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1 Klasyfikacja obiektu 

 

 

1.1 Funkcja 
 

Obiekt znajdujący się w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 3 przeznaczony jest do 

użytku publicznego. Obiekt jest użytkowany przez ludzi z zachowaną zdolnością 

poruszania się. Obecnie w obiekcie występują pomieszczenia przeznaczone dla 

więcej niż 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami. Przeznaczenie obiektu 

to działalność sportowa, widowiskowa, hotelowa oraz rozrywkowo-gastronomiczna. 

Petenci to w głównej mierze ludzie z zachowaną zdolnością poruszania się. Obiekt 

nie jest wyposażony w kontrolę dostępu, przez co ilość osób przebywających na 

poszczególnych kondygnacjach nie może zostać jednoznacznie określona. 

Określenie całkowitej ilości osób na poszczególnych kondygnacjach nie jest możliwa 

do jednoznacznego ustalenia z uwagi na brak kontroli dostępu do obiektu. 

Posiłkując się współczynnikiem 5 m2/osobę oraz opierając się na informacjach 

uzyskanych w trakcie wizji, można oszacować, że na I piętrze może znajdować się 

nie więcej niż 40 osób. 

Natomiast na poziomie parteru może znajdować się nie więcej niż około 640 osób. 

Z wizji lokalnej wynika, że  w obiekcie może przebywać: 

-  widownia hali – 517 osób, 

-  hala sportowa (parkiet) – 40 osób, 

-  część hotelowa – 75 osób, 

-  pub - 62 osoby. 

Łącznie w obiekcie przebywać może około 700 osób. 

Na podstawie powyższych ustaleń przyjęto, że budynek zakwalifikowany jest do 

trzech kategorii ZL:  

ZL I, ZL V i ZL III 

– obiekt przeznaczony głównie do użytku publicznego i niezakwalifikowany do 

kategorii ZL II (obiekt przeznaczony głównie dla ludzi o ograniczonej zdolności 

poruszania się) oraz do kategorii ZL IV (obiekt mieszkalny). 
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1.2 Wysokość 
 

Wysokość budynku mierzona jest od poziomu terenu przy najniżej położonym 

wejściu do obiektu lub jego części znajdującej się na pierwszej kondygnacji 

nadziemnej do górnej powierzchni najwyżej położonego punktu stropodachu. Teren 

działki, na której znajduje się obiekt jest w zasadzie płaski. Pierwszą kondygnacją 

nadziemną jest parter. Ponieważ kondygnacja mieszcząca się pod parterem jest 

zagłębiona w gruncie o ponad 50% wysokości tej kondygnacji (w trakcie wizji 

ustalono, że wysokość pomieszczeń na kondygnacji podziemnej wynosi 2,36 m, a 

poziom podłogi znajduje się 1,52 m poniżej poziomu terenu) to na poziomie 

kondygnacji podziemnej występują pomieszczenia pełniące funkcje ZL oraz 

pomieszczenia magazynowe. 

Do obiektu zapewniono obecnie sześć wejść, które prowadzą na poziom parteru. 

Natomiast dwa z nich są wyjściami ewakuacyjnymi, jedno służy do obsługi zaplecza 

kuchennego, a jedno do baru. Do głównych wejść należy zaliczyć wejście w obszar 

holu hali oraz wejście główne do części hotelowej. Stąd jako rzędną terenu od której 

należy liczyć wysokość obiektu przyjmuje się poziom terenu przy znajdującym się od 

frontu wejściu do obiektu od strony hotelu. 

Pod względem wysokości budynek jest zróżnicowany. Część zaplecza kuchennego 

jest jednokondygnacyjna, część hotelowa jest dwukondygnacyjna, a hala sportowa 

jest również częścią jednokondygnacyjną, lecz wysokość tej kondygnacji przekracza 

wysokość dwóch kondygnacji części hotelowej i wysokości jednej kondygnacji 

zaplecza kuchennego. 

Natomiast najwyżej znajdujący się punkt stropodachu  stanowić będzie poziom do 

którego należy liczyć wysokość obiektu. W rozpatrywanym przypadku za punkt ten 

do celów pomiarowych przyjęto górną najwyżej położoną płaszczyznę dachu hali 

sportowej. 

Po dokonaniu pomiarów na obiekcie ustalono, że wysokość na której znajduje się 

górna płaszczyzna stropodachu hali licząc od poziomu terenu wynosi 11,8 m. 

Pomiaru dokonano do najwyżej usytuowanego elementu budowlanego dachu.  

Poziom terenu w miejscu, gdzie dokonano pomiaru posiadać będzie bardzo zbliżoną 

rzędną terenu w stosunku do tej przy wejściu do części hotelowej z uwagi na brak 

wyraźnej różnicy w ukształtowaniu terenu. Z uwagi na powyższe przyjęto, że rzędna 

terenu przy wejściu do hali oraz przy wejściu do części hotelowej jest taka sama. 

Powyższe ustalenia pozwalają sklasyfikować obiekt jako  

niski (N). 
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1.3 Klasa odporności pożarowej 

 

Istotnym elementem dla ustalenia klasy odporności pożarowej jest weryfikacja 

kondygnacji znajdującej się poniżej I kondygnacji nadziemnej. Na podstawie wizji 

stwierdzono, że kondygnacja mieszcząca się pod parterem jest zagłębiona w gruncie 

o ponad 50% wysokości tej kondygnacji. Wysokość pomieszczeń na kondygnacji 

podziemnej wynosi 2,36 m, a poziom podłogi znajduje się 1,52 m poniżej poziomu 

terenu. Na poziomie kondygnacji podziemnej występują pomieszczenia pełniące 

funkcje ZL takie jak szatnie i siłownia. Ponadto znajduje się tam również 

pomieszczenie techniczne tj. pomieszczenie nagrzewnicy oraz magazyn opału. Takie 

funkcje pomieszczeń stanowią o zakwalifikowaniu szatni i siłowni do kategorii ZL, 

natomiast pozostałych pomieszczeń do kategorii PM. 

Biorąc pod uwagę powyższe, klasa odporności pożarowej zostanie ustalona z 

uwzględnieniem poziomu kondygnacji podziemnej, ponieważ kondygnacja ta 

zaliczona jest do kategorii ZL i nie zapewniono z niej możliwości bezpośredniego 

wyjścia na zewnątrz obiektu. 

Zatem do ustalenia klasy odporności pożarowej przyjmuje się 3 kondygnacje części 

niższej tj. części hotelowej. Wysokość części hotelowej w stosunku do części 

budynku zawierającej halę jest niższa o około 3 m. Dlatego wysokość części 

hotelowej przy uwzględnieniu trzech kondygnacji wynosi około 10,5 m. Wartość ta 

dla części hotelowej pozwala na zakwalifikowanie do kategorii budynków niskich. 

Ponieważ część budynku w której mieści się hala sportowa nie jest podpiwniczona, 

część ta będzie klasyfikowana również jako część niska. 

Z uwagi na wysokość obiektu (N) i kategorię ZL I – wymagana klasa odporności 

pożarowej dla części budynku zawierającej halę sportową to klasa „B”. 

Z uwagi na wysokość obiektu (N) i kategorię ZL V – wymagana klasa odporności 

pożarowej dla części hotelowej budynku to klasa „C”. 

Z uwagi na wysokość obiektu (N) i kategorię ZL III – wymagana klasa odporności 

pożarowej dla części zaplecza kuchennego to klasa „C”. 

Ze względu na ilość kondygnacji nadziemnych nieprzekraczającą dwie, w całym 

budynku istnieje możliwość obniżenia klasy odporności ogniowej: 

 dla części zaplecza kuchennego – możliwość obniżenia klasy odporności 

pożarowej do klasy „D”, 

 dla części budynku zawierającej halę sportową – możliwość obniżenia klasy 

odporności pożarowej do klasy „D”, 

Brak jest możliwości obniżenia klasy odporności ogniowej części hotelowej. 

Biorąc pod uwagę powyższe możliwe jest zakwalifikowanie budynku do dwóch klas 

odporności pożarowej tj. do klasy „C” – dla części hotelowej oraz do klasy „D” – dla 
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części zaplecza kuchennego i części budynku zawierającej salę sportową. Natomiast 

w obecnej sytuacji brak jest możliwości zakwalifikowania tych części obiektu          

w sposób podany powyżej ze względu na występowanie tych części obiektu w jednej 

strefie pożarowej. W takiej sytuacji cały obiekt powinien być zakwalifikowany do 

jednej klasy odporności pożarowej. 

Klasa odporności pożarowej dla całego obiektu – „C” 

Obecnie obiekt nie spełnia wymagań w zakresie klasy odporności pożarowej 

„C”, ponieważ elementy budynku nie posiadają odporności ogniowej 

odpowiadającej klasie „C” odporności pożarowej. W takiej sytuacji należy 

podzielić obiekt na strefy pożarowe w sposób wydzielający część hali 

sportowej od części hotelowej. 

 

 

1.4 Odporność ogniowa elementów budowlanych 

 

Tabela 1 Klasa odporności ogniowej elementów budowlanych wymagana dla całego 

obiektu. 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

 Główna 

konstrukcja 

nośna 

Konstrukcja 

dachu 

Strop1 Ściana 

zewnętrzna2 

Ściana 

wewnętrzna 

Przekrycie 

dachu 

„C” R 60 R 15 REI 60 EI 30 EI 15 RE 15 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

 Obudowa 

korytarzy 

ewakuacyjnych 

z wyjątkiem 

parteru 

Obudowa 

szachtów 

instalacyjnych 

Obudowa 

klatki 

schodowej 

Odporność 

ogniowa pasa 

między-

kondygnacyjnego 

Ściana 

wewnętrzne 

oddzielająca 

mieszkania 

Obudowa 

palnych 

elementów 

dachu 

„C” EI 30 EI 60 REI 60 EI 30 EI 30 n.d. 

                                                           
1
 Jeśli element jest częścią głównej konstrukcji nośnej powinien również spełniać kryteria przedstawione w 

tabeli jak dla głównej konstrukcji nośnej 

2
 odporność ogniowa dotyczy jedynie pasa międzyokiennego 
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Pasy międzykondygnacyjne o wysokości 0,8 m – zachowane. Biorąc pod uwagę 

wymagania określone dla klasy „D” odporności pożarowej, w części sali sportowej 

konstrukcja dachu nie spełnia wymagań z uwagi na konstrukcję stalową nie 

zabezpieczoną do odporności ogniowej R 15. 

