
Projekt budowlano-wykonawczy branży architektoniczno-budowlanej 
 

1. Dane stanu istniejącego 
 
1.1. Usytuowanie 

 
Budynek zlokalizowany jest w Gdańsku przy ulicy „Do Studzienki 16A”. Formalnie budynek 

znajduje się na terenie B Politechniki Gdańskiej zlokalizowanej przy ulicy Narutowicza 11/12 w 

Gdańsku.  

 
4.2. Dane istniejącego układu funkcjonalnego 

 

Budynek Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej powstał na 

początku lat siedemdziesiątych dwudziestego stulecia. Wykonano omawiany budynek w technologii 

szkieletowej jako monolityczny. Wypełnienie ścian wykonano jako murowane z gazobetonu o 

grubości 24 cm. Budynek jest palowany.  

W budynku wymieniono okna na nowe z PCV. Instalacje historyczne, tj. sanitarne z żeliwa i 

stali, elektryczne z miedzi i aluminium. Instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur stalowych 

spawanych wyposażonych w grzejniki radiatorowe.  

 

Rysunek 1. Widok grzejników w planowanych do remontu toaletach 
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Budynek posiada: 

• Ściany murowane, 

•  stropy żelbetowe,  

• fundamenty żelbetowe,  

• wentylację grawitacyjną. 

 

4.3. Opis stanu istniejącego i zakres prac do wykonania. 
 

Pion sanitariatów według stanu sprzed remontu można podzielić na trzy grupy funkcjonalne.  

Grupa pierwsza - obejmująca parter budynku, jest w złym stanie technicznym. Posiada 

odmienny układ pomieszczeń. Jest to konsekwencją odmiennego układu funkcjonalnego całego 

parteru budynku. Sąsiadujące z toaletami pomieszczenia pełnią rolę warsztatowo – techniczną. 

Zasadniczą różnicą między omawiana toaletą a toaletami wyższych pięter jest brak wspólnego 

przedsionka toalet męskiej i damskiej. Grzejnik wbudowano we wnękę pod okienną. Okna są 

odmiennego kształtu niż na powyższych kondygnacjach.  

Rysunek 2. Okna parteru 

 
Grupa druga – obejmująca pierwsze, drugie i trzecie piętro. W dalszej części opracowania 

omawiana grupa toalet nazywana jest typową. Trzecie piętro zostało odnowione poprzez wymianę 

płytek ściennych i posadzkowych, a także wymianę urządzeń objętych białym montażem. Sam układ 

funkcjonalny pomieszczeń omawianej kondygnacji pozostawiono bez zmian.  

Grupa trzecia – to toaleta czwartego pietra. Została ona przebudowana i wyremontowana 

przez najemcę. Toaleta pozbawiona jest okna.  
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Wszystkie wymienione toalety nie spełniają wymogów „Rozporządzenia nr 75 z 2002 roku w 

sprawie warunków technicznych jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie”. Jednym więc z 

założeń remontu musi być dopasowanie obiektu do współczesnych wymogów technicznych i p.poż. 

Rysunek 3. Widok toalety najwyższej kondygnacji 

 

 

Rysunek 4. Wystrój toalet trzeciego piętra 
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Szczególnie pilnym wydaje się wykonanie wentylacji mechanicznej, gdyż obecny system 

wentylacji grawitacyjnej nie spełnia wymogów technicznych. Obecnie pomieszczenia wentylowane są 

pośrednio poprzez poziome odcinki rur stalowych. 

Rysunek 5. Widok na przewód wentylacji grawitacyjnej 

 
 

Szczegóły wymiany instalacji zawarto w odrębnych branżowych opracowaniach 

technicznych.  

Zmieniony zostanie i ujednolicony układ funkcjonalny pomieszczeń. Pomieszczenia toalet 

zostaną wykonane jako powtarzalne. Szczegóły zawarto w dokumentacji rysunkowej będącej 

integralną częścią niniejszego opracowania projektowego.  

