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1.0. DANE OGÓLNE 

1.1. TEMAT OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany „Wykonania za-
bezpieczenia pożarowego oraz adaptacji pomieszczenia »atrium« na cele 
Przedszkola Publicznego w Pilchowicach” – zgodnie z zakresem opracowania. 
Niniejszy projekt stanowi równocześnie projekt wykonawczy. 

1.2. INWESTOR 
Gmina Pilchowice; ul. Damrota 6; 44-145 Pilchowice. 

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 
-  Umowa nr IRG.63.2014 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 ( Dz.U.  
z 2002r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( t. j. Dz.U. 
z 2003 r. Nr 169 poz.1650)  

- uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. bezpieczeństwa p.pożarowego 

- dokumentacja projektowa pn.: „Projekt budowlany dostosowania głównej 
klatki schodowej do wymagań p.poż. w Publicznym Przedszkolu w Pilcho-
wicach” październik 2012r. – inż. F. Musiolik 

- „Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku przed-
szkola w Pilchowicach” grudzień 2012r. – inż. W. Kawiak 

- „Projekt systemu oddymiania klatki schodowej” styczeń 2013r. – Omega 
Consulting Joanna i Mariusz Gac s.c. 

- inwentaryzacja do celów projektowych wykonana przez Grupę Projektową 
Marwit Sp. z o.o. 

1.4. LOKALIZACJA 
Budynek będący przedmiotem opracowania mieści się w Pilchowicach, przy  
ul. Świerczewskiego, na działkach nr 263/40; 264/57; 266/57; 268/40; arkusz 
mapy 2; obręb Pilchowice. 

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA 
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt architektoniczno-konstrukcyjny do-
stosowania wewnętrznej klatki schodowej wraz z holem do spełnienia wyma-
gań bezpieczeństwa pożarowego - w budynku Przedszkola Publicznego  
w Pilchowicach – zgodnie z zakresem opracowania oznaczonym na rysun-
kach rzutów. Roboty budowlane obejmować będą przebudowę obiektu. 
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2.0 DANE SZCZEGÓŁOWE 

2.1 OCENA STANU ISTNIEJACEGO 
Obiekt będący przedmiotem opracowania jest budynkiem wolnostojącym,  
2- kondygnacyjnym (parter,1 piętro). Budynek jest użytkowany jako przedszkole oraz po-
mieszczenia dla biblioteki gminnej – w południowo-zachodniej części parteru – z niezaleznym 
wejściem bezpośrednio z poziomu terenu. 

Wejście główne do pomieszczeń przedszkola zlokalizowano od wschodniej strony. Obiekt nie 
jest przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Przedszkole nie posiada 
oddziałów o charakterze integracyjnym. 

Budynek zbudowany został w technologii słupowo-ryglowej w latach osiemdziesiątych XXw. 

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonano z materiałów ceramicznych.  

Ściany zewnętrzne parteru wykonane jako warstwowe z zewnętrzną okładzina z cegły silika-
towej gr. 12cm. Stan dobry. 

Ściany piętra otynkowane. Stan dobry. 

Fundamenty: żelbetowe, wylewane. 

Ściany zewnętrzne: otynkowane, malowane. 

Ścianki wewnętrzne: stan konstrukcji dobry, stan tynków dobry. 

Stropy: żelbetowe, stan bardzo dobry. 

Dach: stropodach żelbetowy, pokryty papą. Stan pokrycia dostateczny. 

Dach nad tzw. atrium:  szkło zbrojone oraz płyty poliwęglanowe faliste na konstrukcji stalowej. 
Stan dostateczny. 

Ściany i sufity: tynki wap.–cement. kat. III, malowane farbami emulsyjnymi i olejnymi. W pom. 
higieniczno-sanitarnych i zapleczu kuchennym okładziny ceramiczne. Stan dobry. 

Schody wewnętrzne: istniejąca klatka schodowa – biegi i spoczniki żelbetowe. Szerokości 
biegu oraz wysokości stopni, szerokość spocznika spełniają warunki ewakuacji i wymogów 
warunków technicznych – po demontażu istniejącej balustrady i przesunięciu jej do duszy  

Elewacje: tynkowane – nie należą do zakresu opracowania. Stan tynków zewnętrznych do-
stateczny - tynki posiadają odbarwienia zacieki i spękania. 

Stolarka: okienna PCW; drzwiowa – płytowa i PCW. Wymiana okien i drzwi poza opracowa-
niem. 

Drzwi główne wejściowe: PCW z przeszkleniem – nie należą do zakresu opracowania. Stan 
dobry. 

Posadzki:  wykładziny dywanowe, wykładzina PCW, płytki ceramiczne. Stan dostateczny i zły 
– wymiana i/lub ułożenie nowej w granicach opracowania. 

Wyposażenie w instalacje – obiekt wyposażony jest w instalację wod.- kan., deszczową, elek-
tryczną, wentylację grawitacyjną, centralnego ogrzewania i c.w.u. 
 
Stan techniczny budynku pozwala na wykonanie projektowanych robót budowlanych. 
 