 

Tabela 2 Klasa odporności ogniowej elementów budowlanych wymagana dla części 

budynku zawierającego halę sportową. 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

 Główna 

konstrukcja 

nośna 

Konstrukcja 

dachu 

Strop3 Ściana 

zewnętrzna4 

Ściana 

wewnętrzna 

Przekrycie 

dachu 

„D” R 30 RE 15 REI 30 EI 30 n.d. n.d. 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

 Obudowa 

korytarzy 

ewakuacyjnych 

z wyjątkiem 

parteru 

Obudowa 

szachtów 

instalacyjnych 

Obudowa 

klatki 

schodowej 

Odporność 

ogniowa pasa 

między-

kondygnacyjnego 

Ściana 

wewnętrzne 

oddzielająca 

mieszkania 

Obudowa 

palnych 

elementów 

dachu 

„D” EI 15 n.d. REI 60 EI 30 n.d. n.d. 

 

 

 

1.5 Pomieszczenia i przestrzenie 
 

Kotłownia – w obiekcie nie występuje pomieszczenie kotłowni. Występuje natomiast 

pomieszczenie nagrzewnicy hali sportowej.  

Skład opału – w obiekcie występuje pomieszczenie składu opału. Pomieszczenie to 

zamykane jest drzwiami przeciwpożarowymi o odporności ogniowej EI 60. Brak jest 

jednak zabezpieczenia przejść instalacyjnych występujących w ścianach 

wydzielających to pomieszczenie. 

                                                           
3
 Jeśli element jest częścią głównej konstrukcji nośnej powinien również spełniać kryteria przedstawione w 

tabeli jak dla głównej konstrukcji nośnej 

4
 odporność ogniowa dotyczy jedynie pasa międzyokiennego 
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Węzeł CO – nie występuje. 

Magazyny – w obiekcie na poziomie piwnic występuje pomieszczenie magazynowe 

niepowiązane funkcjonalnie z obiektem. Zlokalizowane w nich przedmioty nie mogą 

stanowić gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2.  Pomieszczenia 

te nie muszą być wydzielone pożarowo pod warunkiem wydzielenia kondygnacji 

piwnic. Natomiast drzwi prowadzące na kondygnację piwnic w części zaplecza 

kuchennego nie posiadają odporności ogniowej EI 30. Jedno pomieszczenie 

magazynowe w części hotelowej zamykane jest drzwiami przeciwpożarowymi o 

odporności ogniowej EI 30. Jednak pomieszczenie to nie jest wydzielone od hali 

sportowej w miejscu wprowadzenia przewodów nagrzewczych. 

Pomieszczenia techniczne i porządkowe – pomieszczenia występują na 

kondygnacjach nadziemnych, połączone funkcjonalnie z obiektem, i zlokalizowane 

w nich przedmioty nie będą stanowiły gęstości obciążenia ogniowego 

przekraczającego 500 MJ/m2. 

Wentylatornia – w obiekcie nie występuje pomieszczenie wentylatorni. 

Pomieszczenia i strefy zagrożone wybuchem – w obiekcie nie występują 

materiały pożarowo niebezpieczne, które mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. 

Nie przewiduje się procesów technologicznych z wykorzystaniem materiałów 

mogących stworzyć mieszaniny wybuchowe. Dlatego też w obiekcie nie przewiduje 

się pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożonych wybuchem. 

Garaż – w obiekcie nie występują pomieszczenia garażowe. 

Hol – w obiekcie występuje hol przy wyjściu z widowni, jednak nie pełni on 

dodatkowych funkcji. 

Maszynownia dźwigu – w obiekcie nie występuje pomieszczenie maszynowni 

dźwigu osobowego. 

Serwerownia – w obiekcie nie występuje pomieszczenie serwerowni. 

Definicja pomieszczenia zgodnie z PN – zamknięta przestrzeń w obrębie kondygnacji 

inna niż przestrzeń ruchu. 
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2 Podział obiektu na strefy pożarowe 
 

Wymiary geometryczne hali sportowej:  

34,7 m – długość, 42 m – szerokość.  

Powierzchnia hali sportowej zaliczana do całkowitej powierzchni strefy pożarowej 

wynosi 2128,4 m2. 

Wymiary geometryczne części hotelowej i małej hali sportowej: 

18,76 m – długość, 32,4 m – szerokość. 

Powierzchnia części hotelowej i małej hali sportowej zaliczana do całkowitej 

powierzchni strefy pożarowej wynosi 1860,13 m2. 

Wymiary geometryczne zaplecza kuchennego: 

14,76 m – długość, 12,8 m – szerokość. 

 

Powierzchnia zaplecza kuchennego zaliczana do całkowitej powierzchni strefy 

pożarowej wynosi 188,93 m2. Do tego zestawienia nie wliczono powierzchni części 

piwnicznej zaplecza kuchennego. 

 

Z uwagi na brak w obiekcie wydzielonej pożarowo, zamykanej drzwiami 

przeciwpożarowymi i oddymianej klatki schodowej oraz występowanie ścian z 

przeszkleniami zwykłymi oraz drzwi zwykłych pomiędzy poszczególnymi częściami 

ZL, cały obiekt stanowi jedną strefę pożarową. 

 

Jedna strefa pożarowa - poziom -1, I i II kondygnacja nadziemna - strefę pożarową 

stanowią wszystkie pomieszczenia i przestrzenie znajdujące się w obiekcie – strefa 

ZL I + ZL III + ZL V. Powierzchnia strefy – około 4177 m2 (bez uwzględnienia 

powierzchni pomieszczeń piwniczych w części zaplecza kuchennego z powodu braku 

danych). Biorąc pod uwagę powyższe można stwierdzić, że  dopuszczalna 

powierzchnia strefy 8000 m2  nie jest przekroczona. 
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Tabela 2    Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego           

w razie podziału obiektu na strefy pożarowe. 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku 

Klasa odporności ogniowej 

Elementów oddzielenia 

przeciwpożarowego 

Drzwi 

przeciwpożarowych 

lub innych zamknięć 

przeciwpożarowych 

Drzwi z przedsionka 

przeciwpożarowego 

Ścian i 

stropów z 

wyjątkiem 

stropów w ZL 

Stropów 

w ZL 

na korytarzu i do 

pomieszczenia 

Na klatkę 

schodową5 

1 2 3 4 5 6 

„C” REI 120 REI 60 EI 60 EI 30 E 30 

 

 

 

Tabela 3 Klasa odporności ogniowej wypełnień przepuszczających światło w ścianach 

oddzielenia przeciwpożarowego. 

Wymagana klasa odporności 

ogniowej ściany oddzielenia 

przeciwpożarowego 

Klasa odporności ogniowej wypełnienia otworu w 

ścianie 

Będącą obudową drogi 

ewakuacyjnej 

innej 

REI 120 EI 60 E 60 

 

Przekrycie dachu części budynku zawierającego halę sportową ma powierzchnię 

niemalże równą poziomemu rzutowi budynku tj. 1457 m2. W powierzchni dachu nie 

występują naświetla i przeszklenia. Brak jest również innych otworów w dachu. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Dopuszcza się osadzanie tych drzwi w ścianie o klasie odporności ogniowej określonej dla drzwi w kol. 6 , 

znajdującej się między przedsionkiem a klatką schodową 
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3 Właściwości pożarowe materiałów 
 

 

3.1 Stopień palności elementów budynku i wyposażenia 

wnętrz 
 

Elementy budynku, które powinny spełniać określone wymagania w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej, powinny posiadać deklarację zgodności i aprobaty 

techniczne potwierdzające spełnienie przez nie wymogów przeciwpożarowych. 

Na drogach ewakuacyjnych należy stosować co najmniej trudno zapalne 

materiały i wyroby budowlane. Zabronione jest stosowanie materiałów łatwo 

zapalnych. 

Sufity podwieszone powinny być wykonane jako niepalne lub niezapalne, 

niekapiące i nieodpadające pod wpływem ognia. 

Do wykończenia wnętrz należy wykorzystać materiały trudno zapalne, których 

produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne i intensywnie dymiące.  

Stosowanie materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności 

w kurtynach , zasłonach, draperiach, kotarach, żaluzjach łatwo zapalnych jest 

zabronione. Jako łatwo zapalne materiały uznaje się takie, których właściwości 

określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do 

zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze, nie spełniają 

co najmniej jednego z kryteriów: ti>=4s; ts<=30s;  nie występuje przepalenie trzeciej 

nitki, nie występują płonące krople. 

Palne elementy wystroju wnętrz budynku, przez które lub obok których są 

prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny 

być zabezpieczone przed możliwością zapalenia lub zwęglenia. 

Zaleca się stosowanie materiałów trudno zapalnych stanowiących elementy 

wyposażenia wnętrz w obrębie dróg ewakuacyjnych. 

W obrębie dróg ewakuacyjnych zabronione jest składowanie materiałów 

palnych. 
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3.2 Stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budynku 
 

Budynek powinien być wykonany z elementów nie rozprzestrzeniających ognia.  

Konieczne jest zapewnienie stopnia NRO dla pokrycia dachu przy użyciu papy 

położonej na stropodachu korytkowym. 

Ściana zewnętrzna budynku powinna być wykonana w rozwiązaniu 

systemowym spełniającym wymóg NRO (nie rozprzestrzeniający ognia).  

Wyroby użyte do wykonania dylatacji muszą również spełniać wymagania w 

zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia (dotyczy to dylatacji pomiędzy 

budynkiem hali sportowej, a budynkiem w którym się mieści mała sala). 

 

 

3.3 Warunki dla przekrycia dachu 
 

Naświetla dachowe bez cech odporności ogniowej, świetlików, lukarn i okien 

połaciowych nie mogą stanowić powierzchni większej niż 20% powierzchni dachu. 

Na podstawie wizji ustalono, że obiekt nie posiada lukarn, naświetli w powierzchni 

dachu, przez co zachowana jest dopuszczalna powierzchnia nie większa niż 20% 

otworów bez cech odporności ogniowej występujących w powierzchni dachu. 

