ściany zewnętrzne – murowane, bloczki betonowe i cegła pełna 

− ściana wewnętrzna – murowane bloczki betonowe i cegła pełna 

− stropodach drewniany, dach kryty blachą i dachówką  

− stropy  żelbetowe, prefabrykowane DMS, konstrukcji stalowo ceglanej  

− Ławy fundamentowe betonowe. 

− Klatki schodowe K1-K2 o konstrukcji betonowej , 

Obiekt użytkowany jest jako Opolskie Centrum Rehabilitacji – szpital.  

 

Komunikacja - istniejąca obsługa komunikacyjna od  ulicy Wyzwolenia bramą główną 

wjazdową. 

Budynek niski  użyteczności publicznej, pokoje noclegowe – ZLV,  ZL III - -użyteczności 

publicznej, ZL II - szpital; PM – pomieszczenia techniczne i garaż . 

Zejście do pomieszczeń  zaplecza , gospodarczych, technicznych piwnicy oraz do garażu  

odbywa się klatkami schodowymi K1 i K2. Do strefy gospodarczej kuch –i prowadzi dwa 

niezależne wejścia do budynku .  

 

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje użytkowe: 

- instalacja elektryczna - światła i gniazd wtykowych 230 V, - sprawna technicznie; 

- wentylacja grawitacyjna 



EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
DOSTOSOWANIE OBIEKTU  OPOLSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI W KORFANTOWIE PRZY  UL. WYZWOLENIA 11 DO 

WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

  Strona  6 z 38 

Opracowanie     „Poż. – Tech.” 
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe,  48-300 Nysa, ul. Słowiańska 9 

- wentylacja kominowa (, wentylacyjna) 

- ochrona przeciwprzepięciowa oraz przeciwporażeniowa, - sprawna technicznie; 

- instalacja wodno- kanalizacyjna, - sprawna technicznie; 

- instalacja centralnego ogrzewania z własnej wymiennikowni 

- instalacja odgromowa i uziemienia, - sprawna technicznie 

- instalacja teletechniczna, - sprawna technicznie 

- rozdzielnica elektryczna z głównym wyłącznikiem prądu. - sprawna technicznie (brak 

przeciwpożarowego wyłącznika prądu)  

Wszystkie występujące w obiekcie instalacje techniczne poddawane są okresowym 

normatywnym przeglądom. Przeglądy zakańczane są stosownymi protokołami 

potwierdzającymi prawidłowość działania instalacji.  
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Dokumentacja fotograficzna 

 

 

Widok budynku od jednej z dróg dojazdowych 

 

 

Droga dojazdowa do obiektu wraz z bramą wjazdową nr 1 
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Zbiornik z ciekłym tlenem 

 

   

  Hydrant zewnętrzny podziemny   Hydrant zewnętrzny nadziemny 
Hydranty zewnętrzne na terenie obiektu 
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Łącznik  

 

 

Drzwi wejściowe na łącznik 

 

   

Wejścia do budynku od strony parkingu 
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Klatka schodowa K2 

 

 

Klatka schodowa K1 

 

 

 



EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
DOSTOSOWANIE OBIEKTU  OPOLSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI W KORFANTOWIE PRZY  UL. WYZWOLENIA 11 DO 

WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

SIERPIEŃ 2018 

4. CHARAKTERYSTYKA STANU BEZPIECZEŃSTWA 
POŻAROWEGO OBIEKTU. 

4.1 Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji 
Budynek Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie  składa się z dwóch obiektów 

oddzielonych łącznikiem ze ścianą oddzielenia pożarowego. Opracowywana część ma wysokość 

11,80 m – i jest zaliczana, zgodnie z treścią § 8 rozporządzenia [1], do grupy budynków niskich  

(N)  

Powierzchnie podane poniżej dotyczą obu części budynku: 

- powierzchnia zabudowy: ~ 904,31 m2 

- powierzchnia wewnętrzna pomieszczeń: ~ 3 708,13 m2 

- powierzchnia użytkowa ~ 3 314,35 m2 

- kubatura: ~ 10 753,57 m3 

- liczba kondygnacji nadziemnych: 4 

- liczba kondygnacji podziemnych: 1 

 

Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji. 

Ogólne zestawienie powierzchni i wysokość budynków:  

 

Lp. Nazwa kondygnacji Powierzchnia wewnętrzna [m2] 
1 Piwnica 622,65 
2 Parter 797,89 
3 I piętro 740,00 
4 II piętro 666,87 
5 Poddasza nieużytkowe 880,72 

Razem: 3 708,13 
 

Powierzchnia użytkowa – 3 314,35 m2 

Powierzchnia całkowita netto– 3 398,10 m2 

Wysokość budynku  – 11,80 m < = 12 m – budynek niski (N)  
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4.2 Odległość od obiektów sąsiadujących 
 

Budynek Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie jest budynkiem 

wolnostojącym. Odległość od najbliżej sąsiadującego obiektu wynosi 10,30 m (budynek w 

trakcie remontu), drugi obiekt znajduje się w odległości 18,40 m. 

 Odległości obiektu od obiektów sąsiednich spełniają wymogi § 271 ust. 1 rozporządzenia [1] 

 

4.3 Parametry pożarowe występujących substancji palnych 
W obiekcie występują typowe materiały palne stanowiące wyposażenie pomieszczeń – 

sale lekcyjne - palne stałe (drewno i drewnopochodne, tworzywa sztuczne, tkaniny itd.). 

Nie występują materiały niebezpieczne pod względem pożarowym w rozumieniu 

przepisów przeciwpożarowych [2], z wyjątkiem mogących występować niewielkich ilości 

palnych cieczy używanych do celów gospodarczych i prac konserwacyjnych lub naprawczych. 

4.4 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 
W pomieszczeniach ZL nie wyznacza się gęstości obciążenia ogniowego. Przewidywana 

gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach techniczno-magazynowych, powiązanych 

funkcjonalnie z pomieszczeniami ZL, kształtuje się poniżej 500 MJ/m2. 

4.5 Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób 
Budynek użytkowany jest jako szpital – centrum rehabilitacji. Z uwagi na przeznaczenie i 

sposób użytkowania budynek kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, w części 

mieszkalnej na II piętrze – ZL V. W związku z tym w chwili obecnej budynek powinien spełniać 

wymagania stawiane dla tej kategorii. W obiekcie występują wydzielone pomieszczenia 

techniczne kwalifikowane jako PM – np. rozdzielnia elektryczna, wentylatorownia, 

wymiennikownia maszynownia wind oraz garaże dla samochodów osobowych. Budynek 

przeznaczony jest przede wszystkim do użytku osób będącymi pacjentami Opolskiego Centrum 

Rehabilitacji w Korfantowie. 

W obiekcie nie występują  pomieszczenia, w których przebywać może jednocześnie grupa 

ponad 50 osób.  
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4.6 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni 
zewnętrznych 

W obiekcie nie występują pomieszczenia ani przestrzenie zewnętrzne zagrożone 

wybuchem. 

Stosowane substancje palne wykorzystywane będą w niewielkich ilościach. Nie będą 

występowały mieszaniny wybuchowe o objętości w zwartej przestrzeni 0,01 m3 lub większej, 

przesądzające o konieczności wyznaczenia stref zagrożenia wybuchem. 