2.2 DANE CHARAKTERYSTYCZNE 
Istniejąca powierzchnia wewnętrzna 1001,70m3 – bez zmian 
Istniejąca kubatura 4 077,00m3 – bez zmian 
Istniejąca powierzchnia zabudowy 570,25m2 – bez zmian  
+ 11,1m2 zewnętrzna klatka schodowa 
Wysokość budynku 6,6m. Wysokość w miejscu tzw. „atrium” 9,1m. 
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A. Stan zagospodarowania nieruchomo ści: 

Na działkach znajduje się wolnostojący budynek przedszkola. 

Nie przewiduje się zmian w zagospodarowaniu działek. 

B. Informacja o ochronie warto ści kulturowych: 

Budynek  nie posiada wysokich wartości kulturowych, nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

C. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej: 

Teren nie jest objęty wpływami eksploatacji górniczej. 

D. Informacja o zagro żeniu dla środowiska: 

Obiekt z uwagi na swoją funkcję nie stwarza zagrożenia ani dla środowiska ani dla higieny i 
zdrowia użytkowników. Odpady pokonsumpcyjne, odpady z zaplecza kuchni oraz bytowe 
gromadzone są w odpowiednich kontenerach, znajdujących się poza budynkiem, na terenie 
Inwestora – w odległości nie większej niż 75m od wyjścia. Odpady wywożone są przez 
uprawnionego odbiorcę, na podstawie umowy. 

E. Informacja o dostawie mediów: 

Inwestor  posiada umowy dostawy energii elektrycznej, wody i odbioru ścieków oraz dostawy 
gazu. Przewidywane zapotrzebowanie na media jest zapewnione w ramach limitów własnych. 

F. Informacja o zgodno ści z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego: 

Istniejące i utrzymane zagospodarowanie budynku zgodne jest z zapisami Uchwały  
Nr VII/53/2007 Rady Gminy Pilchowice z dnia 7 maja 2007r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice obejmującym część terenów sołectw: 
Pilchowice, Wilcza, Leboszowice. Budynek przedszkola znajduje się na obszarze oznaczo-
nym symbolami: 

H7 UP – tereny zabudowy usług publicznych; 
H10 KDD i H17KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowa. 

 

3.0 OPIS TECHNICZNY   

3.1 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z 
dnia 11 lipca 2003r. z pó źn. zmianami/ 

 

1. Powierzchnia, wysoko ść i liczba kondygnacji 

Powierzchnia zabudowy: 570m2 (budynek istniejący)  

Powierzchnia wewnętrzna:  

Parter 564,43m2 (budynek istniejący)  

Piętro 571,20m2 (budynek istniejący 

 

Wysokość – 6,6 m (budynek istniejący niski)  

Liczba kondygnacji:  

-nadziemne: 2  

-podziemne: nie występują 
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2. Odległo ść od obiektów s ąsiaduj ących. 

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem istniejącym, wolnostojącym  tj. z zachowaniem wyma-
ganych odległości od granicy działki i budynków sąsiednich, wg wymagań §271.1.Dz.U. 
75/2002 poz.690. Przedszkole zajmuje parter i piętro budynku i podlega dostosowaniu klatki 
schodowej z wewnętrznym „atrium” w zakresie obudowy i oddymiania budynku.  

 

3.  Parametry po żarowe wyst ępujących substancji palnych. 

W budynku przechowywane i stosowane będą materiały stałe palne. Materiały niebezpiecznie 
pożarowo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiek-
tów budowlanych i terenów nie będą przechowywane.  

 

4. Przewidywana g ęstość obci ążenia ogniowego 

W pomieszczeniach gęstość obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2. 

 

5. Kategoria zagro żenia ludzi, przewidywana liczba osób w pomiesz-
czeniach. 

Budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. 

Przewidywana liczba osób w budynku 

Parter – pracownicy 4+ dzieci 30 

Pietro – pracownicy 10 + dzieci 90 

Razem: 

– pracownicy 14 + dzieci 120 

 

6. Ocena zagro żenia wybuchem pomieszcze ń oraz przestrzeni ze-
wnętrznych. 

Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych nie występuje. 

 

7. Podział obiektu na strefy po żarowe. 

Przedszkole obecnie w jednej strefie pożarowej.   

Dla budynku zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi ZL II niskiego dopuszczalna po-
wierzchnia strefy pożarowej wynosi 5000m2 i jest zachowana. Z uwagi na zapis §226.5 wa-
runków technicznych, iż ze strefy pożarowej ZL II o powierzchni przekraczającej 750m2 w 
budynku wielokondygnacyjnym powinna być zapewniona możliwość ewakuacji ludzi do innej 
strefy pożarowej na tej samej kondygnacji. W budynku należy wydzielić: 

- parter – jedna strefa pożarowa 

- piętro – druga strefa pożarowa 

Każda strefa pożarowa o powierzchni do 750m2. Wydzielenie pożarowe stanowi pełny strop 
oddzielenia pożarowe o odporności REI 60 z zamknięciem wszelkich przejść instalacyjnych o 
odporności ogniowej stropu. 

 

8. Klasa odporno ści po żarowej budynku oraz klasa odporno ści ognio-
wej i stopie ń rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

Klasa odporności pożarowej dla istniejącego budynku przedszkola  zaliczonego do kategorii 
ZL II zagrożenia ludzi niskiego – klasa odporności pożarowej „C”  z elementów nie rozprze-
strzeniających ognia (NRO). 