Przekrycie dachu części budynku zawierającego halę sportową ma powierzchnię 

niemalże równą poziomemu rzutowi budynku tj. 1457 m2. Dach stanowią płyty 

korytkowe ułożone na konstrukcji stalowej. Płyty te pokryte są kilkoma warstwami 

papy. Jednak konstrukcja stalowa hali powinna posiadać odporność ogniową co 

najmniej R 15. Tymczasem konstrukcja która stanowi element nośny dachu nie jest 

zabezpieczona elementami zabezpieczającymi ją do odporności ogniowej R 15 w 

zakresie nośności. Dlatego też należy uznać, że konstrukcja dachu nie spełnia 

wymagań w zakresie odporności ogniowej co najmniej R 15. Natomiast 

odporność ogniowa E 15 jest uzyskana ze względu na zastosowanie płyt 

korytkowych. Brak jest również podstaw o uznaniu właściwości NRO przekrycia 

dachu jakie stanowi kilka warstw papy bez udokumentowanych właściwości w 

zakresie reakcji na ogień. 
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4 Warunki ewakuacji 
 

4.1 Klatki schodowe 

W obiekcie występują trzy klatki schodowe w rozumieniu „warunków technicznych. 

Dwie klatki schodowe łączą wszystkie kondygnacje nadziemne (tj. 2 kondygnacje 

nadziemne) oraz poziom -1. Trzecia klatka schodowa umożliwia ewakuację              

z widowni hali sportowej na poziom parteru. 

Klatka schodowa K1 (klatka usytuowana tuż przy wejściu głównym do części 

hotelowej) – klatka schodowa dwubiegowa obudowana ścianami od strony 

pomieszczeń i nieobudowana ścianami od korytarzy, niezamykana drzwiami. Klatka 

ta nie jest wyposażona w instalację oddymiania. Ilość stopni w biegu nie może 

przekraczać 17, liczba stopni w biegu – od 5 do 15. Wysokość stopni nie powinna 

przekraczać 0,175 m - wysokość stopni w rozpatrywanej klatce od 0,139 do 0,165 

m. Szerokość biegu nie może być mniejsza niż 1,2 m, stwierdzona szerokość biegu 

- 1,16 m. Szerokość spocznika nie może być mniejsza niż 1,5 m, stwierdzona 

szerokość spocznika od 1,14 – 1,35 m. Na klatce schodowej nie występują 

stopnie zabiegowe. Klatka schodowa powinna być wykonana z materiałów 

niepalnych, a odporność ogniowa konstrukcji schodów powinna spełniać 

wymagania odporności pożarowej 60 minut (R 60). Schody są monolityczne, 

żelbetowe i zapewniają wymaganą odporność ogniową R 60. Wyjście z klatki 

schodowej na zewnątrz prowadzi przez korytarz parteru, który nie jest wydzielony 

pożarowo drzwiami o odporności ogniowej 30 minut  (EI 30). Korytarz parteru jest 

zamykany drzwiami o szerokości w świetle 0,9 m. Wyjście ewakuacyjne 

stanowią dwie pary drzwi – wewnętrznych i zewnętrznych. Drzwi te posiadają 

identyczne parametry. Są to drzwi dwuskrzydłowe o całkowitej szerokości 

skrzydła nieblokowanego równej 0,72 m w świetle (wymagane 0,9 m) i 

całkowitej szerokości drzwi równej 1,44 m. Drzwi te spełniają wymagania w zakresie 

wysokości 2 m. Drzwi są otwierane na zewnątrz obiektu. W ścianie wewnętrznej 

klatki schodowej nie występują przeszklenia. W ścianie korytarza parteru, tuż 

przy wyjściu występuje przeszklenie zwykłe, które nie zapewnia obudowy 

poziomej drogi ewakuacyjnej na poziomie EI 15. 

Klatka schodowa K2 (klatka usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie hali sportowej 

oraz małej sali) – klatka schodowa dwubiegowa obudowana ścianami posiadającymi 

odporność ogniową od strony pomieszczeń i obudowana ścianami bez odporności 

ogniowej od korytarzy, zamykana drzwiami. Klatka ta nie jest wyposażona w 

instalację oddymiania. Ilość stopni w biegu nie może przekraczać 17, liczba stopni w 

biegu – 9. Wysokość stopni nie powinna przekraczać 0,175 m, tymczasem 

wysokość stopni w rozpatrywanej klatce do 0,179 m. Szerokość biegu nie może 

być mniejsza niż 1,2 m, stwierdzona szerokość biegu - 1,02 m. Szerokość 

spocznika nie może być mniejsza niż 1,5 m, stwierdzona szerokość spocznika od 

1,05 m. Na klatce schodowej nie występują stopnie zabiegowe. Schody są 

monolityczne, żelbetowe i zapewniają wymaganą odporność ogniową R 60. Wyjście z 
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klatki schodowej prowadzi na korytarz parteru, który nie jest wydzielony pożarowo 

drzwiami o odporności ogniowej EI 30. Korytarz parteru jest zamykany drzwiami 

o szerokości w świetle 0,9 m. Wyjście ewakuacyjne stanowią dwie pary drzwi – 

wewnętrznych i zewnętrznych. Drzwi te posiadają identyczne parametry. Są to drzwi 

dwuskrzydłowe o całkowitej szerokości skrzydła nieblokowanego równej 0,72 m 

w świetle i całkowitej szerokości drzwi równej 1,44 m. Drzwi te spełniają 

wymagania w zakresie wysokości 2 m. Drzwi są otwierane na zewnątrz obiektu.      

W ścianie wewnętrznej klatki schodowej występują przeszklenia zwykłe.         

W ścianie korytarza parteru, tuż przy wyjściu występuje przeszklenie zwykłe, 

które nie zapewnia obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej na poziomie EI 15. 

Klatka ta nie będzie brana pod uwagę jako klatka schodowa przeznaczona do 

ewakuacji. 

Klatka schodowa K3 (klatka usytuowana tuż przy wejściu głównym do hali 

sportowej) – klatka schodowa jednobiegowa, nieobudowana ścianami od strony 

pomieszczenia hali i nieobudowana ścianami od korytarzy, niezamykana 

drzwiami. Klatka ta nie jest wyposażona w instalację oddymiania. Ilość stopni w 

biegu – do 17. Wysokość stopni w rozpatrywanej klatce od 0,155 do 0,180 m. 

Stwierdzona szerokość biegu – znacznie przekraczająca 1,2 m. Szerokość 

spocznika wynosi 1,41 m. Na klatce schodowej nie występują stopnie zabiegowe. 

Klatka schodowa wykonana z materiałów niepalnych, a odporność ogniowa 

konstrukcji schodów spełnia wymagania R 60. Schody są monolityczne, żelbetowe i 

zapewniają wymaganą odporność ogniową R 60. Wyjście z klatki schodowej na 

zewnątrz prowadzi przez hol parteru, który nie jest wydzielony pożarowo drzwiami o 

odporności ogniowej EI 30. Wyjście ewakuacyjne stanowią dwie pary drzwi – 

wewnętrznych i zewnętrznych. Drzwi te posiadają identyczne parametry. Są to drzwi 

jednoskrzydłowe o całkowitej szerokości skrzydła równej 0,87 m w świetle – dla 

drzwi wewnętrznych i 0,86 m w świetle dla drzwi zewnętrznych. Ilość drzwi 

zewnętrznych wynosi 5 szt., a wewnętrznych – 6 szt. Drzwi te spełniają wymagania 

w zakresie wysokości 2 m. Drzwi są otwierane na zewnątrz obiektu. 

 

 

4.2 Ewakuacja z hali sportowej 

 

Ewakuacja z hali sportowej może odbywać się na trzy sposoby. Jednym z nich jest 

ewakuacja bezpośrednio na zewnątrz obiektu. Ewakuacja ta prowadzi przez 5 szt. 

drzwi dwuskrzydłowych o szerokości skrzydła nieblokowanego 0,7 m w świetle i 

1,05 m szerokości całkowitej. Drzwi te otwierają się na zewnątrz obiektu. Spełnione 

są również wymagania w zakresie minimalnej wysokości drzwi – 2 m. Kolejna 

możliwość ewakuacji zapewniona jest przez drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 

skrzydła nieblokowanego równej 0,71 m i całkowitej szerokości 1,45 m. 

Spełnione są również wymagania w zakresie minimalnej wysokości drzwi – 2 m. 
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Wyjście tymi drzwiami prowadzi na korytarz parteru, skąd poprzez drzwi o 

szerokości w świetle 0,91 m ewakuacja prowadzi ku wyjściu głównemu z budynku 

(tj. z części hotelowej). Długość dojścia ewakuacyjnego do wyjścia na zewnątrz 

obiektu wynosi około 37 m przy jednym kierunku dojścia. Taka sytuacja daje 

podstawy do zakwalifikowania obiektu jako zagrażającego życiu ludzi. Ostatnią 

możliwość ewakuacji stanowi wyjście poprzez drzwi dwuskrzydłowe o wysokości 

2,28 m i szerokości skrzydła nieblokowanego równej 1,24 m i całkowitej szerokości 

2,49 m. Z holu do wyjścia na zewnątrz obiektu istnieje jeden kierunek ewakuacji, 

którego długość przy jednym kierunku dojścia oscyluje w granicach 16 m – jest 

to wartość przekraczająca dopuszczalną długość dojścia, lecz niepowodująca 

zagrożenia życia w obiekcie. Hol na poziomie parteru obudowany jest ścianami 

murowanymi i oddzielony od pomieszczeń drzwiami zwykłymi. Natomiast w obrębie 

holu znajduje się magazyn krzeseł, który oddzielony jest od holu jedynie 

wiszącą kotarą. Żadne z drzwi znajdujących się w hali sportowej nie posiadają 

zamknięć antypanicznych. 

 

 

4.3 Ewakuacja z  widowni hali sportowej 

 

Ewakuacja z widowni hali prowadzi na hol I piętra poprzez 4 szt. drzwi otwieranych 

na zewnątrz pomieszczenia. Drzwi te są jednoskrzydłowe o szerokości skrzydła 1,06 

m w świetle. Wysokość tych drzwi wynosi 2, 02 m w świetle. Poza drzwiami 

umożliwiającymi ewakuację z widowni, jedne drzwi o podobnych parametrach 

zapewniają ewakuację z pomieszczenia spikerki. Ilość miejsc na widowni wynosi 

517 nie licząc miejsc w pomieszczeniu spikerki. Zatem łączna szerokość drzwi nieco 

ponad 4 m powinna zgodnie z przepisami zapewnić ewakuację dla 660 osób. Po 

wyjściu z pomieszczenia widowni ewakuacja może prowadzić tylko w jednym 

kierunku tj. na klatkę schodową K3 z jednego wyjścia najbliżej zlokalizowanych 

małej sali. Długość drogi ewakuacyjnej z tego wyjścia na zewnątrz obiektu 

wynosi około 31 m – jest to długość przekraczająca dopuszczalną wartość w 

obiektach ZL I przy jednym kierunku dojścia. Wartość ta daje również 

podstawy do zakwalifikowania obiektu jako zagrażającego życiu. Dla 

pozostałych trzech wyjść z widowni zapewniono dwa kierunki ewakuacji. Jeden z 

nich prowadzi w kierunku klatki schodowej K3, natomiast drugi kierunek prowadzi 

poprzez podwójne drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne o szerokości skrzydła 

nieblokowanego równej 0,7 m  i całkowitej szerokości drzwi - 1,08 m, na schody 

zewnętrzne. Schody te pełnią funkcję schodów ewakuacyjnych. Szerokość biegu 

tych schodów wynosi 2,15 m, wysokość stopni wynosi maksymalnie 0,178 m, 

szerokość spocznika wynosi 1,49 m, a ilość stopni w biegu wynosi – 13 szt. 