 

4.7 Podział obiektu na strefy pożarowe  
Obecnie budynek o budynek stanowi jedną strefę pożarową obejmującą     

● piwnica -  z pomieszczeniami - PM stanowiącymi osobne strefy pożarowe – 

rozdzielnia elektryczna, wymiennikownia maszynownia wind oraz garaże dla 

samochodów osobowych – o powierzchni 622,65 m2 

● parter  ZL III i ZL II z pomieszczeniem – PM stanowiącym osobną strefę - 

wentylatorownia  , I piętro ZL II ,oraz  II piętro -  ZL V – łącznej  o powierzchni 

użytkowej 2204,76 m2  

●  poddasza nieużytkowe o pow. 880,72 m2 

 

PODZIAŁ DOCELOWY STREF POŻAROWYCH  

L.p. Nr strefy 
Powierzchnia 

strefy - m² 
Obszar strefy pożarowej 

1. Strefa I  266,50 Piwnica, kuchnia  

2 Strefa II 143,60 Piwnica garaże 

3 Strefa III 60,90 
Piwnica wymiennikownia, węzeł c.o. pom 018 i 

019 

4 Strefa IV  12,60 Piwnica rozdzielnia pom 020 

5 Strefa V 6,20 Piwnica sterownia windy pom 015 

6 Strefa VI 44,73 Piwnica część gospodarcza, parter - spocznik 
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7 Strefa VII 10,20 parter - wentylatornia 

8 Strefa VIII 2 044,07 Parter, I piętro, II piętro i część poddasza 

9 Strefa IX 809,48 Poddasze  

 -  Wydzielona klatka K1 

 -  Wydzielona klatka K2 

RAZEM strefy 

pożarowe 
3 398,10  

 

Powyższy podział budynku na strefy pożarowe z planowanym wydzieleniem 

przeciwpożarowym klatek schodowych, umożliwi bezpieczna ewakuację ludzi  z poszczególnych 

stref do klatek  na zewnątrz obiektu  jak  i do  innej strefy pożarowej.  

 

Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych ZL określa poniższa tabela (§ 227 

ust. 1[1]): 

Kategoria 
zagrożenia 
ludzi 

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w m2 
w budynku o jednej 
kondygnacji nadziemnej 
(bez ograniczenia 
wysokości) 

w budynku wielokondygnacyjnym 

niskim 
(N) 

średniowysokim 
(SW) 

wysokim 
i wysokościowym 
(W) i (WW) 

1 2 3 4 5 
ZL I,ZL III, 
ZL IV, ZL V 

10.000 8.000 5.000 2.500 

ZL II 8.000 5.000 3.500 2.000 

 

Powierzchnia wewnętrzna stref pożarowych nie przekracza dopuszczalnej 

wielkości 5000 m2. 
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4.8 Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporności ogniowej 
elementów budynku i stopień rozprzestrzeniania ognia 

 

W oparciu o § 212 ust. 2[1] dla budynku, zaliczonego do ZLII , ZL III  i ZL V kategorii 

zagrożenia ludzi, ustalono klasę odporności pożarowej „B” dla  budynku 1 i 2  

 

Budynek ZL I ZL II ZL III ZL IV ZL V 
1 2 3 4 5 6 

niski (N) "B" "B" "C" "D" "C" 
średniowysoki (SW) "B" "B" "B" "C" "B" 
wysoki (W) "B" "B" "B" "B" "B" 
wysokościowy (WW) "A" "A" "A" "B" "A" 

 

 

 

 

Elementy budynku  zakwalifikowanego do klasy „B” odporności pożarowej powinny 

spełniać wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej określone w § 216. 1.[1]: 

Element budynku 
Klasa odporności ogniowej elementów budynku niskiego 

Wymagana Posiadana 

główna konstrukcja nośna R 120 
 Szkielet z elementów betonowych  z 

murowanym  wypełnieniem z cegły pełnej - 
spełniające wymagania R 120  

konstrukcja dachu R 30 
Konstrukcja dachu drewniana  spełniająca 

wymagania R 30  

strop REI 60 
Stropy konstrukcji stalowo betonowej    - 

spełniające wymagania REI 60 

ściana zewnętrzna EI 60 
Ściany ceglane  i z bloczków gazobetonowych 
grubości  30 -50  cm - spełniające wymagania 

EI 60  

ściana wewnętrzna EI 30 

Ściany ceglane grubości co najmniej 18 cm, 
ściany systemowe z płyt kartonowo gipsowych  

- spełniające wymagania EI 30 
 

przekrycie dachu RE 30 
Konstrukcja drewniana z przeryciem z płyt 

kartonowo gipsowych  spełniająca wymagania 
RE 30 . Pokrycie dachu dachówką  
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KONSTRUKCJA KLATEK SCHODOWYCH 

• Klatka K1 schody konstrukcji żelbetowej o klasie odporności R 60, od piwnicy do 

kondygnacji II piętra. 

• Klatka K2 schody konstrukcji żelbetowej w klatce schodowej K2 posiadają klasę 

odporności ogniowej R 60.  Schody betonowe prowadzące z piwnicy do kondygnacji 

poddasza nieużytkowego.  

Ściany stanowiące obudowę poziomych dróg ewakuacyjnych posiadają klasę odporności 

ogniowej EI 60. 

 

WARUNKI EWAKUACJI 

Komunikacja pozioma w obiekcie  zapewniona jest przez ciąg korytarzy. Korytarze 

posiadają obudowę ze ścian murowanych i płyt kartonowo gipsowych  w klasie odporności 

ogniowej EI 60.  

 

Korytarze stanowiące drogi ewakuacyjne : 

• Piwnica – korytarz o szerokości od 1,18 m do 1,52 m  

• Parter - korytarz o szerokości od 1,52 do 2,29  m z lokalnymi  przewężeniami 0,96 m ( na 

długości 0,8 m)  i 1,22 m ( na długości 2,0 m )  . 

•  I piętro  korytarz o szerokości  1,07 – 1,87   m . 

•  II piętro korytarze o szerokości 1,40 – 2,38 m z miejscowym przewężeniem 1,06 m ( na 

długości 0,5 m)  

Z pomieszczeń, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek do wyjścia 

ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną, zapewniono przejście o długości nieprzekraczającej 40 m. 

Przejście nie prowadzi przez więcej jak trzy pomieszczenia. 

Drzwi  z pomieszczeń służące do ewakuacji do 3 osób mają szerokość min. 0,80 m, z 

pomieszczeń przeznaczonych dla ponad 3 osób wyjścia ewakuacyjne mają szerokość co najmniej 

0,90 m . W obiekcie występują pomieszczenia techniczne  i sanitarne z których drzwi maja 

szerokość 0,7 m. W obiekcie występują drzwi o szerokości 0,6 m do pomieszczeń sanitarnych.  
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klatki schodowe: 

K1 Kondygnacje od piwnicy do II piętra. komunikacja od poziomu piwnicy 
do II piętra. Klatka dwubiegowa  

K2 
Kondygnacje od piwnicy do poddasza 
nieużytkowego 

Komunikacja z piwnicy na poddasze 
nieużytkowe. Klatka trzybiegowa  

 

Ściany stanowiące obudowę klatek schodowych wykonane są w przeważającej 

większości w  klasie odporności ogniowej REI 60. Miejscowo występuje obudowa klatek nie 

spełniającą  wymagań klasy odporności . Wszystkie takie ściany zostaną przebudowane tak aby 

zapewnić klasę odporności REI 60 . Klatki schodowe K1 i K2  nie są wyposażona w  urządzenia 

oddymiające. Klatki schodowe zostaną  wyposażone t w urządzenia do oddymiania oraz zostaną  

zamknięta na każdej kondygnacji drzwiami w klasie odporności ogniowej ESI 30 . 