8 

 
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY:  

DOSTOSOWANIA WEWNĘTRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ WRAZ Z HOLEM DO SPEŁNIENIA WYMAGAŃ  
BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO - W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W PILCHOWICACH 

GRUPA PROJEKTOWA 
„MARWIT” Sp. z o.o. 

44-100 GLIWICE UL. WROCŁAWSKA 8   TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30 
e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl 

 

 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku co najmniej: 

- Głowna konstrukcja nośna - R 60 

- Konstrukcja stropu – REI 60 

- Ściana zewnętrzna – EI 60 

- Ściana wewnętrzna – EI 30  

- Przekrycie dachu – RE 15 

 

Nie są stosowane elementy budowlane inne jak tylko "nierozprzestrzeniające ognia", posiada-
jące potwierdzenie tej cechy certyfikatem zgodności, deklaracją zgodności producenta.  

 
W zakresie wystroju wnętrz użyto wyłącznie: 

* materiałów, których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo  
 toksyczne i silnie dymiące, 

* wykładzin podłogowych i okładzin ściennych oraz stałych elementów  
 wystroju i wyposażenia wnętrz, co najmniej "trudno zapalnych", 

* sufitów podwieszonych i okładzin sufitowych, co najmniej "niezapalnych",  
 nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. 

Odporność ogniowa ściany zewnętrznej dotyczy pasa między kondygnacyjnego o szerokości 
0,8m, a odporność ogniowa dachu nie dotyczy świetlików o powierzchni nie większej niż 20% 
powierzchni dachu. 

   

9. Warunki ewakuacji, o świetlenie awaryjne (bezpiecze ństwa i ewakua-
cyjne) oraz przeszkodowe. 

Długość dojścia dla przedszkola zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi ZL II do 10 m za-
chowana przy jednym dojściu. Długość dojścia do obudowanej klatki schodowej wyposażonej 
w urządzenia oddymiające. Klatka z obudową jak dla stropu budynku tj. o odporności ognio-
wej EI 60 z zamknięciem drzwiami o odporności ogniowej EI 30. Obudowa EI 60 z zamknię-
ciem drzwiami EI 30 również na parterze budynku do wyjścia na zewnątrz. 

Dopuszczalna długość przejścia w pomieszczeniach do 40 m zachowana, ewakuacja nie 
przebiega więcej niż przez 3 pomieszczenia.  Drzwi ewakuacyjne o szerokości co najmniej 
0,9 m każde, z pomieszczeń w których może przebywać powyżej 6 dzieci drzwi z kierunkiem 
otwierania na zewnątrz. Nie występują pomieszczenia w których może przebywać powyżej 30 
dzieci dla których wymagane są 2 wyjścia ewakuacyjne. Drogi ewakuacyjne oznakowane po-
żarniczymi tablicami informacyjnymi zgodnie z Polską Normą. Drogi ewakuacyjne wyposażo-
ne w oświetlenie ewakuacyjne. 

 

10. Sposoby zabezpieczenia przeciwpo żarowego instalacji u żytkowych a 
w szczególno ści: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroener ge-
tycznej, odgromowej. 

Instalacja elektryczna zgodna z PN z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu. 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu wyłączający dopływ prądu do przedszkola. 
 
Instalacja ogrzewcza , ogrzewanie centralne wodne bezpieczne pożarowo,  
 
Instalacja odgromowa zgodna z PN, ochrona podstawowa.  
 
Instalacja wentylacyjna zgodna z PN, przewody z materiałów niepalnych.  
Instalacja gazowa z głównym zaworem gazu na zewnątrz budynku. 
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11.  Dobór urz ądzeń przeciwpo żarowych w obiekcie: 

Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie dostosowany do wymagań wynikających z 
przepisów przeciwpożarowych oraz przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru. 
 
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 
Dla strefy pożarowej ZL II o powierzchni przekraczającej 200m2 wymagane są hydranty we-
wnętrzne 25 z wężem półsztywnym. Wydajność każdego hydrantu co najmniej 1 dm3/s z rów-
noczesnością poboru wody z dwóch sąsiednich hydrantów. 
 
Urządzenia oddymiające 
Klatka schodowa przewidziana do oddymiania poprzez klapy dymowe o powierzchni czynnej 
oddymiania co najmniej 5% rzutu klatki. Klapy uruchamiane z czujek dymu oraz ręcznych 
przycisków oddymiania. 
 
Oświetlenie ewakuacyjne 
Budynek wymaga wyposażenia w oświetlenie ewakuacyjne. 
Oświetlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awa-
ryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 
 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
Przewidziano przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu w budynku. 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu przy wejściu do budynku oznakowany zgodnie z PN. 
 
12. Wyposa żenie w ga śnice 

Budynek wyposażony w gaśnice proszkowe 4-6kg typu ABC z zachowaniem 30 m długości 
dojścia do sprzętu.  Gaśnice w ilości 2kg środka gaśniczego na każde 100m2 powierzchni 
przedszkola. W kuchni gaśnica typu F do gaszenia tłuszczy. 