Schody te przebiegają bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej widowni, która na 

znacznej powierzchni jest przeszklona i nie posiada odporności ogniowej. 
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Natomiast parametry przejść na widowni przedstawiają się następująco: szerokość 

przejścia pomiędzy siedzeniami liczona pomiędzy stałymi elementami siedzeń 

wynosi od 0,49 m do 0,51 m. Ilość siedzeń w rzędzie wynosi od 26 szt. w 

skrajnych sektorach do 28 szt. w sektorach środkowych Taka sytuacja 

powoduje, że szerokości w rzędach są zbyt małe w stosunku do ilości miejsc w 

rzędzie o 8 siedzeń w sektorach środkowych i o 6 siedzeń w sektorach 

skrajnych. Szerokość przejść komunikacyjnych wynosi od 1,27 m do 1,31 m. Ilość 

rzędów krzeseł – 7. Liczba schodów w jednym biegu – 21 szt. Schody żelbetowe. 

Wysokość stopni waha się od 0,128 do 0,186 m. Szerokość przejścia w ciągu 

komunikacji wynosi 0,62 m ze względu na zastosowanie barierki na środku 

przejścia. 

 

 

4.4 Ewakuacja z części hotelowej 

 

4.4.1  Ewakuacja z drugiej kondygnacji nadziemnej części    

hotelowej 

 

Na tej kondygnacji występują pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi. Z 

każdego pomieszczenia istnieje wyłącznie jeden kierunek ewakuacji. Z 

poszczególnych pomieszczeń droga ewakuacyjna prowadzi na korytarz o długości 

około 30,3 m. Korytarz ten wydzielony jest drzwiami i ścianami pełnymi, których 

grubość w najwęższym miejscu wynosi 0,19 m. Grubość ściany murowanej 

zapewnia odporność ogniową na poziomie EI 30. Drzwi do pomieszczeń mają 

wysokość oscylującą w granicach 2,0 m, natomiast ich szerokość wynosi 0,79 m 

w świetle, nawet do pokoi o liczbie miejsc noclegowych większej niż 3. 

Korytarz ma szerokość 1,98 m, a po otwarciu drzwi z pokoi zostaje zawężony do 

wartości 1,27 m (korytarz służy do ewakuacji ponad 20 osób). Wysokość 

korytarza wynosi 2,69 m. Długość drogi ewakuacyjnej z pomieszczeń najbardziej 

oddalonych od klatki schodowej K1 do biegu tej klatki wynosi 34,8  m przy 

jednym kierunku dojścia – długość ta bez względu na wynik całkowitej 

długości drogi ewakuacyjnej do wyjścia na zewnątrz obiektu jest przekroczona 

i daje podstawy do zakwalifikowania obiektu jako zagrażającego życiu. 

Następnie ewakuacja prowadzi nieobudowaną, otwartą klatką schodową na poziom 

parteru, a następnie przez drzwi o szerokości 0,72 m w kierunku wyjścia głównego. 

Korytarz I piętra nie jest wydzielony ścianą o odporności ogniowej EI 15 od 

pomieszczenia małej sali gimnastycznej. Do określenia warunków ewakuacji nie 

brano pod uwagę drugiej klatki schodowej ze względu na pokrywanie się dróg 

ewakuacyjnych na poziomie parteru z klatki K1 i klatki K2 – sytuacja 

niedopuszczalna. Dlatego jako drogę ewakuacyjną z poziomu I piętra przyjęto 

najbliższą klatkę schodową od strony wyjścia z budynku. 
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4.4.2  Ewakuacja z pierwszej kondygnacji nadziemnej części  

hotelowej 

 

Ewakuacja z poziomu parteru prowadzi tylko w jednym kierunku – w kierunku 

wyjścia głównego z części hotelowej. Najbardziej niekorzystne warunki ewakuacji 

będą występowały z pokoju mieszkalnego nr 6. Długość drogi z tego 

pomieszczenia do wyjścia głównego z obiektu wynosi około 37,5 m – wartość 

ta daje podstawy do uznania obiektu za zagrażający życiu ludzi. Ewakuacja z 

tego pomieszczenia prowadzi przez drzwi jednoskrzydłowe o szerokości 0,91 m w 

świetle i wysokości 2,00 m do korytarza o wysokości 2,66 m i szerokości 1,98 m. Na 

końcu korytarza występują również drzwi jednoskrzydłowe o szerokości w świetle 

0,9 m i wysokości 2 m. Po pokonaniu różnicy poziomów ewakuacja prowadzi przez 

drzwi wewnętrzne do wyjścia na zewnątrz obiektu. Wyjście ewakuacyjne stanowią 

dwie pary drzwi – wewnętrznych i zewnętrznych. Drzwi te posiadają identyczne 

parametry. Są to drzwi dwuskrzydłowe o całkowitej szerokości skrzydła 

nieblokowanego równej 0,72 m w świetle i całkowitej szerokości drzwi równej 

1,44 m. Drzwi te spełniają wymagania w zakresie wysokości 2 m. Drzwi są 

otwierane na zewnątrz obiektu. W ścianie wewnętrznej klatki schodowej nie 

występują przeszklenia. W ścianie korytarza parteru, tuż przy wyjściu występuje 

przeszklenie zwykłe, które nie zapewnia obudowy poziomej drogi 

ewakuacyjnej na poziomie EI 15. 

Natomiast z małej sali gimnastycznej ewakuacja prowadzi bezpośrednio na zewnątrz 

obiektu poprzez drzwi dwuskrzydłowe o szerokości skrzydła nieblokowanego 

0,73 m i całkowitej szerokości 1,48 m. Drzwi te otwierają się na zewnątrz, a ich 

szerokość spełnia wymagania w zakresie wysokości  co najmniej 2 m. 

 

 

4.4.3   Ewakuacja z poziomu -1 części hotelowej 

 

Na poziomie -1 ewakuacja prowadzi korytarzem o długości około 24,5 m w kierunku 

klatki schodowej K1, a następnie klatką schodową na poziom parteru. Szerokość 

korytarza wynosi około 2 m, ale po otwarciu drzwi szerokość ta zostaje 

zawężona do wartości 1,27 m. Wartość ta nie pozwala na ewakuację większej 

ilości ludzi niż 20. Droga ewakuacyjna na poziomie -1 oświetlona jest wyłącznie 

światłem sztucznym, co powoduje konieczność zastosowania oświetlenia 

ewakuacyjnego. Najdłuższa droga ewakuacyjna prowadzi z pomieszczenia siłowni i 

jest równa całkowitej długości korytarza. Przy jednym kierunku dojścia długość 

ta jest przekroczona i pozwala na zakwalifikowanie obiektu jako zagrażającego 

życiu. Na poziomie parteru dalsza ewakuacja została opisana powyżej. 
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4.5 Ewakuacja z części zaplecza kuchennego 

 

Z pomieszczeń zaplecza kuchennego ewakuacja może przebiegać w kierunku 

wyjścia na zewnątrz budynku zlokalizowanego z tyłu obiektu o szerokości 0,85 m w 

świetle lub poprzez pub w kierunku wyjścia na zewnątrz o szerokości skrzydła 

nieblokowanego równej 0,85 m i całkowitej szerokości 1,37 m. Istnieje również 

możliwość ewakuacji poprzez drzwi wewnętrzne oddzielające pub od korytarza 

parteru, których szerokość wynosi 0,66 m w świetle. W pubie zastosowano 

ściankę przesuwną z drewna klejonego o grubości 1 cm. Brak jest dokumentów 

określających klasę reakcji na ogień przesuwanej ścianki drewnianej. Ścianka ta 

dzieli lokal pubu na dwa odrębne lokale. W większym lokalu mieści się 28 osób. W 

dwóch mniejszych odpowiednio 24 i 16. W pomieszczeniu pubu występuje 

palenisko na paliwo stałe (kominek), co jest niedopuszczalne w tego typu 

obiektach. 

 

 

4.6 Oznakowanie ewakuacyjne 

 

Oznakowanie ewakuacyjne należy rozmieścić zgodnie z PN/N-01256/05 

dotyczącą sposobów oznakowania dróg ewakuacyjnych. Należy przy tym 

uwzględnić oznakowanie wyjść ewakuacyjnych na zewnątrz budynku oraz wyjść z 

pomieszczeń posiadających więcej niż jedne drzwi. Do oznakowania należy użyć 

znaków fosforescencyjnych zgodnych z Polskimi Normami lub podświetlanych 

znaków ewakuacyjnych. Oznakowanie musi być zgodne z PN/N-01256/01-02. Na 

drogach ewakuacyjnych należy stosować ewakuacyjne znaki kierunkowe. 

 

 

 

 

 
 

 



TECHNO-POŻ Strona 20 

 

5 Techniczne zabezpieczenie przeciwpożarowe 
 

 

5.1 Urządzenia przeciwpożarowe 
 

 system sygnalizacji pożaru – wymagany ze względu na ilość miejsc 

noclegowych przekraczających 50 i przewidywanym okresie pobytu tych 

samych osób nie przekraczającym trzech dób, 

 oświetlenie ewakuacyjne – wymagane na drogach ewakuacyjnych z 

uwagi na oświetlenie dróg ewakuacyjnych wyłącznie światłem 

sztucznym, obecnie występujące oprawy nie spełniają wymogów dot. 

dopuszczenia do stosowania, oprawy muszą mieć dokument 

dopuszczający do stosowania w ochronie przeciwpożarowej tzw. 

świadectwo dopuszczenia, 

 oświetlenie przeszkodowe – wymagane, 

 hydranty 25 – hydranty wymagane ze względu na powierzchnię strefy 

pożarowej ZL I, III, V budynku niskiego przekraczającą 200 m2. 