Schody wewnętrzne 

• Klatka schodowa klatka schodowa dwubiegowa K1 schody ze spocznikami nie będąca 

jedyną drogą ewakuacji,  

− Bieg pomiędzy II p a półpiętrem ma 15 stopni w biegu o wysokość 16 cm. i 

głębokości 30 cm. Szerokość użytkowa biegu 1,15 m. 

− Spocznik na półpiętrze posiada szerokość 1,34 oraz 1,23 m  

− Bieg pomiędzy a półpiętrem a I piętrem  ma 15 stopni w biegu o wysokość 16 cm. 

i głębokości 30 cm. Szerokość użytkowa biegu 1,24 m. 

− Bieg pomiędzy I piętrem  a półpiętrem ma 5 stopni w biegu o wysokość 16 cm. i 

głębokości  30 cm. Szerokość użytkowa biegu 1,42 m. 

− Spocznik na półpiętrze posiada szerokość 0,87m   

− Bieg pomiędzy a półpiętrem a I piętrem  ma 15 stopni w biegu o wysokość 16 cm. 

i głębokości  30 cm. Szerokość użytkowa biegu 1,24 m 

− Spocznik na I piętrze  posiada szerokość 1,31m   

− Bieg pomiędzy a półpiętrem a parterem   ma 15 stopni w biegu o wysokość 16 cm. 

i głębokości  30 cm. Szerokość użytkowa biegu 1,24 m 

− Bieg pomiędzy parterem a piwnicą  ma 19 stopni w biegu o wysokość 17 cm. i 

głębokości 27 cm. Szerokość użytkowa biegu 1,24 m – bieg ten nie jest 

wykorzystywany do ewakuacji 

 

• Klatka schodowa K2 schody trójbiegowa/ czwór biegowa    nie będącą jedyną drogą 

ewakuacji,  
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− Bieg 1 z poddasza na II piętro 3 stopnie o wysokości 0,15 m i głębokości 0,34 m. 

Szerokość użytkowa biegu 1,15 m  

− Spocznik  1,13m   x 1, 28 m [schody trójbiegowe] 

−  Bieg 2 z poddasza na II piętro 9 stopni o wysokości 0,15 m i głębokości 0,34 m. 

Szerokość użytkowa biegu 1,53 m  

− Spocznik  1,28 x 1, 68 [schody trójbiegowe] 

− Bieg 3 z poddasza na II piętro 3 stopnie o wysokości 0,15 m i głębokości 0,34 m. 

Szerokość użytkowa biegu 1,15 m 

− Spocznik na II piętrze 1,37 x 1,39 m 

− Bieg 1 z II na I piętro  8 stopni o wysokości 0,15 m i głębokości 0,34 m. 

Szerokość użytkowa biegu 1,32 m 

− Spocznik  1,32 x 1, 42 [schody czwór biegowe ] 

− Bieg 2 z II na I piętro  3 stopnie o wysokości 0,15 m i głębokości 0,34 m. 

Szerokość użytkowa biegu 1,42 m 

− Spocznik  1,48 x 1, 53 [schody czwór biegowe] 

− Bieg 3 z II na I piętro  9 stopni o wysokości 0,15 m i głębokości 0,34 m. 

Szerokość użytkowa biegu 1,53 m 

− Spocznik 1,32 x 1, 42 [schody czwór biegowe] 

− Bieg 4 z II na I piętro  3 stopni o wysokości 0,15 m i głębokości 0,34 m. 

Szerokość użytkowa biegu 1,37 m 

− Spocznik na  I piętrze  1,40 x 1, 50 [schody czwór biegowe] 

− Bieg 1 z I piętra na parter  8 stopni o wysokości 0,15 m i głębokości 0,34 m. 

Szerokość użytkowa biegu 1,42 m  

− Spocznik  1,42m   x 1, 42 m [schody trójbiegowe] 

−  Bieg 2 z I piętra na parter  3 stopnie  o wysokości 0,15 m i głębokości 0,34 m. 

Szerokość użytkowa biegu 1,42m  

− Spocznik  1,48 x 1, 43 [schody trójbiegowe] 

− Bieg 3 z I piętra na parter  9 stopni o wysokości 0,15 m i głębokości 0,34 m. 

Szerokość użytkowa biegu 1,43 m 

− Spocznik na parterze 1,80 x 1,23 m 

− Bieg piwnicy na parter  9 stopni o wysokości 0,15 m i głębokości 0,34 m. 

Szerokość użytkowa biegu 1,69 m 
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Na poziomie parteru znajdują się 3 wejścia do budynku, oznaczone kolejno [W1-W3] oraz 2 

wejścia do budynku do piwnicy oznaczone [W4-W5]  a także wyjście W6 do łącznika – do 

innej strefy pożarowej  

1. Drzwi wyjściowe [W1] dwuskrzydłowe o szer. 2 x 72 cm z korytarza głównego otwierają 

się w kierunku do wewnątrz  

2. Drzwi wyjściowe [W2] dwuskrzydłowe o szer. 2 x 80 cm prowadzące z korytarza klatki 

K2 otwierane do wewnątrz obiektu  

3. drzwi wyjściowe [W3] z korytarza  klatki K 1 mające szerokość w świetle 100 + 30 cm, 

otwierają się do wewnątrz,  

4. drzwi wyjściowe z korytarza piwnicy [W4]  jednoskrzydłowe o szerokości skrzydła 100 

cm otwierane do wewnątrz obiektu,  

5. drzwi wyjściowe [W5] z korytarza piwnicy,  jednoskrzydłowe o szer. 90 cm otwierane do 

wewnątrz obiektu. 

6. Drzwi wyjściowe [W6]  do łącznika klasy EI 30 , dwuskrzydłowe  mające szerokość w 

świetle 100 + 40 cm 

 

Obecnie najdłuższa długość drogi ewakuacyjnej  w strefie zaliczonej do ZL V od wyjścia 

z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia na zewnątrz budynku wynosi 42,00 m.  

 

4.9 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji 
użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, 
gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej 

 

1) Instalacja teletechniczna wykonana jest  zgodnie z § 192f [1]. 

2) Budynek wyposażony jest w instalację piorunochronną sprawna technicznie . 

3) Instalacja elektryczna zostanie wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

wyłączający wszystkie obwody z wyjątkiem obwodów zasilających urządzenia 

przeciwpożarowe. Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu zostanie 

zamontowany przy głównym wejściu do budynku [W2]  

4) Instalacja wentylacji mechanicznej grawitacyjnej 
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4.10 . Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie: stałe urządzenia 
gaśnicze, system sygnalizacji pożarowej, dźwiękowy system 
ostrzegawczy, instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, 
urządzenia oddymiające, dźwigi przystosowane do potrzeb ekip 
ratowniczych 

 

System zabezpieczenia przed zadymieniem. 

Klatki  schodowe K1 i K2 będą  wyposażona będzie  w urządzenie oddymiające 

uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu   

 

Stałe urządzenia gaśnicze. 

W budynku nie wymaga się i nie projektuje stałych urządzeń gaśniczych. 

 

System sygnalizacji pożarowej. 