        

13.  Zaopatrzenie w wod ę do zewn ętrznego gaszenia po żaru. 

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowi gminna sieć wodociągowa. 
Przedszkole o powierzchni wewnętrznej powyżej 1000 m2 i kubaturze do 5000 m3 zabezpie-
czone hydrantami zewnętrznymi istniejącymi DN 80 o wydajności co najmniej 10 dm3/s każdy 
hydrant. Hydrant w odległości 5-75 m od budynku jeden hydrant, a drugi w odległości do 
150m. 

 

14. Drogi po żarowe 

Do budynku zapewniono dojazd pożarowy istniejącym układem dróg dojazdowych.  
Droga pożarowa przebiega wzdłuż dłuższej ściany budynku i jest oddalona w odległości 5-15 
m od budynku. Szerokość drogi pożarowej wynosi co najmniej 4,0 m i umożliwia przejazd bez 
potrzeby cofania. Najmniejszy promień zewnętrznego łuku wynosi co najmniej 11 m, a jej do-
puszczalny nacisk na oś wynosi co najmniej 100 kN. Zapewniono połączenie z drogą pożaro-
wą utwardzonym dojściem o szerokości co najmniej 1,5 m i długości nie większej niż 30m w 
sposób zapewniający dotarcie do strefy pożarowej przedszkola.  
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3.2 PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA – DOSTOSOWANIE BUDYNKU 
Celem przebudowy obiektu jest dostosowanie wewnętrznej klatki schodowej 
wraz z holem do spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego – zgodnie 
z zakresem opracowania. 

Elementy obj ęte niniejszym opracowaniem oznaczono na poszczegól-
nych rysunkach cz ęści architektonicznej kolorem czerwonym. 

Na poziomie parteru.  

Przewidziano wydzielenie głównej klatki schodowej - przy pomieszczeniu 
Szatni – ścianami pełnymi o odporności ogniowej REI60, drzwi EI30. Nowe 
ściany oznaczone na rysunku A.02. W drzwiach prowadzących z pom. klatki 
schodowej do pom. komunikacji zamontować siłowniki sterowane z Centrali 
Oddymiającej. 

Demontaż istniejącej balustrady schodowej i montaż nowej - mocowanie poza 
biegiem schodowym. Wysokość projektowanej balustrady H=110cm.  

Demontaż poręczy przyściennej i wykonanie nowej H=60cm. 

Na poziomie 1 pi ętra.  

Podobnie jak na parterze, przewidziano wydzielenie głównej klatki schodowej 
ścianami pełnymi REI60 z drzwiami o odporności ogniowej EI30, oraz ścia-
nami z pustaków szklanych (luxfery) EI60. 

W stropie nad parterem przewiduje się likwidację kopułek doświetlających 
parter – w obrębie nad pomieszczeniem Szatni. Należy zdemontować poliwę-
glanowe osłony, wyburzyć ścianki boczne wokół otworów w sropie a następ-
nie zaślepić wszystkie otwory – według rys. cz. konstrukcyjna. 

Na stropie, w obrębie nad pom. Szatni (tzw. „atrium”), wykonać ponad to de-
montaż wszystkich warstw dociepleniowych wraz z wylewka betonową – w 
celu uzyskania poziomu stropu jak na korytarzach i klatce schodowej. Wyko-
nać nowe posadzki i podłogi. 

W obr ębie istniej ącego przeszklonego zadaszenia nad tzw. atrium. 

Projekt przewiduje demontaż zadaszenia w obrębie tzw. atrium i wykonanie 
zamiennie, przy zachowaniu istniejących kątów nachylenia połaci, zadaszenia 
na konstrukcji stalowej z płyt dachowych, warstwowych tupu ”sandwicz”. Wy-
konać według rys. część konstrukcyjna.  

W przestrzeni nowego zadaszenia projektuje się wykonanie klap dymowych  
o powierzchni czynnej oddymiania 5% rzutu klatki schodowej. Klapy urucha-
mianie z czujki dymu oraz ręcznie z przycisków oddymiania zabudowanych 
na parterze i piętrze. 

Montaż klap wykonać według zaleceń wybranego producenta klap.  

P klatki schodowej = 87,21m2 
 
Acz - powierzchnia czynna klap dymowych, w metrach kwadratowych 
 
Acz = 87,21 x 5% = 4,36m2 



11 

 
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY:  

DOSTOSOWANIA WEWNĘTRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ WRAZ Z HOLEM DO SPEŁNIENIA WYMAGAŃ  
BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO - W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W PILCHOWICACH 

GRUPA PROJEKTOWA 
„MARWIT” Sp. z o.o. 