Hydranty muszą być zainstalowane poza obrębem klatki schodowej, a 

zawory hydrantów muszą być umiejscowione na wysokości 1,35 m         

± 0,1 m. Instalacja hydrantów wewnętrznych powinna być wykonana z rur 

niepalnych. Instalacja będąca integralną częścią instalacji wody 

użytkowej musi posiadać zabezpieczenie przed niekontrolowanym 

wypływem wody z instalacji użytkowej, zasilanie instalacji musi 

odbywać się za pośrednictwem licznika sprzężonego. Hydranty powinny 

obejmować swym zasięgiem całą strefę pożarową obiektu, 

 hydranty 33 – niewymagane, 

 hydranty 52 – niewymagane, 

 zawory hydrantowe – niewymagane, 

 przeciwpożarowe klapy odcinające – stosować na przejściach przez przegrody 

budowlane w miejscach, gdzie wymagane są przepusty przeciwpożarowe – wg 

pkt 5.3 tego opracowania. Obecnie w budynku występuje przejście 

wynikające z wykonania instalacji wentylacji pomieszczenia hali sportowej, 

które posiada klapę odcinającą EIS 60. Klapa ta odcina jednak wyłącznie 

pomieszczenie siłowni od pomieszczenia piwniczego w którym mieści się 

nagrzewnica. Poza tym w obiekcie brak jest przeciwpożarowych klap 

odcinających, 

 drzwi przeciwpożarowe wyposażone w system sterowania – nie występują, 

 dźwiękowy system ostrzegawczy – niewymagany, 

 stałe/półstałe urządzenia gaśnicze – niewymagane, 

 pompy przeciwpożarowe – nie występują. Pompownia przeciwpożarowa jest 

wymagana tylko pod warunkiem niespełnienia wymagań w zakresie ciśnienia 
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i wydajności hydrantów wewnętrznych - w tym celu należy przeprowadzić 

badania odbiorcze instalacji hydrantów wewnętrznych. 

 urządzenia oddymiające – niewymagane, 

 kurtyny dymowe – nie przewiduje się, 

 urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem – niewymagane 

 urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych – wymagane z uwagi na 

wymagany system sygnalizacji pożaru,  

 system zamknięć drzwiowych – nie występuje, 

 przeciwpożarowy wyłącznik prądu – do obiektu wymagany jest 

przeciwpożarowy wyłącznik prądu z uwagi na kubaturę strefy pożarowej 

przekraczającą 1000 m3,  

 dźwig osobowy – nie występuje. 

 

 

 

5.2 Gaśnice 
 

Obiekt powinien być wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości 2 kg 

proszku AB lub ABC przypadającej na 100 m2 obiektu o łącznej masie nie 

mniejszej niż 84 kg. W pomieszczeniu kuchni należy umieścić co najmniej 1 

gaśnicę zawierającą co najmniej 2 kg środka gaśniczego przeznaczonego do 

gaszenia pożarów tłuszczy tj. do gaszenia pożarów grupy F. Gaśnice muszą 

zostać rozlokowane w taki sposób, aby dojście do najbliższej gaśnicy nie 

przekraczało długości 30 m. Do gaśnic należy zapewnić dostęp o szerokości 1 m. 

Gaśnice należy rozmieścić w taki sposób, aby możliwe było natychmiastowe ich 

użycie. Lokalizacja gaśnic powinna być oznakowana znakami zgodnymi z PN. 

 

 

5.3 Przepusty przeciwpożarowe 
 

Przepusty przeciwpożarowe o średnicy przekraczającej 4 cm powinny występować:   

w stropach wydzielających poszczególne kondygnacje  części hotelowej 

obiektu oraz w ścianach i stropie wydzielającym pomieszczenie składu oleju 

oraz pomieszczenia w którym zlokalizowana jest nagrzewnica klasa odporności 

ogniowej przepustów powinna wynosić EI 60. 

Przepusty te nie muszą być instalowane w elementach budowlanych występujących 

pomiędzy odcinkami korytarzy. 

Przepusty przeciwpożarowe bez względu na wielkość przejść instalacyjnych nie są 

obecnie wymagane ze względu na brak podziału obiektu na strefy pożarowe. 
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Z wykonania przepustów przeciwpożarowych należy sporządzić dokumentację 

określającą rodzaj przepustu, dokument odniesienia dla zastosowanego systemu 

zabezpieczenia przejść, rodzaj zabezpieczonej instalacji i stopień palności 

zabezpieczanego przewodu. Wskazane jest, aby została sporządzona również 

dokumentacja fotograficzna. 

Przejścia instalacyjne przez ściany posadowione poniżej poziomu terenu, powinny 

być zabezpieczone również przed przenikaniem gazu do wnętrza budynku. W trakcie 

oględzin nie stwierdzono występowania takich instalacji, lecz z uwagi na przyłącza 

doprowadzone do budynku, wskazane jest w tych miejscach zabezpieczenie 

przejść. 

 

 

5.4 Instalacja gazu ziemnego 
 

W obiekcie nie stwierdzono występowania instalacji gazu ziemnego. 
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6 Warunki usytuowania 
 

Odległość 12 m od granicy lasu – nie dotyczy, budynek posadowiony jest na działce, 

która nie graniczy z terenami leśnymi. Wokół budynku występują działki 

budowlane, a od południowej strony występują tereny zieleni miejskiej. Działka 

występuje na terenie zurbanizowanym – miasto Krapkowice. 

Odległość pomiędzy budynkami. 

Rysunek. Odległość od sąsiednich budynków. 

 

 

Legenda: 

1 – budynek hali sportowej 

2 – budynek hotelu 

3 – budynek zaplecza kuchennego 

4 – budynek spółki OTMĘT (nieużytkowany) 

5 – budynek spółki OTMĘT (nieużytkowany) 

6 – budynek usługowy 

7 – garaże jednostanowiskowe w zabudowie zwartej 
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Do celów analitycznych należy przyjąć ustalenia dotyczące rozpatrywanego budynku 

w zakresie: 

 odporności ogniowej E 60 na powierzchni ściany zewnętrznej nie mniejszej 

niż 30% powierzchni ściany. 

 stopnia rozprzestrzeniania ognia ściany zewnętrznej – nie rozprzestrzeniający 

ognia 

 stopnia rozprzestrzeniania ognia pokrycia dachu – rozprzestrzeniający ogień 

Biorąc pod uwagę usytuowanie rozpatrywanego budynku od innych obiektów 

budowlanych w zakresie od 0o do 60o dla których 

 jest zapewniona odporność ogniowa E 60 na powierzchni ściany zewnętrznej 

nie mniejszej niż 30% powierzchni ściany. 

 stopień rozprzestrzeniania ognia ściany zewnętrznej określa się jako 

rozprzestrzeniający ogień 

 stopień rozprzestrzeniania ognia pokrycia dachu określa się jako 

rozprzestrzeniający ogień 

 gęstość obciążenia ogniowego przekracza wartość 4000 MJ/m2. 

minimalna dopuszczalna odległość nie powinna być mniejsza niż 80 m. Jest to 

skrajnie największa możliwa odległość pomiędzy budynkami wynikająca z przepisów 

w zakresie usytuowania obiektów. Zapewnienie odległości 80 m od sąsiednich 

budynków będzie stanowiło spełnienie wymagań usytuowania rozpatrywanego 

obiektu względem sąsiednich obiektów bez potrzeby weryfikacji poszczególnych 

elementów i funkcji sąsiednich obiektów. 

Minimalna dopuszczalna odległość kątowa w zakresie od 60o do 120o dla opisanych 

powyżej budynków nie powinna być mniejsza niż 40 m. Zapewnienie odległości 40 

m od sąsiednich budynków będzie stanowiło spełnienie wymagań odległości kątowej 

rozpatrywanego obiektu względem sąsiednich obiektów bez potrzeby weryfikacji 

poszczególnych elementów i funkcji sąsiednich obiektów. 

 

Odległość pomiędzy budynkami – strona południowa                                      

Od  strony  południowej  obiekt  przylega  do  obszaru  zielonego,  który  nie stanowi 

działki budowlanej. Na tym terenie nie występują żadne zabudowania. 

W zakresie odległości kątowych zawierających się pomiędzy 60o a 120o, w pasie 

terenu o szerokości 40 m nie występują żadne obiekty budowlane. Najbliższym 

takim obiektem jest budynek Starostwa Powiatowego, który usytuowany jest w 

odległości około 143 m od rozpatrywanego budynku. 
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Obraz – budynek nr 1. 

 

 

 

 

Obraz – budynek nr 2 
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Odległość pomiędzy budynkami – strona zachodnia 

Obraz – budynek nr 4 

 

Ściana zachodnia rozpatrywanego budynku oddalona jest od obiektu nr 4 o około 

119 m. Ściany tych budynków tworzą między sobą kąt zawierający się między 0o, a 

60o. Biorąc pod uwagę ustaloną odległość między budynkami, przyjmując nawet 

najbardziej niekorzystne parametry odporności ogniowej ścian zewnętrznych 

obydwu budynków oraz stopień rozprzestrzeniania ognia ścian i przekryć 

dachowych obydwu budynków, minimalna dopuszczalna odległość pomiędzy tymi 

budynkami jest zachowana.  

Zatem wartości minimalnej dopuszczalnej odległości pomiędzy tymi budynkami w 

zakresie odległości kątowych zawierających się pomiędzy 60o a 120o należy uznać za 

spełnione. 

Poza budynkiem nr 4 nie występują żadne inne budynki po stronie zachodniej 

tworzące z rozpatrywanym budynkiem kąt zawierający się pomiędzy między 0o, a 

60o. 

Obraz – budynek nr 5 
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Rozpatrywany budynek tworzy kąt zawierający się w przedziale pomiędzy 60o a 120o 

z budynkiem nr 5. Odległość pomiędzy tymi budynkami wynosi około 72 m. Biorąc 

pod uwagę ustaloną odległość między budynkami, przyjmując nawet najbardziej 

niekorzystne parametry odporności ogniowej ścian zewnętrznych obydwu budynków 

oraz stopień rozprzestrzeniania ognia ścian i przekryć dachowych obydwu 

budynków, minimalna dopuszczalna odległość pomiędzy tymi budynkami jest 

zachowana. 

Podobna sytuacja dotyczy budynku nr 6. 