W budynku nie jest wymagany system sygnalizacji pożarowej. – planuje się wykonanie 

SSP jako rozwiązanie zamienne 

 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

W budynku brak jest przeciwpożarowego wyłącznika prądu, zostanie wykonana instalacja 

przeciwpożarowego wyłącznika prądu 

 

Dźwiękowy System Ostrzegawczy. 

W budynku nie jest wymagany i nie jest projektowany dźwiękowy system ostrzegawczy.  

 

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 

W obiekcie  występuje instalacja hydrantów wewnętrznych 52 w bardzo złym stanie 

technicznym  . Planuje się przebudowę i  wykonanie instalacji hydrantów 25 . Planowany zasięg 

hydrantów obejmie wszystkie pomieszczenia w obiekcie. 

 

Dźwig dla ekip ratowniczych. 

W budynku nie wymaga się instalowania dźwigu dla ekip ratowniczych. Dźwig taki nie 

jest projektowany. 
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Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne 

Obecnie w obiekcie nie występuje  awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Przewiduje się 

zastosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  na drogach ewakuacyjnych i w 

pomieszczeniach sal chorych   zapewniającego natężenie mierzone w osi drogi ewakuacyjnej 

przy posadzce nie mniejsze niż 5 lx, - ( zwiększone natężenie oświetlenia awaryjnego 

ewakuacyjnego nie mniejszego jak 5 lx przewidziane jest jako rozwiązanie zamienne).  

 

4.11 . Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy 
Budynek jest wyposażony w gaśnice proszkowe  i śniegowe z zachowaniem zasady, że 2 

kg środka gaśniczego przypada na powierzchnię 100 m2.  W obiekcie występują strefy 

wyposażone w gaśnice śniegowe do gaszenia pożarów grup B i C   a gdzie znajdują się materiały 

palne stałe . Obecnie brak w tych strefach gaśnic odpowiednich do gaszenia pożarów grupy A . 

Obiekt zostanie wyposażony w gaśnice spełniające wymogi gaszenia dla grup  A ; B ; C . 

Obiekt jest oznakowany znakami wg PN-N-01256-1/92; PN-N-01256-2/92 

rozmieszczonymi zgodnie z PN-N-01256-5/98. 

4.12 . Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 
Do zewnętrznego gaszenia pożaru wymagane jest zapewnienie wody w ilości 20 dm3l/s. 

Najbliższe 4 hydranty usytuowane są na terenie OCR w Korfantowie, w odległości 12, 17, 58 i 

60 m od budynku. Sprawdzona  łączna wydajność hydrantów wynosi 23 dm3/s – powyżej 20 

dm3 /s. 

4.13 . Drogi pożarowe 
Drogę pożarową dla obiektu stanowi dwie niezależne  droga wewnętrzna – ulice o 

nawierzchni asfaltowej i szerokości 3,5 m . Ze względu usytuowanie budynku na niewielkiej 

skarpie nie ma możliwości poprowadzenia drogi wzdłuż ścian obiektu. Obecnie usytuowanie 

zapewnia dostęp z dwóch stron budynku. Z  pierwszej drogi pożarowej do północnej strony 

budynku - droga zakończona rozjazdem w kształcie litery V , umożliwiającym zawrócenie 

pojazdu pożarniczego. Druga droga pożarowa do południowej strony – zakończona jest placem o 

wymiarach 20 x 20 m  umożliwiającym zawrócenie pojazdu pożarniczego i odcinkiem bez 

przejazdu  długości 15 m  usytuowanym 5 m przy ścianie budynku. Z odcinka tego wyjazd 

możliwy jest przez cofanie.  Budynek nie posiada boku o długości przekraczającej 60 m a drogi 

pożarowe doprowadzone są do około 33 % obwodu budynku   – warunki zgodne z wymogami  § 

12.3  Rozporządzenia [3] Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
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w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. /Dz. U. nr 124 

z 2009 r. Poz. 1030 /. 

 

5. Wskazanie wszystkich niezgodności w zakresie przepisów 
techniczno budowlanych i przeciwpożarowych występujących w 
budynku 

 

Ewakuacja  

1. występuje przekroczone długości dojść ewakuacyjnych na  II piętrze [strefa ZLV]  ;   -  w 

najgorszym rozpatrywanym    przypadku - długość dojścia z  kondygnacji  wynosi około 42m 

– przy dopuszczalnej wynoszącej 10 m dla ZL V przy jednym dojściu ( niezgodność § 256 ust 

3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  - Dz.U 2015, poz. 1422 

jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

2. występuje przekroczone długości dojść ewakuacyjnych na I piętrze [strefa ZLII]  ;   -  w 

najgorszym rozpatrywanym    przypadku - długość dojścia z  kondygnacji  wynosi około 33m 

– przy dopuszczalnej wynoszącej 10 m dla ZL II przy jednym dojściu (niezgodność § 256 ust 

3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  - Dz.U 2015, poz. 1422 

jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

3. brak obudowy, zamknięcia drzwiami dymoszczelnymi  oraz brak  normatywnych urządzeń 

zapobiegających zadymieniu lub służących do usuwana dymu z klatek schodowych Nr 1 i Nr 

2  -  (niezgodność § 245 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 

roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie  - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285), 

4. Szerokość skrzydeł drwi wieloskrzydłowych  usytuowanych na parterze na drodze 

ewakuacyjnej z korytarza głównego  na zewnątrz obiektu  wynosi 2 x 0,72 m [ całkowita 

szerokość 1,44 m ] przy wymaganej szerokości co najmniej  jednego skrzydła 0,90 m 

(niezgodność § 240.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – - 

Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 
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5. Na  parterze   występuje  przewężenie  korytarza ewakuacyjnego, korytarz przeznaczony dla 

ewakuacji do 20 osób na długości 0,8m  m posiada szerokość 0,96 m - przy wymaganej  

szerokości korytarza ewakuacyjnego 1,20 m (niezgodność § 242.2 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: 

Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

6. Na  parterze   występuje  przewężenie  korytarza ewakuacyjnego, korytarz przeznaczony dla 

ewakuacji dla ponad  20 osób na długości 2m  m posiada szerokość 1,22 m - przy wymaganej  

szerokości korytarza ewakuacyjnego 1,40 m (niezgodność § 242.1 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: 

Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

7. Na  II piętrze    występuje  przewężenie  korytarza ewakuacyjnego, korytarz przeznaczony dla 

ewakuacji dla ponad  20 osób na długości 0,5m  m posiada szerokość 1,06 m - przy 

wymaganej  szerokości korytarza ewakuacyjnego 1,40 m (niezgodność § 242.1 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U 2015, 

poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

8. Na  kondygnacji podziemnej    występuje    korytarz ewakuacyjny, korytarz przeznaczony dla 

ewakuacji do  20 osób o szerokości 1,18m - przy wymaganej  szerokości korytarza 

ewakuacyjnego 1,20 m (niezgodność § 242.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z 

dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 

2285) 