Sufity wykonać jako modułowe o wymiarach 60 x 60 cm. Ściany poniżej sufitu 

podwieszanego obłożyć na pełną wysokość płytkami ściennymi szkliwionymi o wymiarach 25 x 20 

cm po uprzednim skuciu istniejących płytek ściennych. Kolorystykę uzgodnić z inwestorem na etapie 

realizacji zamierzenia inwestycyjnego. Posadzkę wykonać z płytek GRES o wymiarach 30 x 30 cm, 

ryflowanych po uprzednim wykonaniu izolacji poziomej w miejscu rozebranej posadzki z płytek na 

zaprawie cementowej. Izolacje poziomą wykonać z folii w płynie w pełnej technologii. Izolację 

wykonać na wylewce cementowej o wytrzymałości 8 MPa ułożonej na dwóch warstwach folii 

polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,3 mm ułożonej w dwóch warstwach. Kabiny wykonać z 

płyt laminowanych drewnopochodnych posiadających aprobatę techniczną pozwalającą na 

zastosowanie w pomieszczeniach łazienek.  

Zabudowę rur wykonać z dwóch warstw płyt kartonowo gipsowych na stelażu w pełnej 

technologii wodoodpornych na pełną wysokość pomieszczeń (do stropu rzeczywistego). 
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Na dachu obiektu należy przewidzieć uzupełnienie pokrycia dachowego papą 

termozgrzewalną. Należy uwzględnić wykonanie podstawy dachowej pod urządzenia centrali 

wentylacyjnej wyposażonej w rozdzielacz strumienia powietrza wydalanego z pomieszczeń i 

zasysanego, tj. urządzenia zblokowane. (zgodnie z paragrafem 152 pkt. 11 Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami)). Czerpnie 

powietrza sytuowane na dachu budynku powinny być tak lokalizowane, aby dolna krawędź otworu 

wlotowego znajdowała się co najmniej 0,4metra powyżej powierzchni, na której są zamontowane, oraz 

aby została zachowana odległość co najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych. 

 

 

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU PRZEBUDOWY PIONU 

TOALET NISKIEJ CZĘŚCI BUDYNKU WYDZIAŁU OCEANOTECHNIKI I 

OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃASKIEJ 

 

I. PODSTAWY OPRACOWANIA 

 

Przepis 1 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 

późniejszymi zmianami). 

Przepis 2 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 

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

121 poz. 1138). 

Przepis 3 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę dróg pożarowych (Dz. U. nr 121 poz. 1139). 

Przepis 4 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 

121 poz. 1137). 

UWAGA: 

1. Podane wymiary w świetle, wymagane postanowieniami przepisu [1], należy rozumieć jako 

uzyskane po wykończeniu powierzchni elementów budynku, a w odniesieniu do wymiarów okiennych 

i drzwiowych jako wymiary w świetle ościeżnicy. Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może 

pomniejszać wymiaru szerokości w świetle ościeżnicy. Szerokość użytkową schodów stałych mierzy 

się między wewnętrznymi krawędziami poręczy. Szerokości te nie mogą być ograniczane przez 

zainstalowane urządzenia oraz elementy budynku. 
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2. Na dzień odbioru budynku należy zgromadzić dokumentację budowlaną. Dokumenty dopuszczające 

materiały, urządzenia i elementy budowlane do stosowania w ochronie przeciwpożarowej (atesty, 

certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne). Protokoły zawierające wyniki badania stanu 

technicznego instalacji użytkowych (w szczególności: elektrycznej, odgromowej, natężenia 

oświetlenia ewakuacyjnego, wentylacyjnej, hydrantów i oddymiania). Dziennik budowy i wymagane 

oświadczenie kierownika budowy. 

3. Wszystkie drzwi pożarowe i dymoszczelne wymagają zastosowania systemu samozamykania 

(samozamykacze). 

4.Systemowe elementy o wskazanej klasie odporności ogniowej EI, takie jak ściany, obudowy, stropy 

itp. powinny być w wykonane zgodnie z przyjętym atestowanym systemem np.: Knauf, Rigips lub 

odpowiednio innym. 

 

II. ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Niniejsze opracowanie określa warunki techniczne budynku, w zakresie wymagań przeciwpożarowych 

wynikających z funkcji użytkowej przyjętej w dokumentacji projektowej. Opracowanie zawiera dane z 

zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku, jakie są wymagane do uzgodnienia projektu 

budowlanego - § 5 ust.1 przepis [4]. 