Obraz – budynek nr 6 

 

Rozpatrywany budynek tworzy kąt zawierający się w przedziale pomiędzy 60o a 120o 

z budynkiem nr 6. Odległość pomiędzy tymi budynkami wynosi około 75 m. Biorąc 

pod uwagę ustaloną odległość między budynkami, przyjmując nawet najbardziej 

niekorzystne parametry odporności ogniowej ścian zewnętrznych obydwu budynków 

oraz stopień rozprzestrzeniania ognia ścian i przekryć dachowych obydwu 

budynków, minimalna dopuszczalna odległość pomiędzy tymi budynkami jest 

zachowana. 

Poza wymienionymi wyżej budynkami brak jest innych obiektów budowlanych po 

stronie zachodniej rozpatrywanego budynku, w stosunku do których należy ustalić 

odległość. 

 

Odległość pomiędzy budynkami – strona północna 

Od strony północnej brak jest budynków, które tworzą z rozpatrywanym budynkiem  

kąt zawierający się między 0o, a 60o. W takiej sytuacji należy ustalić czy spełnione 

są warunki usytuowania pomiędzy budynkami w zakresie odległości kątowej tj. w 

przedziale pomiędzy 60o a 120o. 

Odległość kątową z rozpatrywanym budynkiem będą tworzyły budynki nr 5, 6, 7 
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Rozpatrywany budynek tworzy kąt zawierający się w przedziale pomiędzy 60o a 120o 

z budynkiem nr 5 (wartość ustalona to około 115o). Odległość pomiędzy tymi 

budynkami wynosi około 72 m. Biorąc pod uwagę ustaloną odległość między 

budynkami, przyjmując nawet najbardziej niekorzystne parametry odporności 

ogniowej ścian zewnętrznych obydwu budynków oraz stopień rozprzestrzeniania 

ognia ścian i przekryć dachowych obydwu budynków, minimalna dopuszczalna 

odległość pomiędzy tymi budynkami jest zachowana. 

Rozpatrywany budynek tworzy kąt zawierający się w przedziale pomiędzy 60o a 120o 

z budynkiem nr 6 (wartość ustalona to około 106o). Odległość pomiędzy tymi 

budynkami wynosi około 75 m. Biorąc pod uwagę ustaloną odległość między 

budynkami, przyjmując nawet najbardziej niekorzystne parametry odporności 

ogniowej ścian zewnętrznych obydwu budynków oraz stopień rozprzestrzeniania 

ognia ścian i przekryć dachowych obydwu budynków, minimalna dopuszczalna 

odległość pomiędzy tymi budynkami jest zachowana. 

 

Obraz – budynek nr 7 

 
 

Rozpatrywany budynek tworzy kąt zawierający się w przedziale pomiędzy 60o a 120o 

z budynkiem nr 5 (wartość ustalona to około 88o). Odległość pomiędzy tymi 

budynkami wynosi około 103 m. Biorąc pod uwagę ustaloną odległość między 

budynkami, przyjmując nawet najbardziej niekorzystne parametry odporności 

ogniowej ścian zewnętrznych obydwu budynków oraz stopień rozprzestrzeniania 

ognia ścian i przekryć dachowych obydwu budynków, minimalna dopuszczalna 

odległość pomiędzy tymi budynkami jest zachowana. 

Poza wymienionymi wyżej budynkami brak jest innych obiektów budowlanych po 

stronie północnej rozpatrywanego budynku, w stosunku do których należy ustalić 

odległość. 
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Odległość pomiędzy budynkami – strona wschodnia 

Najbliższe zabudowania znajdujące się na wschód od rozpatrywanego budynku, 

które tworzą z nim kąt zawierający się między 0o, a 60o,  znajdują się w odległości 

przekraczającej 145 m i są to budynki mieszkalne wielorodzinne. Tak duża 

odległość powoduje, że przyjmując nawet najbardziej niekorzystne parametry 

odporności ogniowej ścian zewnętrznych obydwu budynków oraz stopień 

rozprzestrzeniania ognia ścian i przekryć dachowych obydwu budynków, minimalna 

dopuszczalna odległość pomiędzy tymi budynkami jest zachowana. Poza tymi 

obiektami brak jest innych budynków usytuowanych pod kątem 

nieprzekraczającym 60o względem rozpatrywanego obiektu. 

Natomiast w przedziale pomiędzy 60o a 120o względem rozpatrywanego obiektu 

występuje budynek nr 7. Budynek ten znajduje się w odległości około 103 m od 

rozpatrywanego obiektu. Biorąc pod uwagę ustaloną odległość między budynkami, 

przyjmując nawet najbardziej niekorzystne parametry odporności ogniowej ścian 

zewnętrznych obydwu budynków oraz stopień rozprzestrzeniania ognia ścian i 

przekryć dachowych obydwu budynków, minimalna dopuszczalna odległość 

pomiędzy tymi budynkami jest zachowana. 

Na podstawie powyższej analizy należy stwierdzić, że odległości 
przedmiotowego obiektu od sąsiednich budynków są zgodne z przepisami.  
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7 Dojazd pożarowy 
 

Z uwagi na zakwalifikowanie budynku jako: 

 niskiego ZL I 

 ZL V mającego ponad 50 miejsc noclegowych  

wymagany jest dojazd pożarowy. 

Dojazd pożarowy powinien być wykonany zgodnie ze ścisłymi warunkami, lecz jeśli 

budynek liczy nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, a jego wysokość nie 

przekracza 12 m, wówczas dojazd pożarowy może być wykonany w sposób 

złagodzony. Taki dojazd pożarowy powinien być oznakowany tablicą zgodną z PN i 

połączony utwardzonym dojściem z wyjściami z budynku prowadzącymi do 

wszystkich stref pożarowych w budynku bezpośrednio lub  drogami ewakuacyjnymi. 

Maksymalna długość tego dojścia nie powinna przekraczać 30 m, a jego szerokość 

1,5 m. Dojścia te mogą być prowadzone przez budynek, o ile nie przebiegają one w 

obrębie strefy pożarowej, do której ma być zapewniony dostęp z drogi pożarowej. 

Parametry drogi pożarowej: 

 Najmniejszy promień skrętu łuku zewnętrznego – nie mniej niż 11 m 

 Minimalna szerokość drogi pożarowej 4 m 

 Nacisk osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100 kN 

 Nachylenie podłużne drogi do 5% 

 Przejezdność drogi o każdej porze roku 

 Możliwość przejazdu bez cofania 

Przedmiotowy budynek oddalony jest od ul. Kilińskiego o około 50 m.  W związku z 

tym długość  utwardzonego dojścia łączącego wyjście z tego budynku z drogą 

pożarową nie mieści się w ramach dopuszczalnych 30 m – wg pomiarów 

rzeczywistych w terenie. Natomiast z ul. Kilińskiego zapewniono wjazd na plac przed 

budynkiem hali sportowej. Plac ten ma długość około 29 m i szerokość 46 m. Wjazd 

na plac oraz plac przed budynkiem jest utwardzony. Nachylenie podłużne drogi 

dojazdowej na odcinku 10 m przed budynkiem nie przekracza 5%. 

 Jednak bliższa krawędź drogi dojazdowej do budynku przebiega w odległości 

mniejszej niż 5 m od ściany frontowej budynku. Konieczne jest więc 

zapewnienie odporności ogniowej REI 120 ściany zewnętrznej budynku 

usytuowanej w odległości około 3,0 m. Ściana ta jest ścianą zwykłą, posiadającą 

liczne przeszklenia bez odporności ogniowej. W związku z tym droga pożarowa nie 

może być usytuowana tak blisko budynku. 
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Lokalizację drogi pożarowej względem budynku przedstawia poniższe zdjęcie. 

 

 

Istniejąca droga nie przebiega jednak wzdłuż dłuższego boku budynku. Nie jest 

konieczne spełnienie wymagania polegającego na zapewnieniu drogi pożarowej z 

dwóch stron, a sama droga nie musi przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku z 

uwagi na złagodzenie podyktowane ilością kondygnacji nadziemnych i wysokością 

nieprzekraczającą 12 m. 

Wg ustaleń dokonanych na miejscu nachylenie podłużne na odcinku stanowiącym 

100% elewacji od frontu budynku i 10 m przed oraz za budynkiem nie przekracza 

5%. W związku z powyższym warunek dotyczący dopuszczalnego nachylenia jest 

spełniony.  

Plac manewrowy daje możliwość zawracania bez cofania przez co należy uznać, że 

istnieje możliwość przejazdu jednostek ratowniczych drogą pożarową bez 

konieczności cofania. Niemniej jednak plac ten powinien stanowić wyłącznie plac 

manewrowy i być odpowiednio oznakowany. Nie dopuszcza się lokalizacji na placu 

miejsc parkingowych. W przeciwnym wypadku należy poprowadzić dojazd pożarowy 

w odległości nie mniejszej niż 5 m od ściany zewnętrznej budynku i umożliwić 

wyjazd zapewniając wymaganą nośność, promienie zewnętrzne łuków oraz 

nachylenie podłużne. Obecnie występuje również możliwość przejazdu wzdłuż 

dłuższego boku budynku, jednak przejazd ten usytuowany jest zbyt blisko 

budynku. 

Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac 

manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego 

nacisku 100 kN na oś. 

Plac manewrowy oraz droga nie posiadają żadnych przeszkód, przez co dojazd do 

obiektu jest zapewniony przez okres od wiosny do jesieni. Natomiast należy 

zapewnić, aby w porze zimowej zapewniona była możliwość przejazdu tą drogą.  
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Droga pożarowa do rozpatrywanego obiektu nie jest oznakowana tablicą 

zgodną z PN. 

Pomiędzy drogą pożarową, a obiektem nie występują stałe elementy 

zagospodarowania terenu oraz drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m. 

Na plac manewrowy można wjechać od strony ul. Kilińskiego. Droga pożarowa na 

całej długości elewacji frontowej oraz na odcinku 10 m przed i za budynkiem 

posiada łuk, którego zewnętrzny promień nie powinien być mniejszy niż 11 m. 

Ponieważ szerokość dojazdu na odcinku od ul. Kilińskiego do wjazdu na plac 

manewrowy wynosi około 11 m to należy stwierdzić, że wielkość promienia łuku 

zewnętrznego drogi jest spełniona. 