44-100 GLIWICE UL. WROCŁAWSKA 8   TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30 
e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl 

 

 
Zamontować np. 2 kalpy z owiewkami i dyszą D+H o wymiarach geometrycz-
nych 210cm x 130cm – pow. czynna 1 klapy = 2,27m2 

 
 
     

3.3 ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM 

Nazwa  
kondygnacji 

Nazwa strefy 
Powierzchnia 
[m2] 

parter KOMUNIKACJA 24,36 
parter SZATNIA 61,03 
parter KLATKA SCHODOWA 33,05 
  SUMA 118,44 
      
1p  KLATKA SCHODOWA + HOL 87,21 
1p  KOMUNIKACJA (fragment) 7,10  

1p KOMUNIKACJA (fragment) 12,83 
  SUMA 107,14 
      

  SUMA KONDYGNACJIE  225,58 
 
 

3.4 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH 
W zakres prac budowlanych związanych z dostosowaniem budynku: 

• wyburzenia oznaczonych na rysunkach ścianek działowych 

•  wykonanie nowych ścian w klasie REI60 

• demontaż istniejących balustrad schodowych i zabezpieczenia klatki 
schodowej na 1p. – wykonanie nowych 

• demontaż istniejących pustaków szklanych (luxferów) EI15 i zabudowa 
nowymi pustakami EI60 

• likwidacja istniejących warstw ocieplenia na stropie nad pomieszczeniem 
Szatni 

• wykonanie nowych warstw wyrównawczych, posadzek i podłóg 

• wykonanie nowych tynków wewnętrznych, uzupełnienia tynków 

• wyoblenie krawędzi stopni schodowych (likwidacja nosków) 

• usuniecie istniejących powłok malarskich, malowanie sufitów i ścian 

• demontaż zadaszenia w obrębie tzw. atrium 

• wykonanie nowego zadaszenia  

• montaż klap dymowych 

• wykonanie systemu oddymiania 

• wyposażenie drzwi w siłownik elektryczny  
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4.0 OPIS ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNYCH 

4.1 ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOWOPROJEKTOWANE 

Oznaczone na rysunkach nowe ściany w klasie REI 60 wykonać jako ściany  
z pustaków ceramicznych MAX gr. 19cm. Obustronnie otynkować, pomalo-
wać lub ułożyć tapety. Kolory w uzgodnieniu z użytkownikiem i projektantem. 

Opcjonalnie ściany REI 60 wykonać z płyt silikatowo-cementowych typu Pro-
matect na profilach stalowych z wypełnieniem z wełny mineralnej – np: 

- płyty PROMAXONR Typ A, d= 20 mm 
- wełna mineralna, d= 40 mm, gęstość => 100 kg/m3 
- U-profil UW 50 x 50 x 06 
- C-profil CW 50 x 50 x 06 
-  masa szpachlowa Promat 
-  kołki rozporowe, wkręty 

Wykonać zgodnie z zaleceniami systemowymi. 

 

4.2 ZABUDOWA PUSTAKAMI SZKLANYMI (LUXFERAMI) EI60 

W projekcie przewidziano demontaż istniejących pustaków szklanych EI15 i 
wypełnienie otworów nowymi technicznymi pustakami szklanymi w klasie 
EI60. Montaż zgodnie z zaleceniami wybranego producenta (karty katalogo-
we, klasyfikacja ogniowa). W razie potrzeby przewidzieć podział otworów na 
mniejsze, rozmieszczone symetrycznie, filarki wykonać jako ściany REI60 
opisane w pkt 4.1 niniejszego projektu. Do łączenia pustaków powinna być 
użyta zaprawa zalecana przez wybranego producenta.  

Po obwodzie wykonać żeberko grubości pustaka i szerokości ok. 50 mm. 
Zbrojenie żeberka jako dwa pręty, stal okrągła gładka, fi6mm w każdym kie-
runku (pionowo i poziomo). Żebra pionowe między pustakami szklanymi zbro-
ić kładąc po jednym pręcie fi6 mm na przemian przy zewnętrznej i wewnętrz-
nej powierzchni ścianki. Żebra poziome zbroić jako dwa pręty ułożone przy 
krawędziach pustaków. Odchyłka od płaszczyzny ściany wykonanej z pusta-
ków nie powinna być większa niż 3mm na 1 m. 

Wykonać zgodnie z zaleceniami systemowymi (karty katalogowe, klasyfikacja 
ogniowa). 

 

4.3 POSADZKI, PODŁOGI 
Przewiduje się wykonanie nowych posadzek i podłóg.  

Nową posadzkę wraz z podkładem wykonać należy na 1 piętrze, w obrębie 
tzw. „atrium”- 32,78m2 . Po usunięciu wszystkich istniejących warstw docie-
pleniowych wraz z wylewką betonową – w celu uzyskania poziomu stropu jak 
na korytarzach i klatce schodowej – pęknięcia i ubytki podłoża zaszpachlować 
zaprawą wyrównującą. Przewiduje się pokrycie nową wykładziną PCW. 
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W pomieszczeniu na 1 piętrze KLATKA SCHODOWA+ HOL (40,35m2 ) – na-
leży wymienić istniejącą wykładzinę PCW. Po usunięciu wykładziny z war-
stwami klejowymi, oczyścić podłoże, pęknięcia i ubytki podłoża zaszpachlo-
wać zaprawą wyrównującą. Przewiduje się pokrycie nową wykładziną PCW. 

Bieg schodowy: obecnie stopnie wykończone lastrykiem. Przewiduje się po-
krycie nową wykładziną PCW. 

Projekt zakłada wykonanie wyoblenia krawędzi stopni schodowych (likwidacja 
nosków). Wyoblenie wykonać za pomocą mas wyoblających lub profili - mo-
cowanych pod noskiem schodowym. 