 

III. DANE STANOWIĄCE O WARUNKACH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTU 

 

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

 

Opiniowany obiekt, zakres objęty projektem, jest częścią budynku dydaktycznego. Część objęta 

niniejszym opracowaniem była będzie wykorzystywana jako toalety. Na dachu obiektu zlokalizowana 

zostanie centrala wentylacyjna.  

Budynek, którego część stanowi opiniowane audytorium, kwalifikuje się do budynków użyteczności 

publicznej i właściwej kategorii zagrożenia ludzi - § 209 ust. 1 pkt. 1 przepisu [1]. 

Budynek, którego częścią jest projektowane audytorium posiada: 

• powierzchnię wewnętrzną przekraczającą 5000,00 m2, 

• pięć kondygnacji nadziemnych, 

Wysokość budynku kwalifikuje go do budynków średniowysokich (SW) - § 8 przepisu [1]. Każda 

kondygnacja budynku stanowi odrębną strefę pożarową. Na granicy stref należy założyć klapy p.poż. o 

odporności ogniowej 60 minutowej (5 sztuk). 
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2. ODLEGŁOŚĆ OD OBIEKTÓW SĄSIEDNICH 

 

Budynek istniejący. Przedmiotowy projekt przebudowy części budynku nie powoduje zmian w 

zagospodarowaniu terenu. 

 

3. PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH 

 

W opiniowanej części budynku nie będą magazynowane lub przerabiane materiały niebezpieczne 

pożarowo zdefiniowane w treści - § 2 ust. 1 pkt. 1 przepisu [2]. 

 

4. PRZEWIDYWANA WIELKOŚĆ GĘSTOŚCI OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO 

 

Budynek, ze względu na funkcję jaka została w nim przyjęta, kwalifikuje się do właściwej kategorii 

zagrożenia ludzi. Z tego też względu dla budynku jak i jego części objętej projektem nie oblicza się 
gęstości obciążenia ogniowego. Centralę wentylacyjną obudować dowolnym materiałem odpornym na 

warunki atmosferyczne i gęstość obciążenia ogniowego zawartą w przedziale do 500 MJ/m2.  

 

5. KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI 

 

Stosownie do wskazań - § 209 ust. 2 pkt. 3 przepisu [1] i założonej funkcji, budynek w tym jego część 
objęta projektem, kwalifikują się w do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. W opiniowanych toaletach 

nie będzie jednoczesnego pobytu nie więcej niż 10 osób. 

 

6. OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZESTRZENI 

ZEWNĘTRZNYCH 

 

Przyjęta funkcja dla budynku nie przewiduje użytkowania substancji mogących powodować 
występowanie w nim stref zagrożenia wybuchem. 

 

7. PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY POŻAROWE 

 

Obiekt objęty opracowaniem projektowym jest częścią budynku średniowysokiego. Zgodnie z treścią 
§ 227 ust. 1 przepisu [1], dla budynku średniowysokiego (SW), przy ZL III dopuszczalna 

powierzchnia strefy pożarowej wynosi 5000 m2. 



Powierzchnia wewnętrzna opiniowanego budynku przekracza 5000,00 m2. Zakładam, że każda 

kondygnacja budynku stanowi oddzielną strefę pożarową. Klasa odporności ogniowej elementów 

budynku przyjęta została jako B.  

Pomieszczenia toalet, wymagają ścian wewnętrznych EI 30, stropów REI 60, i zamknięcia drzwiami o 

klasie EI 30. 

Stropy spełniają powyższe wymagania. W przypadku wykonywania przepustów przez stropy założone 

rury należy szczelnie obetonować. W stropie oddzielenia przeciwpożarowego nie powinno być 

otworów większych niż 4 cm2. 

Ściany posiadają przeszklenia z luksferów. Należy więc wykonać zabudowy otworów w ścianie z 

luksferami płytami kartonowo-gipsowymi do EI 30. Drzwi wejściowe do toalet wykonać jako drzwi o 

klasie EI 30.  