 

Obraz.   Widok na dojazd do placu manewrowego 
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8 Zewnętrzne zaopatrzenie wodne 
 

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia 

pożaru w odległości do 75 m od obiektu powinien znajdować się pierwszy hydrant 

zewnętrzny. Minimalna dopuszczalna odległość hydrantu zewnętrznego od obiektu 

chronionego powinna wynosić nie mniej niż 5 m. Drugi z hydrantów powinien 

znajdować się w odległości nie większej niż 150 m od chronionego obiektu. W razie 

zapewnienia zewnętrznego zaopatrzenia wodnego z hydrantów zewnętrznych 

zasilanych z sieci wodociągowej przeciwpożarowej niespełniających minimalnej 

wymaganej wydajności 20 dm3/s, brakującą ilość wody należy zapewnić w 

przeciwpożarowym zbiorniku wodnym przyjmując 10 m3 wody na każdy brakujący 1 

dm3/s z hydrantów zewnętrznych. Jednakże pozostałe parametry sieci 

wodociągowej muszą być spełnione biorąc pod uwagę ciśnienie statyczne, ciśnienie 

dynamiczne oraz minimalną dopuszczalną wydajność hydrantu istniejącego dla 

jednostki osadniczej.  

Na podstawie oględzin ustalono, że w otoczeniu budynku znajdują się 2 hydranty 

zewnętrzne DN 80 nadziemne. Hydranty znajdują się w odległości nie mniejszej niż 

5 m od budynku. Ustalono również, że  odległość bliższego hydrantu od budynku 

wynosi około 62 m, a drugiego hydrantu wynosi około 143 m. W związku z tym ilość 

hydrantów do zewnętrznego gaszenia pożaru i odległości hydrantów w stosunku do 

chronionego obiektu są zgodne z wymaganiami. Brak jest jednak istotnych 

informacji dot. ilości wody zapewnionej dla budynku. W tym celu należy 

przeprowadzić badania hydrantów, które powinny łącznie zapewnić 20 dm3/s 

przy jednoczesnym poborze wody. Istnieje możliwość również wystąpienia do 

administratora sieci z zapytaniem o wydajność wodociągu na odcinku, na którym 

rozpatrywane są obydwa hydranty. 

 

Tabela 4 Wymogi w zakresie zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

dla budynków ZL 

Obiekt 
Kubatura 

brutto 
obiektu [m3] 

Powierzchnia 
wewnętrzna 
obiektu [m2] 

Wymagana 
minimalna 
wydajność 

[dm3/s] 

Minimalna ilość 
hydrantów DN 80 

[szt.] 

1 2 3 4 5 

Budynek hali 
sportowej 

pow. 5000 pow. 1000 20 2 

 

 

 



TECHNO-POŻ Strona 34 

 

Przy założeniu, że sieć wodociągowa spełnia wymagania określone w przepisach 

przeciwpożarowych, biorąc przy tym pod uwagę, że miasto liczy około 17791 

mieszkańców (wg danych z 2009 r.) i jednocześnie stanowi jedną jednostkę 

osadniczą w rozumieniu przepisów, to można pokusić się o stwierdzenie, że 

zewnętrzne zaopatrzenie wodne do obiektu jest zapewnione, gdyż zgodnie z 

przepisami powinno być zapewnione na poziomie 20 dm3/s z dwóch hydrantów 

położonych w odpowiedniej odległości od obiektu chronionego. 

 

Rysunek. Lokalizacja hydrantów zewnętrznych. 

 
 

 

Obraz.   Widok na hydrant nr 1 

 

 

 



TECHNO-POŻ Strona 35 

 

9 Uwagi 
 

1. Brak jest istotnych informacji dotyczących ilości wody zapewnionej dla 

budynku. W tym celu należy przeprowadzić badania hydrantów, które 

powinny łącznie zapewnić 20 dm3/s przy jednoczesnym poborze wody (można 

sprawdzić wykonując badania ciśnienia i wydajności) 

 

2. W części pubu występuje palenisko opalane paliwem stałym (kominek) 

(zlikwidować – nie można wpisać na odstępstwo tylko do ministra). 

 

3. Wentylacja widowni 

 

4. W pokojach mieszkalnych na suficie występują panele tj. materiał palny, 

kapiący i odpadający pod wpływem ognia (do likwidacji) 

 

5. Obecnie obiekt nie spełnia wymagań w zakresie klasy odporności pożarowej 

„C”, ponieważ elementy budynku nie posiadają odporności ogniowej 

odpowiadającej klasie „C” odporności pożarowej – stalowa konstrukcja dachu                                          

(poprzez podział na strefy pożarowe halę będzie można zakwalifikować do klasy 

pożarowej „D” - konstrukcja dachu bezklasowa). 

 

6. Obiekt nie spełnia wymagań w zakresie odporności ogniowej RE 15 dla 

przekrycia dachu o powierzchni przekraczającej 1000 m2 (jak w punkcie 5) 

 

7. Drzwi prowadzące na kondygnację piwnic w części zaplecza kuchennego nie 

posiadają odporności ogniowej EI 30 ( do wymiany na EI 30). 

 

8. Pomieszczenie w którym znajduje się nagrzewnica nie jest wydzielone od hali 

sportowej w miejscu wprowadzenia przewodów nagrzewczych (sytuacja może 

ulec zmianie w przypadku zmiany sposobu ogrzewania obiektu). 

 

 „W ścianach wydzielających pomieszczenie magazynu oleju klasa 

odporności ogniowej przepustów powinna wynosić EI120”  

 „Wszystkie przejścia instalacyjne o średnicy przekraczającej 4 cm 

występujące w stropach budynku, powinny posiadać przepusty 

przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI 60 (NIE DOTYCZY  

STROPU NAD  MAGAZYNEM OLEJU)” 

 

9. Elementy budynku, które powinny spełniać określone wymagania w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej, powinny posiadać deklarację zgodności i aprobaty 

techniczne potwierdzające spełnienie przez nie wymogów przeciwpożarowych 

(zwykła formalność). 

 



TECHNO-POŻ Strona 36 

 

10. Na drogach ewakuacyjnych należy stosować co najmniej trudno zapalne 

materiały i wyroby budowlane. Zabronione jest stosowanie materiałów łatwo 

zapalnych (informacja dla projektanta). 

 

11. Stosowanie materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności 

w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach, żaluzjach łatwo zapalnych 

jest zabronione (zmienić na posiadające atesty lub zabezpieczyć środkami 

ogniochronnymi). 

 

12. Konieczne jest zapewnienie stopnia NRO dla pokrycia dachu realizowanego 

przy użyciu papy położonej na stropodachu korytkowym (lub pisać na 

odstępstwo). 

 

13. Ściana zewnętrzna budynku powinna być wykonana w rozwiązaniu 

systemowym spełniającym wymóg NRO (nie rozprzestrzeniający ognia) - 

informacja. 

 

14. Wyroby użyte do wykonania dylatacji muszą również spełniać wymagania w 

zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia (dotyczy to dylatacji pomiędzy 

budynkiem hali sportowej, a budynkiem w którym się mieści mała sala) – 

informacja dla projektanta. 

 

15. Zbyt mała szerokość biegu w klatce K1 - 1,16 m (nieprawidłowa szerokość może 

stanowić odstępstwo w ramach Ekspertyzy Technicznej).  

 

16. Zbyt mała szerokość spocznika w klatce K1 od 1,14 – 1,35 m (może stanowić 

odstępstwo w ramach opracowanej Ekspertyzy Technicznej). 

 

17.  Korytarz parteru jest zamykany drzwiami o szerokości w świetle 0,9 m, 

podczas gdy drzwi powinny mieć szerokość 1,2 m (jeżeli się nie uda zamontować 

1,2 m może stanowić odstępstwo w ramach opracowania Ekspertyzy Technicznej). 

 

18. Szerokość skrzydła nieblokowanego drzwi wewnętrznych i zewnętrznych 

wejścia głównego do części hotelowej wynosi 0,72 m w świetle (drzwi do 

wymiany). 

 

19. W ścianie korytarza parteru, tuż przy wyjściu występuje przeszklenie zwykłe, 

które nie zapewnia obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej o odporności 

ogniowej  EI 15. 

 

20. Klatka schodowa K3 nieobudowana ścianami o odporności ogniowej EI 15 od 

strony pomieszczenia hali (do obudowania). 

 

21. Wysokość stopni w klatce K3 waha się od 0,155 do 0,180 m (przekroczone 

wysokości stopni mogą stanowić odstępstwo w ramach Ekspertyzy Technicznej). 
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22. Szerokość spocznika w klatce K3 wynosi 1,41 m (brak szerokości 1,5 m 

spocznika może stanowić odstępstwo w ramach Ekspertyzy Technicznej). 

 

23. Ewakuacja z poziomu parkietu na zewnątrz prowadzi przez 5 szt. drzwi 

posiadających szerokości skrzydła nieblokowanego 0,7 m (drzwi do wymiany). 

 

24. Ewakuacja z poziomu parkietu w kierunku korytarza parteru części 

hotelowej prowadzi przez drzwi o szerokości skrzydła nieblokowanego 0,71 m 

(drzwi do wymiany na przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI 60). 

 

25. Ewakuacja z poziomu parkietu w kierunku korytarza parteru części 

hotelowej o całkowitej długości dojścia 37 m przy jednym kierunku dojścia 

daje podstawy do zakwalifikowania obiektu jako zagrażającego życiu ludzi. 

 

26. Długość drogi ewakuacyjnej z parkietu hali poprzez hol, przy jednym 

kierunku dojścia oscyluje w granicach 16 m (odstępstwo). 

 

27. W obrębie holu znajduje się magazyn krzeseł, który oddzielony jest od holu 

jedynie wiszącą kotarą (krzesła do usunięcia lub wydzielenie pomieszczenia).  

 

28. Żadne z drzwi znajdujące się w hali sportowej nie posiadają zamknięć 

antypanicznych (przy wymianie drzwi na nowe zostaną wyposażone w zamknięcia 

antypaniczne). 

 

29. Po wyjściu z pomieszczenia widowni ewakuacja może prowadzić tylko w 

jednym kierunku tj. na klatkę schodową K3 z jednego wyjścia najbliżej 

zlokalizowanych małej sali. Długość drogi ewakuacyjnej z tego wyjścia na 

zewnątrz obiektu wynosi około 31 m – jest to długość przekraczająca 

dopuszczalną wartość w obiektach ZL I przy jednym kierunku dojścia. 

Wartość ta daje również podstawy do zakwalifikowania obiektu jako 

zagrażającego życiu. 

 

30. Podwójne drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne zapewniające ewakuację 

bezpośrednio na schody zewnętrzne mają szerokość skrzydła nieblokowanego 

równą 0,7 m. 

  

31. Wysokość stopni schodów zewnętrznych wynosi maksymalnie 0,178 m 

(wysokość stopni można wpisać w odstępstwo). 