 

Schody i spoczniki 

Jako warstwę wykończeniową zastosować należy wykładzinę PCW zapew-
niająca maksymalne bezpieczeństwo użytkowania. Stosować wykładziny  
z wbudowanymi noskami schodowymi i z elementami antypoślizgowymi, 
przystosowane do obiektów użyteczności publicznej. Proponuje się np.  
Tarkett Tapiflex TX Stairs – wbudowane noski schodowe ze specjalnie zapro-
jektowanymi fałdami gwarantują odporność na poślizg i lepszą widoczność. 
TX Stairs, występuje w 17 kolorach. Powierzchnia zyskuje na wzmocnieniu 
systemem TOPCLEAN XP PUR, co oznacza brak konieczności woskowania  
i pastowania przez całe życie produktu oraz łatwe i tanie utrzymanie. 

 
Schody – kolor: UNI STAIRS / BLUE 

Spoczniki – kolor: KRAFT STAIRS / YELLOW 
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Pozostałe  pomieszczenia (w obrębie „atrium”- 32,78m2; na 1 piętrze KLATKA 
SCHODOWA+ HOL 40,35m2 )   

Jako warstwę wykończeniową zastosować należy wykładzinę PCW zapew-
niająca bezpieczeństwo użytkowania, przystosowane do obiektów użyteczno-
ści publicznej. Proponuje się np. Tapiflex Excellence 65, z warstwą użytkową 
PVC o grubości 0,65mm - odporność na wgniecenia, ścieranie i zużycie. Pod-
kład piankowy dużej gęstości o zamkniętych komórkach redukuje hałasy, 
gwarantując niezrównaną redukcję dźwięków i amortyzację wstrząsów. 
Powierzchnia zyskuje na wzmocnieniu systemem TOPCLEAN XP PUR, co 
oznacza brak konieczności woskowania i pastowania przez całe życie produk-
tu oraz łatwe i tanie utrzymanie. 

 
W obrębie atrium – kolor KRAFT / BLUE 

Pozostałe pomieszczenia – kolor KRAFT / YELLOW 
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4.4 BALUSTRADY I POR ĘCZE 
Na parterze i 1 p. – wzdłuż biegu schodowego wykonać demontaż istniejącej 
balustrady schodowej i montaż nowej - mocowanie poza biegiem schodowym. 
Wysokość projektowanej balustrady H=110cm. Dodatkowa poręcz H=60cm. 
Demontaż poręczy przyściennej i wykonanie nowej H=60cm. Wymiana za-
bezpieczenia duszy schodów. 

Stosować balustrady z wypełnieniem poziomym ze stali nierdzewnej. Balu-
strady powinny mieć rozwiązania uniemożliwiające zsuwanie się po poręczy. 
Odległość pomiędzy prętami 100mm. Mocowanie boczne, przeznaczenie do 
użyteczności publicznej.  

Balustradę wykonać na zamówienie na wzór np. ES-SENDER-LINE-SIDE-
SATIN - balustrada ze stali nierdzewnej z pionowymi wypełnieniami w środku 
balustrady pomiędzy dolnymi poprzeczkami z rur. Mocowanie balustrady 
boczne do stopni lub podestu (poza biegiem schodowym). Wykonanie stan-
dardowe: słupki nośne fi 50mm, pochwyt fi 50mm, poprzeczki poziome 30mm 
pręt pionowy 10mm. Słupki co ok. 110cm. 

 
Poręcz przyścienną wykonać z rury fi 50mm.  

Zabezpieczenie duszy schodów przewidzieć analogiczne do balustrady scho-
dowej – o wysokości ok.2m. Słupki nośne fi 80mm co ok. 110cm. Słupki mo-
cowane bocznie do stropu oraz do sufitu, H ok.310cm. 
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4.5 KLAPY DYMOWE, ODDYMIANIE 
W projekcie przewiduje się montaż dwóch klap dymowych.  

Zastosować kalpy jednoskrzydłowe z funkcją przewietrzania, na podstawie 
stalowej ocynkowanej ok. 50cm; z miejscem na ocieplenie 50mm; przykrycie 
poliwęglan mleczny gr. 10mm 4-komorowy U = 2,49 W/m2K. Klapy przysto-
sowane pod siłownik elektryczny. Powierzchnia czynna oddymiania według 
niniejszego opisu punkt 3.2. 

Napowietrzanie będzie realizowane poprzez automatyczne otwarcie drzwi 
wejściowych na klatkę schodową z korytarza prowadzącego do wyjścia na 
parterze oraz ręczne otwarcie dwóch par drzwi w wiatrołapie. 

Oddymianie klatki schodowej będzie uruchomiane: 

• automatycznie – po wykryciu dymu przez czujkę zamontowaną na stropie 
klatki schodowej, 

• ręcznie – po przyciśnięciu przycisku oddymiania. 

Uruchomienie oddymiania będzie realizowane przez uruchomienie sygnaliza-
tora akustycznego na klatce schodowej. Zakłada się, że ewakuacja jest orga-
nizowana przez personel przedszkola. 

 

Centrala oddymiająca 

Do oddymiania klatki schodowej zastosowana zostanie kompaktowa centrala 
oddymiająca typu RZN 4408-K. Posiada ona zintegrowany Servicetimer do 
kontroli częstości zabiegów konserwacyjnych, możliwość kodowania 
i nastawiania różnych funkcji, które stanowią wyposażenie standardowe cen-
trali, m.in. alarm w przypadku zakłócenia, regulacja czasu przewietrzania, 
ograniczenie wysuwu napędów. Centralę należy doposażyć w moduł prze-
kaźnika odłączającego TR42 oraz moduł impulsu IM-44-K/M. 