Rysunek 6. Luksfery w ścianie toalet 

 
 

8. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOŚCI 

OGNIOWEJ I STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW 

BUDOWLANYCH 

 

Postanowienia - § 212 ust. 2 przepisu [1] wymagają klasy odporności pożarowej budynku nie 

mniejszej niż „B”. 
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Klasa odporności pożarowej budynku „B” wymaga następujących klas odporności ogniowej 

elementów budowlanych: 

• głównej konstrukcji (ściany, słupy, podciągi i ramy) – R 120, 

• stropu nad kondygnacją zakwalifikowaną do PM – REI 120, 

• stropów między kondygnacjami zakwalifikowanymi do ZL – REI 60, 

• ścian wewnętrznych - EI 30 - dotyczy również elementów szklanych w tych 

ścianach i ścian wykonanych w szkle*, 

• ścian zewnętrznych – EI 60**, 

• konstrukcji nośnej dachu – R 30, 

• przekrycia dachu – E 30***. 

* wskazana klasa nie dotyczy ścianek działowych oddzielających od siebie pomieszczenia 

dla których łącznie określa się długość przejścia ewakuacyjnego. 

** klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 

Wymagana wysokość pasa międzykondygnacyjnego nie mniejsza niż 0,80 m. 

Wymóg ten nie dotyczy holu i ścian komunikacji ogólnej. 

*** Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych, jeŜeli 

otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni. 

R – nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas 

odporności ogniowej elementów budynku, 

E – szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 

(-) – nie stawia się wymagań. 

Elementy budynku, o których mowa wyżej w tym przekrycie dachu, powinny być - 

nierozprzestrzeniające ognia - NRO. 

 

9. WARUNKI EWAKUACJI 

 

Wymagana szerokość poziomych dróg ewakuacji nie mniejsza niż obliczona wskaźnikiem: 

0,60 m na każde 100 osób, lecz nie mniejsza niż 1,4 m - § 242 ust. 1 przepisu [1]. 

Wymagana wysokość drogi ewakuacyjnej nie mniejsza niż 2,20 m, a w miejscu lokalnego obniżenia 

nie mniej niż 2,00 m. 

W budynku na poszczególnych poziomych kierunkach ewakuacji z przedmiotowych toalet 

zapewniono wymagane szerokość dróg ewakuacji. 

Skrzydła drzwi, stanowiące wyjście na drogę ewakuacyjną, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, 

zmniejszać wymaganej szerokości drogi - § 242 ust. 4 przepisu [1]. Do drzwi otwieranych na drogę 
ewakuacyjną należy zastosować samozamykacze (drzwi wejściowe do toalet). 
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Dopuszczalna długość przejścia w pomieszczeniu kwalifikowanym do ZL - do 40 m - § 237 ust. 1 

przepisu [1]. Przejście może prowadzić łącznie nie więcej niż przez trzy pomieszczenia § 237 ust. 8 

przepisu [1]. 

Dopuszczalna długość dojścia (drogi ewakuacyjnej) od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do 

wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku, wymagana jest: 

- do 30 m przy jednym dojściu, w tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej - § 256 

ust. 3 przepisu [1]. 

Szerokość wyjść (drzwi) ewakuacyjnych z pomieszczeń oblicza się przyjmując 0,60 m na każde 100 

osób, lecz szerokość ta nie powinna być mniejsza (mierzona w świetle ościeżnicy, po otwarciu 

skrzydła § 9 ust. 1 i 2 przepisu [1]) niż 0,90 m.  

Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, a także szerokość drzwi na drodze 

ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzących na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej, 

powinna być nie mniejsza niż szerokość biegu klatki schodowej, określona zgodnie z § 68 przepisu 

[1], co dla opiniowanego budynku wynosi nie mniej niż 120 cm – § 239 ust. 4 przepisu [1] i nie 

mniejsza niż obliczona wskaźnikiem 0,60 m na każde 100 osób. 

Przy drzwiach dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego w świetle nie mniejsza niż 0,9 m - § 

239 ust. 1 przepisu [1]. Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla więcej 

niż 50 osób powinny otwierać się na zewnątrz. 

Na drogach komunikacji ogólnej, służącym celom ewakuacji, nie mogą być zastosowane materiały i 

wyroby budowlane łatwo zapalne - § 258 ust. ust. 2 przepisu [1]. 