  

32. Szerokość spocznika schodów zewnętrznych wynosi 1,49 m (może stanowić 

odstępstwo w ramach Ekspertyzy Technicznej). 

 

33.  Ilość stopni w biegu schodów zewnętrznych wynosi – 13 szt. (odstępstwo). 

  

34. Schody zewnętrzne przebiegają bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej 

widowni, która na znacznej powierzchni jest przeszklona i nie posiada 
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odporności ogniowej EI 30 (przeszklenie do zlikwidowania przy 

termomodernizacji). 

 

35. Szerokość przejścia pomiędzy siedzeniami liczona pomiędzy stałymi 

elementami siedzeń wynosi od 0,49 m do 0,51 m. Ilość siedzeń w rzędzie 

wynosi od 26 szt. w skrajnych sektorach do 28 szt. w sektorach środkowych. 

Taka sytuacja powoduje, że szerokości w rzędach są zbyt małe w stosunku 

do ilości miejsc w rzędzie o 8 siedzeń w sektorach środkowych i o 6 siedzeń w 

 

sektorach skrajnych (jeżeli siedzenia nie będą wymieniane może stanowić to 

odstępstwo w ramach Ekspertyzy Technicznej pod warunkiem, że siedzenia zostaną 

zabezpieczone do stopnia trudno palności np. lakierem ogniochronnym Uniepal Drew 

Aqua).  

 

36. Liczba stopni w jednym biegu schodów stałych na widowni liczy 21 szt. 

(odstępstwo w ramach Ekspertyzy Technicznej) 

 

37.  Wysokość stopni schodów stałych na widowni waha się od 0,128 do         

0,186 m (dopuszczalna wysokość 0,175 m może stanowić odstępstwo). 

 

38.  Szerokość przejścia w ciągu komunikacji schodów stałych na widowni 

wynosi 0,62 m ze względu na zastosowanie barierki na środku przejścia 

wobec wzmaganej 1,2 m. 

 

39. W części hotelowej szerokość drzwi do samodzielnych pomieszczeń 

mieszkalnych wynosi 0,79 m w świetle, nawet do pokoi o liczbie miejsc 

noclegowych większej niż 3 (odstępstwo). 

 

40. Na II kondygnacji nadziemnej części hotelowej po otwarciu drzwi z pokoi 

korytarz zostaje zawężony do wartości 1,27 m (korytarz służy do ewakuacji 

ponad 20 osób) (odstępstwo).  

 

41. Na II kondygnacji nadziemnej części hotelowej  długość drogi ewakuacyjnej z 

pomieszczeń najbardziej oddalonych od klatki schodowej K1 do biegu tej 

klatki wynosi 34,8  m przy jednym kierunku dojścia – długość ta bez względu 

na wynik całkowitej długości drogi ewakuacyjnej do wyjścia na zewnątrz 

obiektu jest przekroczona i daje podstawy do zakwalifikowania obiektu jako 

zagrażającego życiu. 

 

42. Na II kondygnacji nadziemnej części hotelowej  korytarz I piętra nie jest 

wydzielony ścianą o odporności ogniowej EI 15 od pomieszczenia małej sali 

gimnastycznej (sceny) – (do wykonania). 

 

43.  Długość drogi ewakuacyjnej z pomieszczenia nr 6 zlokalizowanego na 

poziomie I kondygnacji nadziemnej części hotelowej do wyjścia głównego z 
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obiektu wynosi około 37,5 m – wartość ta daje podstawy do uznania obiektu 

za zagrażający życiu ludzi. 

 

44. W ścianie korytarza parteru części hotelowej, tuż przy wyjściu głównym 

występuje przeszklenie zwykłe, które nie zapewnia obudowy poziomej drogi 

ewakuacyjnej na poziomie EI 15. 

 

45. Z małej sali gimnastycznej ewakuacja prowadzi bezpośrednio na zewnątrz 

obiektu poprzez drzwi dwuskrzydłowe o szerokości skrzydła nieblokowanego 

0,73 m (drzwi do wymiany). 

 

46. Po otwarciu drzwi do pomieszczeń zlokalizowanych na poziomie -1 części 

hotelowej, szerokość korytarza zostaje zawężona do wartości 1,27 m. Wartość 

ta nie pozwala na ewakuację większej ilości ludzi niż 20.  

 

47. Droga ewakuacyjna na poziomie -1 części hotelowej oświetlona jest wyłącznie 

światłem sztucznym, co powoduje konieczność zastosowania oświetlenia 

ewakuacyjnego (do wykonania). 

 

48. Z poziomu -1 części hotelowej najdłuższa droga ewakuacyjna prowadzi z 

pomieszczenia siłowni i jest równa całkowitej długości korytarza. Przy jednym 

kierunku dojścia długość ta jest przekroczona i pozwala na zakwalifikowanie 

obiektu jako zagrażającego życiu. 

 

49. Drzwi prowadzące na zewnątrz w tylnej części zaplecza kuchennego mają 

szerokość skrzydła nieblokowanego równą 0,85 m (do wymiany lub odstępstwo) 

 

50. Drzwi wewnętrzne oddzielające pub od korytarza parteru, mają szerokość 

0,66 m w świetle (drzwi do wymiany). 

 

51. Oznakowanie ewakuacyjne należy rozmieścić zgodnie z PN/N-01256/05 

dotyczącą sposobów oznakowania dróg ewakuacyjnych (formalność). 

 

52. System sygnalizacji pożaru – wymagany ze względu na ilość miejsc 

noclegowych przekraczających 50 i przewidywanym okresie pobytu tych 

samych osób nie przekraczającym trzech dób. 

 

53. Oświetlenie ewakuacyjne – wymagane na drogach ewakuacyjnych z uwagi na 

oświetlenie dróg ewakuacyjnych wyłącznie światłem sztucznym, obecnie 

występujące oprawy nie spełniają wymogów dot. dopuszczenia do 

stosowania, oprawy muszą mieć dokument dopuszczający do stosowania w 

ochronie przeciwpożarowej tzw. świadectwo dopuszczenia. 

 

54. Oświetlenie przeszkodowe na hali powinno spełniać wymagania normy. 

 



TECHNO-POŻ Strona 40 

 

55. Hydranty 25 – hydranty wymagane ze względu na powierzchnię strefy 

pożarowej ZL I, III, V. 

  

56. Hydranty muszą być zainstalowane poza obrębem klatki schodowej, a zawory 

hydrantów muszą być umiejscowione na wysokości 1,35 m ± 0,1 m.  

 

57. Instalacja będąca integralną częścią instalacji wody użytkowej musi posiadać 

zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem wody z instalacji 

użytkowej, zasilanie instalacji musi odbywać się za pośrednictwem licznika 

sprzężonego (do wykonania). 

 

58.  Hydranty wewnętrzne powinny obejmować swym zasięgiem całą strefę 

pożarową obiektu. 

 

59. Należy przeprowadzić badania hydrantów wewnętrznych o średnicy DN 25 w 

celu weryfikacji czy nie jest konieczne zastosowanie pompowni pożarowej. 

 

60. W obiekcie należy zainstalować urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i 

połączyć obiekt z KP PSP w Krapkowicach.  Z uwagi na wymagany system 

sygnalizacji pożarowej. „konieczne jest połączenie istniejących i nowo 

projektowanych klap z systemem SAP”. 

61. Do obiektu wymagany jest przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który powinien 

umożliwiać odcięcie zasilania w obiekcie w sposób natychmiastowy. Obecna 

lokalizacja nie zapewnia tego warunku (do wykonania). 

 

62. Obiekt powinien być wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości 2 kg 

proszku AB lub ABC przypadającej na 100 m2 obiektu o łącznej masie nie 

mniejszej niż 84 kg.  

 

63. W pomieszczeniu kuchni należy umieścić co najmniej 1 gaśnicę zawierającą 

co najmniej 2 kg środka gaśniczego przeznaczonego do gaszenia pożarów 

tłuszczy tj. do gaszenia pożarów grupy F.  

 

64. Gaśnice muszą zostać rozlokowane w taki sposób, aby dojście do najbliższej 

gaśnicy nie przekraczało długości 30 m. 

 

65.  Lokalizacja gaśnic powinna być oznakowana znakami zgodnymi z PN. 

 

66. W stropach wydzielających poszczególne kondygnacje  części hotelowej 

obiektu oraz w ścianach i stropie wydzielającym pomieszczenie składu oleju 

oraz pomieszczenia w którym zlokalizowana jest nagrzewnica klasa 

odporności ogniowej przepustów powinna wynosić EI 60. 
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67. Przejścia instalacyjne przez ściany posadowione poniżej poziomu terenu, 

powinny być zabezpieczone również przed przenikaniem gazu do wnętrza 

budynku. 

 

68. Bliższa krawędź drogi dojazdowej do budynku przebiega w odległości 

mniejszej niż 5 m od ściany frontowej budynku. Konieczne jest więc 

zapewnienie odporności ogniowej REI 120 ściany zewnętrznej budynku 

usytuowanej w odległości około 3,0 m. 

 

69. Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac 

manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego 

dopuszczalnego nacisku 100 kN na oś. 

 

70. Droga pożarowa do rozpatrywanego obiektu nie jest oznakowana tablicą 

zgodną z PN. 

 

71. Przestrzeń pomiędzy sufitem podwieszonym, a stropodachem powinna być 

podzielona na sektory o powierzchni nie większej niż 1000 m2. 

 

72. Ściana przesuwna w pubie powinna być wykonana z materiałów NRO (nie 

rozprzestrzeniający ognia). 

 

73. W pomieszczeniu hali należy zastosować oświetlenie ewakuacyjne. 

 

74. Drogi i wyjścia ewakuacyjne z hali powinny być wyposażone w oświetlenie 

ewakuacyjne.  

 

75. Brak odporności ogniowej EI 15 w miejscu występowania przeszkleń w 

ścianie II piętra wydzielającej halę sportową od części hotelowej (przeszklenia 

do zlikwidowania). 

 

76. Strop wydzielający widownię hali od pomieszczeń parteru powinien posiadać 

odporność ogniową EI 60 w miejscach występowania otworów wentylacyjnych 

 

77. Magazyn oleju opałowego powinien być wyposażony w półstałe urządzenie 

gaśnicze pianowe, które powinno być oznakowane i do którego powinien być 

zapewniony dojazd.  

 

78. Korytarz ewakuacyjny powinien być oddzielony od hali sportowej również na 

odcinku ponad sufitem podwieszonym ścianą o odporności ogniowej EI 15.  
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