9. Biegi klatek schodowych  posiadają noski lub podcięcia   (niezgodność z § 68 ust 8 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U 2015, 

poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

klatka K1 

10. Szerokość biegu  ewakuacyjnej klatki schodowej K 1 pomiędzy II  piętrem  a półpiętrem   

wynosi 1,15 m przy wymaganej minimalnej szerokości 1,40 m ( - niezgodność z § 68.1 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
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technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (- Dz.U 2015, poz. 1422 

jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

11. Szerokość biegu  ewakuacyjnej klatki schodowej K 1 pomiędzy półpiętrem  a I piętrem   

wynosi 1,24 m przy wymaganej minimalnej szerokości 1,40 m ( - niezgodność z § 68.1 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (- Dz.U 2015, poz. 1422 

jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

12. Szerokość spocznika ( na półpiętrze  pomiędzy I i II piętrem )   klatki schodowej K1 

wynosi 1,23 m  oraz 1,31 m  – przy wymaganej minimalnej szerokości 1,50 m ( - niezgodność 

z § 68.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (- Dz.U 2015, 

poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

13. Szerokość spocznika ( na I piętrze )   klatki schodowej K1 wynosi  1,31 m  – przy 

wymaganej minimalnej szerokości 1,50 m ( - niezgodność z § 68.1 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (- Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: 

Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

14. Szerokość biegu  ewakuacyjnej klatki schodowej K 1 pomiędzy  półpiętrem  a parterem 

wynosi 1,24 m przy wymaganej minimalnej szerokości 1,40 m ( - niezgodność z § 68.1 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (- Dz.U 2015, poz. 1422 

jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

15. Szerokość  spocznika ( na półpiętrze  pomiędzy I  piętrem  a parterem )   klatki schodowej 

K1 wynosi 0,87 m   – przy wymaganej minimalnej szerokości 1,50 m ( - niezgodność z § 68.1 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (- Dz.U 2015, poz. 1422 

jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

16. Brak zamknięcia klapą w stropie w obrębie klatki K1 ,  w klasie odporności ogniowej EI 

15, oddzielającą pomieszczenia poddasza od kondygnacji II piętra - (niezgodność z § 251 ust. 

1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 

jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 



EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
DOSTOSOWANIE OBIEKTU  OPOLSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI W KORFANTOWIE PRZY  UL. WYZWOLENIA 11 DO 

WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

  Strona  25 z 38 

Opracowanie     „Poż. – Tech.” 
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe,  48-300 Nysa, ul. Słowiańska 9 

17. Odległość między ścianą zewnętrzną, stanowiącą obudowę klatki schodowej K1,   a inną 

ścianą zewnętrzną budynku w pasie o szerokości 4 m (ustalona zgodnie z § 271) nie spełnia 

wymagań odporności  EI  60 jak dla stropu budynku,  w pasie tym występują bezklasowe okna   

- (§ 249 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U 2015, 

poz. 1422 jednolity tekst) 

18. Wymiary stopni schodów klatki K1, wewnętrznych w strefie  , wynoszą  0,16m wysokość  x 

0,30 m szerokość , przy wymaganej maksymalnej wysokości 0,15 m  ( - niezgodność z § 68.1 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (- Dz.U 2015, poz. 1422 

jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

 

Klatka K2  

19. Szerokość spocznika  schodów trójbiegowych na II piętrze   klatki schodowej K2 wynosi  

1,32 m  oraz 1,39 m  – przy wymaganej minimalnej szerokości 1,50 m ( - niezgodność z § 

68.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (- Dz.U 2015, 

poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

20. Szerokość biegu  ewakuacyjnej klatki schodowej K 2 pomiędzy II  piętrem  a półpiętrem   

wynosi 1,32 m przy wymaganej minimalnej szerokości 1,40 m ( - niezgodność z § 68.1 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (- Dz.U 2015, poz. 1422 

jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

21. Szerokość spocznika  schodów trójbiegowych (pomiędzy poddaszem a II  piętrem   )   

klatki schodowej K2 wynosi  1,33 m  oraz 1,28 m  – przy wymaganej minimalnej szerokości 

1,50 m ( - niezgodność z § 68.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (- Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

22. Szerokości spoczników  schodów trójbiegowych (pomiędzy  II piętrem a półpiętrem  )   

klatki schodowej K2 wynoszą 1,35 m  oraz 1,39 m  – przy wymaganej minimalnej szerokości 

1,50 m ( - niezgodność z § 68.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
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usytuowanie (- Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

23. Szerokości spoczników  schodów trójbiegowych ( na półpiętrze  pomiędzy I i II piętrem )   

klatki schodowej K2 wynosi 1,42m ; 1,32 m; 1,48 m– przy wymaganej minimalnej szerokości 

1,50 m ( - niezgodność z § 68.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (- Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

24. Szerokości spoczników  schodów trójbiegowych (pomiędzy  I piętrem a półpiętrem  )   

klatki schodowej K2 wynoszą 1,37 m  oraz 1,41 m  – przy wymaganej minimalnej szerokości 

1,50 m ( - niezgodność z § 68.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (- Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

25. Szerokości spoczników  schodów trójbiegowych ( na półpiętrze  pomiędzy I a parterem  )   

klatki schodowej K2 wynosi 1,42m ; 1,48 m– przy wymaganej minimalnej szerokości 1,50 m 

( - niezgodność z § 68.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (- 

Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

26. Występujące na parterze na drodze ewakuacyjnej  drzwi prowadzące z korytarza do klatki 

schodowej  K2 posiadają szerokość 0,80 m przy wymaganej szerokości 0,90 m   - ( 

niezgodność z § 239 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 

roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie -  Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

27. Szerokość skrzydeł drwi wieloskrzydłowych  usytuowanych na parterze na drodze 

ewakuacyjnej z klatki schodowej K2 na zewnątrz obiektu  wynosi 2 x 0,80 m [ całkowita 

szerokość 1,60 m ] przy wymaganej szerokości co najmniej  jednego skrzydła 0,90 m (§ 240.1 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – - Dz.U 2015, poz. 

1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

28. Brak drzwi w klasie odporności ogniowej EI 30, oddzielających pomieszczenia piwnicy 

od pozostałej części budynku [strefa klatki K2]  - (§ 250 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: 

Dz. U. z 2017 r. poz. 2285 
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29. Na klatce schodowej K2 w strefie poddasza  ściana  stanowiąca obudowę klatki schodowej    

posiada  luksfery -  nie mające  wymaganej klasy odporności ogniowej jak dla stropu  

(niezgodność z wymaganiami § 249 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie -  Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285.) 

30. Odległość między ścianą zewnętrzną, stanowiącą obudowę klatki schodowej K2,   a inną 

ścianą zewnętrzną budynku w pasie o szerokości 4 m (ustalona zgodnie z § 271) nie spełnia 

wymagań odporności  EI  60 jak dla stropu budynku,  w pasie tym występują bezklasowe okna 

i drzwi   - (§ 249 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. 