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone na drogach ewakuacji powinny być wykonane z 

materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. 

W projektowanym obiekcie do wykończenia wnętrz nie mogą być zastosowane materiały łatwo 

zapalne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące – § 258 

ust. 1 przepisu [1]. 

 

10. SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI UŻYTKOWYCH 

 

10.1. PRZEPUSTY WSZELKICH INSTALACJI UŻYTKOWYCH 

 

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności 

ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. 

Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, nie będących elementami 

oddzielenia przeciwpożarowego, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 

60 lub REI 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów. 
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10.2. WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 

 

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia 

przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie 

odporności ogniowej (EI) równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia 

przeciwpożarowego. 

Przewody wentylacyjne przechodzące przez elementy o klasie EI 60 lub REI 60 powinny być 
wyposażone w klapy odcinające. W budynku wyposażonym w system sygnalizacji pożaru klapy 

odcinające powinny być uruchamiane przez tę instalację, niezależnie od zainstalowanego wyzwalacza 

termicznego. 

Kanały wentylacyjne przechodzące przez pomieszczenia, których nie obsługują, należy obudować do 

klasy odporności ogniowej równej klasie odporności elementu (np. ściany, stropu), który dany kanał 

przecina. 

 

10.3. INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 

 

Przewody instalacji elektrycznej poprowadzić zgodnie z wymaganiami postanowień § 186 ust. 2 

przepisu [1] – zasadami właściwej PN. Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w 

systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny 

zapewnić ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania 

urządzenia przeciwpożarowego, jednak nie mniejszy niż 90 min. - § 187 ust. 3 przepisu [1]. 

 

11. DOBÓR INSTALACJI I URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH 

 

11.1. STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE 

 

Budynek nie wymaga wyposażenia w stałe urządzenia gaśnicze - § 23 ust.1 przepisu [2] 

 

11.2. SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ (SSP) 

 

Budynek ZL III średniowysoki zgodnie z treścią § 24 ust.1 przepisu [2] nie wymaga wyposażenia w 

instalację systemu sygnalizacji pożarowej. 
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11.3. DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY 

 

Budynek nie wymaga wyposażenia w instalację dźwiękowego systemu ostrzegawczego - § 25 ust.1 

przepisu [2]. 

 

11.4. INSTALACJA WODOCIĄGOWA PRZECIWPOŻAROWA 

 

Cała powierzchnia projektowanego obiektu (audytorium) powinna być objęta zasięgiem instalacji 

przeciwpożarowej wodociągowej z hydrantami hydrantów d25 z wężem półsztywnym. 

Przy projektowaniu sieci hydrantowej należy przyjąć jednoczesność pracy dwóch hydrantów i 

nominalny zasięg jednego hydrantu nie większy niż przyjęta długość węża hydrantowego, to jest np: 

30 m wąż półsztywny + 3 m rzut strumienia wody. 

Zapotrzebowanie wewnętrznej sieci hydrantowej w wodę 2,0 dm3/s. 

Hydranty należy rozmieścić przy drogach komunikacji ogólnej. Zawory odcinające hydrantów 

powinny być umieszczone na wysokości 1.35 ± 0,1 m od poziomu podłogi. Ciśnienie na zaworze 

najniekorzystniej położonym nie powinno być mniejsze niż 0,2 MPa. 

Maksymalne ciśnienie na zaworze nie większe niż 0,7 MPa a w instalacji nie powinno  przekraczać 
1,2 MPa. 

Szczegółowe wymagania do projektowania i sposobu wykonania instalacji wodociągowej 

przeciwpożarowej określają postanowienia rozdziału 5 przepisu [2]. 

 

11.5. URZĄDZENIA ODDYMIAJĄCE 

 

Opiniowane toalety nie wymagają wyposażenia w urządzenia oddymiające. 

 

11.6. OŚWIETLENIE BEZPIECZEŃSTWA (AWARYJNE) – EWAKUACYJNE 

 

Oświetlenie ewakuacyjne o czasie działania nie krótszym niż 2 godziny wymagane jest na drogach 

komunikacji ogólnej - ewakuacji, które nie posiadają oświetlenia naturalnego. Oświetlenie 

ewakuacyjne powinno zapewniać natężenie oświetlenia min. 1 lx na powierzchni drogi ewakuacyjnej. 