Podstawowe parametry techniczne: 
• Zasilanie 230 VAC / 50Hz, 240VA 
• Wyjście 24VDC, max 8A 
• Rodzaj pracy: monitoring / praca ciągła / alarm, wentylacja / praca krótkotrwała 
• Stopień ochrony  IP 30  
• Zakres temp. -5°C  ÷  +40°C 
• Kolor biały RAL 9010 

 

Przyciski oddymiające 

Do ręcznego uruchomienia oddymiania (klapy dymowe) należy zastosować  
dwa przyciski typu RT 45 (montaż na parterze). Na 1 piętrze zastosować dwa 
przyciski typu RT 45-LT  - opcja ze sterowaniem przewietrzania. 

 

Siłowniki klap oddymiających 

Siłowniki do klap oddymiających dostarczane są w komplecie wraz z klapami. 
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Sygnalizator akustyczny 

Dla powiadomienia o zadziałaniu systemu zastosowany zostanie sygnalizator 
akustyczny AS367. Jest to elektroniczna syrena z sygnalizatorem świetlnym 
LED do powszechnego stosowania w alarmach pożarowych. 

Podstawowe parametry techniczne: 
• Działanie - ciągłe 
• Napięcie zasilania:  17 ÷ 60 VDC 
• Pobór prądu (w zależności od tonu):  4 ÷ 41mA przy 24 VDC 
• Sygnalizator optyczny:  5mA przy 24VDC 
• Natężenie dźwięku w odległości 1m:  94 do 106dB(A) zgodnie z tab.tonów 
• Częstotliwość błysków:  60/min. 
• Liczba tonów:  32 
• Automatyczna synchronizacja:  start fazowy 
• Wejście monitorowania linii:  wejście spolaryzowane 
• Obudowa:  poliwęglan, odporny na uderzenia 
• Klasa ochrony:  IP65 
• Temperatura pracy:  -25°C do +70°C 
• Kolor:  Czerwony 

 

Napęd drzwiowy 

Dla zapewnienia automatycznego otwarcia drzwi do klatki schodowej na par-
terze zainstalowane zostaną siłowniki otwierające drzwi typu DDS oraz moduł 
kolejności włączania FS-41. 

 

Sposób prowadzenia instalacji przewodowo - kablowej 

Zasilanie centrali sygnalizacji pożarowej i centrali oddymiającej należy wyko-
nać przewodem PH90. 

• Linię z czujką dymu wykonać przewodem YnTKSY 1x2x0,8. 

• Linie sygnalizacyjną sygnalizatora akustyczno-optycznego należy wykonać przewodem 
HTKSH PH90 2x1.  

• Linię do przycisku alarmowego oddymiania klatki schodowej należy wykonać przewodem 
HTKSH PH90 3x2x0,8. 

• Linię do przycisku alarmowego oddymiania klatki schodowej z funkcją przewietrzania nale-
ży wykonać przewodem HTKSH PH90 5x2x0,8. 

• Linię sterująco-zasilającą siłowników należy wykonać przewodem HTKSH PH90 3x1,5 

 

Uwaga: 

• W miejscach montażu ostrzegaczy i innych elementów instalacji należy po-
zostawić zapas przewodu o minimalnej długości 0,25m (w przypadku wy-
przedzającego montaż elementów prowadzenia instalacji przewodowej). Nie 
wolno wykonywać żadnych połączeń przewodów poza tymi, które przewidu-
je projekt. 

• Podczas prowadzenia okablowania zachować minimalną odległość ok. 0,2m 
od linii instalacji silnoprądowych. 

• Przewody układać podtynkowo. 
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• Przewody HTKSH PH90 należy ułożyć podtynkowo mocując go, zgodnie 
z kartą katalogową, metalowymi dyblami na atestowanych uchwytach. 

• Po przekazaniu instalacji do eksploatacji, w celu zapewnienia prawidłowości 
funkcjonowania systemu bezpieczeństwa, należy zlecić jego konserwację 
firmie specjalistycznej, posiadającej odpowiednio przeszkolonych pracowni-
ków.  

• Użytkownik instalacji jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika opera-
cyjnego, w którym należy zamieszczać wszystkie uwagi dotyczące pracy 
systemu, tj: 

- wynik regularnych kontroli instalacji i urządzeń; 

- dokonywanych napraw, zmian oraz uzupełnień w instalacji; 

- zaistniałych alarmów rzeczywistych, fałszywych oraz uszkodzeń (należy 
zachować wydruk z wewnętrznej drukarki centrali). 