U 2015, poz. 1422 jednolity tekst) 

 

Pomieszczenia  

31. W obiekcie występują drzwi o szerokości 0,6 m stanowiące wyjścia  z pomieszczeń 

sanitarnych – [przeznaczonych - do 3 osób] – wyjście  na drogi ewakuacyjne   przy 

wymaganej szerokości 0,80 m - ( niezgodność z § 239 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: 

Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

32. W obiekcie występują drzwi o szerokości 0,7 m stanowiące wyjścia  z pomieszczeń 

sanitarnych i pomocniczych  – [przeznaczonych - do 3 osób] – wyjście  na drogi ewakuacyjne   

przy wymaganej szerokości 0,80 m   - ( niezgodność z § 239 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: 

Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

33. Szerokość skrzydeł drwi wieloskrzydłowych stanowiących wyjście z pomieszczenia 

wentylatorowni {pomieszczenie 4 parter}wejście na drogę ewakuacyjną  wynosi 2 x 0,70 m [ 

całkowita szerokość 1,40 m ] przy wymaganej szerokości co najmniej  jednego skrzydła 0,80 

m – ewakuacja do 3 osób (§ 240.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie – - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

34. brak drzwi w klasie odporności ogniowej EI30, oddzielających pomieszczenia 
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wentylatorowni {pomieszczenie 4 parter} od korytarza klatki schodowej K1 - (§ 268ust. 3 pkt 

5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 

jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

35. Szerokość skrzydeł drwi wieloskrzydłowych stanowiących wyjście z pomieszczenia 

socjalnego  na I piętrze  {pomieszczenie 131 }wejście na drogę ewakuacyjną  wynosi 2 x 0,65 

m [ całkowita szerokość 1,30 m ] przy wymaganej szerokości co najmniej  jednego skrzydła 

0,80 m – ewakuacja do 3 osób (§ 240.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie – - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

36. brak drzwi w klasie odporności ogniowej EI60, oddzielających pomieszczenie techniczne 

sterownia windy – jako oddzielną strefę pożarową  {pomieszczenie 015 piwnica} od korytarza 

komunikacji ogólnej  - (§ 209 ust. 3  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

37. brak drzwi w klasie odporności ogniowej EI60, oddzielających pomieszczenie techniczne 

węzła cieplnego  – jako oddzielną strefę pożarową  {pomieszczenie 018 piwnica} od korytarza 

komunikacji ogólnej  - (§ 209 ust. 3  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

38. brak drzwi w klasie odporności ogniowej EI60, oddzielających pomieszczenie techniczne 

wymiennikowni – jako oddzielną strefę pożarową  {pomieszczenie 019 piwnica} od korytarza 

komunikacji ogólnej  - (§ 209 ust. 3  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

39. brak drzwi w klasie odporności ogniowej EI60, oddzielających pomieszczenie techniczne 

rozdzielni elektrycznej  – jako oddzielną strefę pożarową  {pomieszczenie 020 piwnica} od 

pozostałych pomieszczeń  - (§ 209 ust. 3  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

40. brak drzwi w klasie odporności ogniowej EI60, oddzielających pomieszczenie garaży  – 

jako oddzielną strefę pożarową  {pomieszczenia 021-023 piwnica} od korytarza klatki 
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schodowej   - (§ 209 ust. 3  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 

roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

41. brak zabezpieczenia przepustów instalacyjnych w ścianach i stropach oddzielenia 

pożarowego pomieszczeń stanowiących oddzielne strefy pożarowe  do wymaganej klasy 

odporności ogniowej EI 120 ( niezgodność § 234.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 

2285) 

42. brak w obiekcie  na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym   

awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego   (niezgodność z § 181.3 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U 2015, poz. 1422 jednolity tekst) 

43. W obiekcie nie występują hydranty wewnętrzne 25 mm,  - niezgodność z § 19. ust.1  pkt 2a, 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. Nr 109, poz. 719)  

44. Obiekt nie posiada odpowiedniego rodzaju gaśnic dostosowanych do gaszenia grup pożarów 

występujących w obiekcie , w obiekcie występują strefy zabezpieczone gaśnicami BC przy 

występowaniu materiałów stałych , brak gaśnic typu A (- niezgodność z § 32. ust.2  pkt 1, 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. Nr 109, poz. 719) 

45. Brak zamontowanego w obiekcie przeciwpożarowego wyłącznika prądu usytuowanego w 

pobliżu wejścia głównego lub głównego przyłącza (niezgodność z § 183.2 i 3  rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, 

zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 
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6. Wskazanie  niezgodności w zakresie przepisów techniczno -
 budowlanych i przeciwpożarowych, które będą usunięte 
w budynku 

 

1. klatka schodowa K1 zostanie przebudowana i wydzielona ścianami  REI 60 oraz zamknięta 

drzwiami o odporności EIS 30 ,   

2. klatka schodowa K1 zostanie wyposażona w system oddymiania 

3.  klatka schodowa K2 zostanie przebudowana i wydzielona ścianami  REI 60 oraz zamknięta 

drzwiami o odporności EIS 30 

4. klatka schodowa K2 zostanie wyposażona w system oddymiania 

5. Poddasze nieużytkowe od strony klatki schodowej  na II piętrze zostanie oddzielone o 

pozostałej części budynku  klapa   w klasie odporności ogniowej co najmniej  EI 15 

6. Drzwi oddzielające pomieszczenia piwnicy od pozostałej części budynku wejście od strony 

klatki K2 zostaną wymienione na drzwi o klasie odporności ogniowej EIS 30 

7. Występująca  na klatce schodowej K2 w strefie poddasza  ściana  stanowiąca obudowę klatki 

schodowej    posiadająca   luksfery -  nie mające  wymaganej klasy odporności ogniowej jak 

dla stropu -   zostanie przebudowana tak aby spełniała wymogi EI 60 odporności ogniowej 

8. występujące  w pasie 4m okna ,  pomiędzy ścianą ewakuacyjnej klatki schodowej K1 a inną 

ścianą budynku zostaną wymienione na okna o klasie odporności EI 60  

9. występujące  w pasie 4m okna ,  pomiędzy ścianą ewakuacyjnej klatki schodowej K2 a inną 

ścianą budynku zostaną wymienione na okna o klasie odporności EI 60 lub zostaną 

wyposażone w żaluzje o odporności ogniowej E 60 

10. Drzwi wieloskrzydłowe stanowiących wyjście z pomieszczenia wentylatorowni 

{pomieszczenie 4 parter} zostaną wymienione na drzwi o szerokości  0,9 –( szerokość 

minimalna dla   jednego  skrzydła nie blokowanego skrzydła)  

11. Drzwi oddzielające pomieszczenia wentylatorowni  od pozostałej części budynku wejście 

od strony klatki K1 zostaną wymienione na drzwi o klasie odporności ogniowej EIS 30 

12. Drzwi oddzielające  pomieszczenie techniczne sterownia windy – jako oddzielną strefę 

pożarową  {pomieszczenie 015 piwnica} od pozostałej części budynku zostaną wymienione 

na drzwi o klasie odporności ogniowej EI 60 

13. Drzwi oddzielające  pomieszczenie techniczne węzła cieplnego  – jako oddzielną strefę 

pożarową  {pomieszczenie 018 piwnica}  od pozostałej części budynku zostaną wymienione 
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na drzwi o klasie odporności ogniowej EI 60 

14. Drzwi oddzielające  pomieszczenie techniczne wymiennikowni – jako oddzielną strefę 

pożarową  {pomieszczenie 019 piwnica}  od pozostałej części budynku zostaną wymienione 

na drzwi o klasie odporności ogniowej EI 60 

15. Drzwi oddzielające  pomieszczenie techniczne rozdzielni elektrycznej  – jako oddzielną 

strefę pożarową  {pomieszczenie 020 piwnica}  od pozostałej części budynku zostaną 

wymienione na drzwi o klasie odporności ogniowej EI 60 

16. Drzwi oddzielające pomieszczenie garaży  – jako oddzielną strefę pożarową  

{pomieszczenia 021-023 piwnica}od pozostałej części budynku zostaną wymienione na drzwi 

o klasie odporności ogniowej EI 60 

17. Przepusty instalacyjne w ścianie oddzielenia pożarowego pomiędzy w budynki  zostaną 

zabezpieczone do wymaganej klasy odporności ogniowej   EI 120 

18. Drogi ewakuacyjne w obiekcie oświetlone wyłącznie światłem sztucznym zostaną 

wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne  

19. W obiekcie zostanie zaprojektowana i przebudowana  instalacja  hydrantów 

wewnętrznych  25, obejmująca zasięgiem wszystkie pomieszczenia 

20. W obiekcie zostanie zamontowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu z przyciskiem 

usytuowanym przy głównym wejściu do budynku  

 