Natomiast w miejscach zlokalizowania sprzętu pożarniczego lub urządzeń ochrony przeciwpożarowej 

oświetlenie o natężeniu nie mniejszym niż 5 lx. 

 

 

 

 



 13

11.7. OZNAKOWANIE EWAKUACYJNE OBIEKTU 

 

Budynek, w tym projektowane toalety wymagają oznakowania znakami ewakuacyjnymi wg wzoru 

określonego w PN- 92/N-01256/02 oraz znakami ochrony przeciwpożarowej wg PN-92/N-01256/01. 

Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacji - PN-N-01256-5. 

 

11.8. PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU 

 

Budynek powinien posiadać przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany w pobliżu głównego 

wejścia do tego budynku lub głównego przyłącza sieciowego. 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien odcinać dopływ prądu do wszystkich obwodów z 

wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne 

podczas pożaru - § 183 ust. 2 przepisu [1]. 

 

12. WYPOSAŻENIE W GAŚNICE 

 

Na wyposażenie budynku w tym toalet, należy przewidzieć gaśnice wg normatywu „jedna jednostka 

masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicy (jednostce sprzętu) na każde 100 m2 

powierzchni budynku na danej kondygnacji” - § 28 przepisu [2]. 

Dojście do gaśnicy z każdego miejsca w obiekcie nie może przekraczać 30 m. Do gaśnicy winien być 
zapewniony dostęp o szerokości nie mniejszej niż 1 m. Zalecane są gaśnice proszkowe z proszkiem 

typu ABC. 

 

13. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU 

 

Projekt nie obejmuje sieci zewnętrznych. 

 

14. DROGI POŻAROWE 

 

Projekt nie obejmuje zagospodarowania terenu. Wyjście ewakuacyjne z budynku powinno posiadać 
utwardzone dojście o szerokości nie mniejszej niż 1,50 m do drogi pożarowej. 

 

IV. WYMAGANIA - UWAGI DLA WYKONAWSTWA 

 

Do wykonania wskazanych instalacji i urządzeń ochrony przeciwpożarowej należy zastosować tyko te 

wyroby, które posiadają aktualne aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności. 
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V. UZGODNIENIA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH 

 

Uzgodnienia wymagają wszystkie projekty urządzeń przeciwpożarowych budynku. Za urządzenia 

przeciwpożarowe uznaje się w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, 

urządzenia wchodzące w skład systemu sygnalizacji pożarowej i dźwiękowego systemu 

ostrzegawczego, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty, zawory hydrantowe, pompy w 

pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające oraz 

drzwi i bramy przeciwpożarowe, o ile są wyposażone w systemy sterowania. 

Urządzenia przeciwpożarowe powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod 

względem ochrony przeciwpożarowej i poddane badaniom potwierdzającym prawidłowość ich 

działania - § 3 ust. 1 przepisu [2]. 

UWAGA: 

Dla jednostki organizacyjnej (podmiotu gospodarczego) użytkującej przebudowaną część budynku, po 

zakończonym procesie inwestycyjnym, należy zaktualizować (opracować) „INSTRUKCJĘ 
BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO**” - przepis [2] 

** Szczegółowy zakres tematów, które powinna regulować instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 

określa treść § 6 ust. 1 przepisu [2]. 

 

VI. UWAGI KOŃCOWE 

 

Wszelkie prace prowadzić w zgodzie z obowiązującymi przepisami również dotyczącymi 

bezpieczeństwa na budowie, z zachowaniem zasad BHP, przestrzegać procedur zalecanych przez 

producentów materiałów budowlanych, stosować jedynie materiały z aktualnymi certyfikatami i 

gwarancją producenta. Przed przystąpieniem do procedury usunięcia wielkowymiarowych elementów 

konstrukcyjnych wtórnych z przebudowywanego budynku skonsultować procedurę z projektantem 

konstruktorem i uzyskać jego akceptację dla ściśle określonej metody. 

 

VII. DANE BIOZ. 

 

Budynek nie wymaga Planu BiOZ. 