 

4.6 UWAGI KOŃCOWE 
-   Wszystkie prace rozbiórkowe i wyburzeniowe należy prowadzić tak, 

aby nie naruszyć konstrukcji nośnej budynku 

- Wszystkie wymiary należy sprawdzać na budowie z uwagi na mogą-
ce wystąpić niedokładności pomiarowe wynikające z braku dostępu 
do elementów konstrukcyjnych  

- Wszystkie roboty budowlano – montażowe muszą być prowadzone 
przez doświadczonego wykonawcę pod nadzorem uprawnionego in-
spektora budowlanego z przestrzeganiem przepisów w zakresie wa-
runków technicznych wykonywania i odbioru robót budowlano – mon-
tażowych 

- Ze względu na fakt, iż obiekt jest sale użytkowany – nie ma możliwo-
ści wykonania odkrywek 

- W przypadku wystąpienia trudności technicznych podczas realizacji 
remontu obiektu należy porozumieć się z projektantem. 

 

Zalecenia bhp i higieniczno sanitarne: 

• Oznaczyć wyjścia ewakuacyjne 

• Przygotować i ulokować we właściwych miejscach instruk-
cje alarmowe, ppoż. 

 

Inne uwagi: 

Przed podjęciem działalności należy: 

• Sprawdzić skuteczność zabezpieczenia przed porażeniem 
prądem 

• Sprawdzić prawidłowość działania instalacji systemu oddy-
miania 
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5.0 INFORMACJA O PLANIE BIOZ 
PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany „Wykonania 
zabezpieczenia pożarowego oraz adaptacji pomieszczenia »atrium« na 
cele Przedszkola Publicznego w Pilchowicach”. 

ZAKRES  OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt architektoniczno-konstrukcyjny 
dostosowania wewnętrznej klatki schodowej wraz z holem do spełnienia 
wymagań bezpieczeństwa pożarowego - w budynku Przedszkola Publicz-
nego w Pilchowicach – zgodnie z zakresem opracowania oznaczonym na 
rysunkach rzutów 

INWESTOR 

Gmina Pilchowice; ul. Damrota 6; 44-145 Pilchowice. 

PROJEKTANT 

mgr inż. arch. Anna Gałka 

ZAKRES ROBÓT 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego opisano w opisie tech-
nicznym projektu budowlanego. 

Na placu budowy znajduje się obiekt podlegający przebudowie. Przy wy-
konywaniu robót związanych z wykonaniem nowego zadaszenia nad tzw. 
„atrium” występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m. Kolejność 
wykonywanych robót: 

-zagospodarowanie placu budowy 

-roboty budowlano –montażowe 

-roboty wykończeniowe 

-maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczegól-
nie niebezpiecznych: 

- szkolenie pracowników w zakresie bhp 

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecz-
nymi przez wyznaczone w tym celu osoby 

- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 
oraz odzieży obuwia roboczego. 

Ad.1 Zagospodarowanie placu budowy  

ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych 

wykonanie dróg ,wejść i przejść dla pieszych 

urządzenie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych 

zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego 
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zapewnienie właściwej wentylacji 

zapewnienie łączności telefonicznej 

urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

Ad.2 Roboty budowlano- monta żowe  

Zagrożenie występujące przy wykonywaniu robót budowlano montażo-
wych: 

- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropoda-
chu, brak zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stro-
podachu) 

Ad.3 Roboty wyko ńczeniowe.  

Zagrożenie występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:  

- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy pode-
stach roboczych, rusztowania, brak stosowania sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem 
i demontażem rusztowania) - uderzenie spadającym przedmiotem osoby 
postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym 
lub remontowanym, obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy nie-
bezpiecznej) 

Ad.4 .Maszyny i urz ądzenia techniczne u żytkowane na placu budowy  

 Zagrożenie występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy uży-
ciu maszyn i urządzeń technicznych: 

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak 
pełnej osłony napędu) 

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasila-
jących urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi.) 

 

Podstawa prawna opracowania “Planu BIOZ” 

ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t. j. DZ.U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z 
późn. zm.) 

art. 21 ”a” ustawy z dnia 7 lipiec 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U.z 2000r. Nr 106 poz. 
1126 z późn. zm.) 

ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz. 1321) 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpień 2002r. W sprawie szczegółowe-
go zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
(Dz.U. Nr 151 poz. 1256) 

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szcze-
gólnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 
285) 

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodza-
jów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287) 

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodza-
jów prac , które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 
poz. 288) 
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rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie 
uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 
290) 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych posił-
ków i napojów (Dz.U. Nr 60 poz. 278) 

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( t. j. Dz.U. z 2003 r. Nr 
169 poz.1650)  

rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesień 2001r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do ro-
bót ziemnych, budowlanych i drogowych(Dz.U. Nr 118 poz.) 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021) 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. Nr 47poz. 401) 

rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji doty-
czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

 

6.0 CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA   
 

Wykonać według rysunków K.01 i K.02.  

 

Stropodach projektowany Uc=0,17W/(m2K) 

*160/120mm płyta warstwowa min.RE15  

  z rdzeniem z pianki PIR np. Ruukki SP2C PIR 

*konstrukcja stalowa 

* gr.15mm systemowa okładzina R15 z płyt gipsowych  
  np. RIGIPS GLASROC F (RIDURIT)  

 

Wykonać strop żelbetowy  
(w miejscu istniejących doświetleń w stropie nad Szatnią): 
*zbrojenie: siatka z prętów D8 10/10 zakotwić w stropie istniejącym 

* gr. stropu 10cm 

* ułożyć styropian 20cm typu twardego 

* całość zamknąć wylewką betonową 5cm 

 

 