7. Elementy budynku które pozostaną nie zmienione 

 

1. Pozostanie  przekroczona długości dojścia  ewakuacyjnego  na I piętrze , po obudowaniu  i 

zamknięciu drwinami EI 30  klatki schodowej [K2] długość zostanie zmniejszona do 19 m  - 

odstępstwo od  § 256 ust 3 rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 

2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

2. Pozostanie  przekroczona długości dojścia  ewakuacyjnego  na II piętrze , po obudowaniu  i 

zamknięciu drwinami EI 30  klatki schodowej [K2] długość zostanie zmniejszona do 18 m  - 

odstępstwo od  § 256 ust 3 rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 

2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

3. Pozostanie szerokość skrzydeł drwi wieloskrzydłowych  usytuowanych na parterze na drodze 
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ewakuacyjnej z korytarza głównego  na zewnątrz obiektu  wynosząca  2 x 0,72 m [ całkowita 

szerokość 1,44 m ] przy wymaganej szerokości co najmniej  jednego skrzydła 0,90 m 

(odstępstwo od  § 240.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – 

- Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

4. Pozostanie występujące na  parterze     przewężenie  korytarza ewakuacyjnego, korytarz 

przeznaczony dla ewakuacji do 20 osób na długości 0,8m  m posiada szerokość 0,96 m - przy 

wymaganej  szerokości korytarza ewakuacyjnego 1,20 m (niezgodność § 242.2 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U 2015, 

poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

5. Pozostanie występujące na  parterze    przewężenie  korytarza ewakuacyjnego, korytarz 

przeznaczony dla ewakuacji dla ponad  20 osób na długości 2m  m posiada szerokość 1,22 m 

- przy wymaganej  szerokości korytarza ewakuacyjnego 1,40 m (odstępstwo od § 242.1 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U 2015, 

poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

6. Pozostanie występujące na     II piętrze      przewężenie  korytarza ewakuacyjnego, korytarz 

przeznaczony dla ewakuacji dla ponad  20 osób na długości 0,5m  m posiada szerokość 1,06 

m - przy wymaganej  szerokości korytarza ewakuacyjnego 1,40 m (odstępstwo od § 242.1 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U 2015, 

poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

7. Pozostanie na kondygnacji podziemnej szerokość korytarza ewakuacyjnego, korytarz 

przeznaczony dla ewakuacji do  20 osób  wynosząca  1,18m - przy wymaganej  szerokości 

korytarza ewakuacyjnego 1,20 m (odstępstwo od  § 242.2 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: 

Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

8. Pozostaną występujące na biegach i klatek schodowych  noski i  podcięcia   (odstępstwo od 

z § 68 ust 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - 

Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 
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9. Pozostanie szerokość biegu  ewakuacyjnej klatki schodowej K 1 pomiędzy II  piętrem  a 

półpiętrem   wynosząca  1,15 m przy wymaganej minimalnej szerokości 1,40 m ( - 

odstępstwo od  § 68.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (- 

Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

10. Pozostanie szerokość biegu  ewakuacyjnej klatki schodowej K 1 pomiędzy półpiętrem  a I 

piętrem   wynosząca  1,24 m przy wymaganej minimalnej szerokości 1,40 m ( - odstępstwo 

od z § 68.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (- Dz.U 

2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

11. Pozostanie szerokość spocznika ( na półpiętrze  pomiędzy I i II piętrem )   klatki schodowej 

K1 wynosząca i 1,23 m  oraz 1,31 m  – przy wymaganej minimalnej szerokości 1,50 m ( - 

odstępstwo od  z § 68.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (- 

Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

12. Pozostanie szerokość spocznika ( na I piętrze )   klatki schodowej K1 wynosząca   1,31 m  – 

przy wymaganej minimalnej szerokości 1,50 m ( - odstępstwo od  z § 68.1 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (- Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity 

tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

13. Pozostanie szerokość biegu  ewakuacyjnej klatki schodowej K 1 pomiędzy   półpiętrem   a 

parterem wynosząca  1,24 m przy wymaganej minimalnej szerokości 1,40 m ( - odstępstwo  z 

§ 68.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (- Dz.U 

2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

14. Pozostanie szerokość spocznika ( na półpiętrze  pomiędzy I  piętrem  a parterem )   klatki 

schodowej K1 wynosząca i 0,87 m   – przy wymaganej minimalnej szerokości 1,50 m ( - 

odstępstwo od  § 68.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (- 

Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

15. Pozostaną wymiary stopni schodów klatki K1, wewnętrznych, wynoszące  0,16 m wysokość  

x 0,30 m szerokość , przy wymaganej maksymalnej wysokości 0,15 m  ( - odstępstwo od § 
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68.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (- Dz.U 

2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

16. Pozostanie szerokość spocznika  schodów trójbiegowych na II piętrze   klatki schodowej K2 

wynosząca  1,32 m  oraz 1,39 m  – przy wymaganej minimalnej szerokości 1,50 m ( - 

niezgodność z § 68.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (- 

Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

17. Pozostanie szerokość biegu  ewakuacyjnej klatki schodowej K 2 pomiędzy II  piętrem  a 

półpiętrem   wynosząca 1,32 m przy wymaganej minimalnej szerokości 1,40 m ( - odstępstwo 

od § 68.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (- Dz.U 

2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

18. Pozostanie szerokość spocznika  schodów trójbiegowych (pomiędzy poddaszem a II  piętrem   

)   klatki schodowej K2 wynosząca  1,33 m  oraz 1,28 m  – przy wymaganej minimalnej 

szerokości 1,50 m ( - odstępstwo od § 68.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie (- Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

19. Pozostanie szerokość spoczników  schodów trójbiegowych (pomiędzy  II piętrem a 

półpiętrem  )   klatki schodowej K2 wynosząca 1,35 m  oraz 1,39 m  – przy wymaganej 

minimalnej szerokości 1,50 m ( odstępstwo od § 68.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (- Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 

2285) 

20. Pozostanie szerokość spoczników  schodów trójbiegowych ( na półpiętrze  pomiędzy I i II 

piętrem ) klatki schodowej K2 wynosząca 1,42m ; 1,32 m; 1,48 m– przy wymaganej 

minimalnej szerokości 1,50 m (odstępstwo od  § 68.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (- Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 

2285) 

21. Pozostanie szerokość spoczników  schodów trójbiegowych (pomiędzy  I piętrem a półpiętrem  

)   klatki schodowej K2 wynosząca 1,37 m  oraz 1,41 m  – przy wymaganej minimalnej 
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szerokości 1,50 m ( - odstępstwo od § 68.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie (- Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

22. Pozostanie szerokość spoczników  schodów trójbiegowych (na półpiętrze  pomiędzy I a 

parterem) klatki schodowej K2 wynosząca 1,42m ; 1,48 m– przy wymaganej minimalnej 

szerokości 1,50 m (odstępstwo od § 68.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie (- Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

23. Pozostaną występujące na parterze na drodze ewakuacyjnej  drzwi prowadzące z korytarza do 

klatki schodowej  K2 posiadające szerokość 0,80 m przy wymaganej szerokości 0,90 m   - 

(odstępstwo od z § 239 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 

roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie -  Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

24. Pozostanie szerokość skrzydeł drwi wieloskrzydłowych  usytuowanych na parterze na drodze 

ewakuacyjnej z klatki schodowej K2 na zewnątrz obiektu  wynosząca  2 x 0,80 m [ całkowita 

szerokość 1,60 m ] przy wymaganej szerokości co najmniej  jednego skrzydła 0,90 m  ( 

odstępstwo od § 240.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  - 

Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

25. Pozostaną występujące w obiekcie drzwi o szerokości 0,6 m stanowiące wyjścia  z 

pomieszczeń sanitarnych – [przeznaczonych - do 3 osób] – wyjście  na drogi ewakuacyjne   

przy wymaganej szerokości 0,80 m - ( odstępstwo od § 239 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: 

Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

26. Pozostaną występujące w obiekcie drzwi o szerokości 0,7 m stanowiące wyjścia  z 

pomieszczeń sanitarnych i pomocniczych  – [przeznaczonych - do 3 osób] – wyjście  na drogi 

ewakuacyjne przy wymaganej szerokości 0,80 m - ( odstępstwo od  z § 239 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 

jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

46. Pozostanie szerokość skrzydeł drwi wieloskrzydłowych stanowiących wyjście z 
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pomieszczenia socjalnego  na I piętrze  {pomieszczenie 131 }wejście na drogę ewakuacyjną  

wynoszące  2 x 0,65 m [ całkowita szerokość 1,30 m ] przy wymaganej szerokości co najmniej  

jednego skrzydła 0,80 m – ewakuacja do 3 osób  ( odstępstwo od § 240.1 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity 

tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) 

 

8. Wykaz rozwiązań zastępczych i zamiennych 

 
W celu zapewnienia w budynku akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego 

oraz z uwagi na ograniczone możliwości techniczne zastosowania innych rozwiązań, zakłada się: 

 

1) Wyposażenie całego obiektu  (na drodze ewakuacyjnej)  w awaryjne oświetlenie 

ewakuacyjne o zwiększonym natężeniu 5 lx 

2) Wyposażenie ogólnodostępnych pomieszczeń sal chorych  kwalifikowanych  do ZLII 

usytuowanych w obiekcie  w awaryjne oświetlenie o natężeniu 5 lx 

3) Wyposażenie obiektu w system sygnalizacji pożaru z monitoringiem do właściwej 

terytorialnie Komendy Powiatowej  PSP 

4) Podział obiektu kilka stref pożarowych , część nadziemna stanowić będzie jedna strefę 

pożarowa a kondygnacja podziemna podzielona zostanie na  5 osobnych stref. 

 

9. Ocena skuteczności i wpływu rozwiązań zastępczych 
i zamiennych na poziom bezpieczeństwa pożarowego, służąca 
wykazaniu niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej 
obiektu 

 

 Brak możliwości doprowadzenia parametrów pionowych i poziomych dróg 

ewakuacyjnych (tj. wysokości stopni,  szerokości korytarzy ewakuacyjnych , szerokości 

spoczników )  do stanu  zgodnego z przepisami wynika z istniejącego układu konstrukcyjnego 

zabytkowego budynku szpitala . Przebudowa obiektu nie jest możliwa ,  ze względu na istniejący 

układ konstrukcyjny a przede wszystkim na ograniczenia  związane z ochrona konserwatorską i 

doprowadzenie obiektu   do stanu zgodności z przepisami  nie jest wykonalne.  
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Zastosowanie automatycznego systemu oddymiania wydzielonej  klatki schodowe jako 

podstawowego wyposażenia pozwoli, na szybkie i bezpieczne   przeprowadzenie ewakuacji w 

przypadku zagrożenia.  Kondygnacjach   po proponowanym wydzieleniu stref pożarowych    

najdłuższe dojście  ewakuacyjne posiadać będzie  długość  - 19 m  . Dojście te funkcjonować 

będzie  przy jednym kierunku i w związku z tym występuje przekroczenie od wartości 

dopuszczalnej o 9 m tj o około 90  %.  Przekroczenie długości  o 90%  nie powoduje  zagrożenia 

dla życia ludzi  (§ 16.2  pkt 2  [2] ) 

Jednakże pomimo przekroczenia długości  dojścia przebywający  w obiekcie ludzie  posiadają 

bezpieczna możliwość ewakuacji. 

Występujące obiekcie  drzwi do sanitariatów o szerokości  0,6 m i 0,7 m zostały zamontowane 

podczas modernizacji  obiektu  w latach 70 w oparciu o pierwotny projekt dopuszczający w tym 

czasie zastosowanie przedmiotowego rozwiązania. Konstrukcja ścian oraz układ pomieszczeń  w 

praktyce nie pozwalają przebudowę i wymianę drzwi wyjściowych z sanitariatów i pomieszczeń 

technicznych. Przebudowa podobnie jak w przypadku dróg ewakuacyjnych nie jest możliwa ze 

względu na konstrukcję obiektu i ograniczenia konserwatorskie. Biorąc pod uwagę usytuowanie 

drzwi oraz ilość osób przewidzianych do ewakuacji z sanitariatów należy przyjąć że węższa 

szerokość drzwi w tym przypadku nie wpłynie na ograniczenie ewakuacji .  

 

 Zastosowanie automatycznego systemu sygnalizacji pożarowej jako dodatkowego wyposażenia 

w powiązaniu z monitoringiem do najbliższej jednostki PSP  pozwoli, na szybkie  zaalarmowanie 

użytkowników obiektu  w bardzo wczesnej fazie zagrożenia a także  pozwoli na szybką i 

bezpieczną ewakuację, oraz natychmiastowe podjęcie działań przez jednostki ratownicze. 

Zmodyfikowana  instalacja hydrantów wewnętrznych Ø 25  pozwoli  przeszkolonemu 

personelowi podjęcie skutecznych działań gaśniczych do czasu przybycia jednostek straży 

pożarnej .   

Projektowane awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o zwiększonym  natężeniu 5 lx wraz  z 

planowanym zastosowaniem oświetlenia przeszkodowego w strefie sal chorych znacznie   

poprawi warunki ewakuacji . Zapewnienie dostępu do budynku z drogi pożarowej oraz podział 

obiektu na kilka stref pożarowych zwiększy możliwości operacyjne i umożliwi prowadzenie 

działań ratowniczo-gaśniczych w różnych częściach budynku. 

10. Wnioski w kontekście niepogorszenia warunków ochrony 
przeciwpożarowej  
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Zaproponowane rozwiązania w ocenie autorów ekspertyzy zapewnią akceptowalny poziom 

bezpieczeństwa pożarowego i stanowić będą rekompensatę pozostających w budynku 

niezgodności z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpożarowymi. Całkowite 

doprowadzenie budynku do zgodności z obowiązującymi przepisami jest niemożliwe z 

uwagi na istniejące uwarunkowania budowlane i konstrukcyjne. 

Przyjęte rozwiązania poprawią stan bezpieczeństwa w obiekcie. Po spełnieniu warunków 

(zaleceń) objętych niniejszą ekspertyzą w obiekcie nie będzie  występować zagrożenie  dla 

życia ludzi Mając na uwadze powyższe, prosimy o pozytywne rozpatrzenie opracowania. 

Mając na uwadze powyższe, prosimy o pozytywne rozpatrzenie opracowania. 

 

 


