
Należy przeprowadzić badania hydrantów zewnętrznych, które 
powinny łącznie zapewnić 20 dm3/s przy jednoczesnym poborze 
wody 

Droga pożarowa do rozpatrywanego obiektu nie jest 
oznakowana tablicą zgodną z PN 

Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym 
samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek 
minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kN na oś 

Bliższa krawędź drogi dojazdowej do budynku przebiega w 
odległości mniejszej niż 5 m od ściany frontowej budynku. 
Konieczne jest więc zapewnienie odporności ogniowej REI120 
ściany zewnętrznej budynku usytuowanej w odległości około 3,0 m. 

Wyłącznik ppoż. prądu powinien umożliwiać odcięcie dopływu 
prądu do obiektu. Istniejące rozwiązanie nie umożliwia tego ze 
względu na brak dostępu do tego wyłącznika. 

Szkic sytuacyjny terenu 



Obiekt nie spełnia wymagań w zakresie odporności 
ogniowej RE15 dla przekrycia dachu o powierzchni 

przekraczającej 1000 m2. 

Elementy budynku, które powinny spełniać określone 
wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 
powinny posiadać deklaracje zgodności i aprobaty 
techniczne potwierdzające spełnienie przez nie 
wymogów przeciwpożarowych. 

Stosowanie materiałów wykończeniowych luźno 
zwisających, w szczególności w kurtynach , zasłonach, 
draperiach, kotarach, żaluzjach łatwo zapalnych jest 
zabronione. 

Drogi ewakuacyjne z hali nie są 
obudowane ścianami o odporności 
ogniowej EI15 

Szerokość spocznika schodów zewnętrznych wynosi 1,49 m  
Ilość stopni w biegu schodów zewnętrznych wynosi – 13 szt 

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 

Podwójne drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne 
zapewniające ewakuację bezpośrednio na 
schody zewnętrzne mają szerokość skrzydła 
nieblokowanego równą 0,7 m  

Wysokość stopni w klatce K3 waha się od 0,155 
do 0,180 m 
Szerokość spocznika w klatce K3 wynosi 1,418 
m. 

Schody zewnętrzne przebiegają 
bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej 
widowni, która na znacznej powierzchni jest 
przeszklona i nie posiada odporności 
ogniowej EI30 

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

Wysokość stopni schodów stałych na widowni waha 
się od 0,128 do 0,186 m. 

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 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 

Strop wydzielający widownię hali od pomieszczeń 
parteru powinien posiadać odporność ogniową EI60 
w miejscach występowania otworów wentylacyjnych 

Korytarz ewakuacyjny powinien 
być oddzielony od hali 
sportowej również na odcinku 
ponad sufitem podwieszonym 
ścianą o odporności ogniowej 
EI15. 

Hala – I piętro 



Z poziomu parkietu ewakuacja na zewnątrz prowadzi 
przez 5 szt. drzwi posiadających szerokości skrzydła 
nieblokowanego 0,7 m 

Z poziomu parkietu ewakuacja w kierunku 
korytarza parteru części hotelowej 
prowadzi przez drzwi o szerokości skrzydła 
nieblokowanego 0,71 m 

Z poziomu parkietu ewakuacja w kierunku 
korytarza parteru części hotelowej o 
całkowitej długości dojścia 37 m przy 
jednym kierunku dojścia 

Długość drogi ewakuacyjnej z parkietu hali poprzez 
hol, przy jednym kierunku dojścia oscyluje w 
granicach 16 m. 

W obrębie holu znajduje się 
magazyn krzeseł, który 
oddzielony jest od holu jedynie 
wiszącą kotarą palną 

Żadne z drzwi stanowiących 
wyjście ewakuacyjne z hali 
sportowej nie posiada zamknięć 
antypanicznych 

Stosowanie materiałów wykończeniowych luźno 
zwisających, w szczególności w kurtynach , zasłonach, 
draperiach, kotarach, żaluzjach łatwo zapalnych jest 
zabronione. 

Cały obiekt powinien być wyposażony w 
hydranty 25 a nie jak obecnie w hydranty 
52 

W pomieszczeniu hali należy zastosować 
oświetlenie ewakuacyjne 

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

Oświetlenie przeszkodowe na hali 
powinno spełniać wymagania normy jak 
dla oświetlenia przeszkodowego 

Hala – parter 



Drzwi wewnętrzne oddzielające pub od 
korytarza parteru, mają szerokość 0,66 m 
w świetle 

Drzwi prowadzące na zewnątrz w tylnej 
części zaplecza kuchennego mają szerokość 
skrzydła nieblokowanego równą 0,85 m – 
mogą służyć wyłącznie do ewakuacji 
maksymalnie 3 osób 

W pomieszczeniu pubu występuje 
palenisko na paliwo stałe (kominek) 

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 

Ściana przesuwna powinna być wykonana 
z materiałów NRO (nie rozprzestrzeniający 
ognia) 

Obiekt powinien być wyposażony w instalację 
sygnalizacji pożaru ze względu na ilość miejsc 
noclegowych przekraczających 50 i 
przewidywanym okresie pobytu tych samych 
osób nie przekraczającym trzech dób 

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 

W obiekcie należy zainstalować urządzenia odbiorcze 
alarmów pożarowych i połączyć obiekt z KP PSP w 
Krapkowicach ze względu na obowiązek stosowania 
systemu sygnalizacji pożaru 

Przestrzeń pomiędzy sufitem podwieszonym, a 
stropodachem powinna być podzielona na sektory o 
powierzchni nie większej niż 1000 m2 

Hala – parter, 
zaplecze kuchenne 



Ściana zewnętrzna budynku powinna być 
wykonana w rozwiązaniu systemowym 
spełniającym wymóg NRO 

Wyroby użyte do wykonania dylatacji 
muszą również spełniać wymagania w 
zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia 

Korytarz parteru jest zamykany drzwiami 
o szerokości w świetle 0,9 m, podczas gdy 
drzwi powinny mieć szerokość 1,2 m 

Szerokość skrzydła nieblokowanego drzwi 
wewnętrznych i zewnętrznych wejścia 
głównego do części hotelowej wynosi 0,72 
m w świetle 

W ścianie korytarza parteru, tuż przy 
wyjściu występuje przeszklenie zwykłe, 
które nie zapewnia obudowy poziomej 
drogi ewakuacyjnej na poziomie EI15 

Długość drogi ewakuacyjnej z 
pomieszczenia nr 6 zlokalizowanego na 
poziomie I kondygnacji nadziemnej części 
hotelowej do wyjścia głównego z obiektu 
wynosi około 37,5 m 

Z małej sali gimnastycznej ewakuacja 
prowadzi bezpośrednio na zewnątrz 
obiektu poprzez drzwi dwuskrzydłowe o 
szerokości skrzydła nieblokowanego 0,73 m 

Hotel – parter, 
zaplecze kuchenne 



We wszystkich pokojach mieszkalnych na 
suficie występują panele tj. materiał 
palny, kapiący i odpadający pod wpływem 
ognia 

Na drogach ewakuacyjnych należy 
stosować co najmniej trudno zapalne 
materiały i wyroby budowlane. 
Zabronione jest stosowanie materiałów 
łatwo zapalnych – dotyczy wykładziny Konieczne jest zapewnienie stopnia NRO 

dla pokrycia dachu całego budynku 
realizowanego przy użyciu papy położonej 
na stropodachu korytkowym 

Zbyt mała szerokość biegu w 
klatce K1 - 1,16 m 

Zbyt mała szerokość spocznika 
w klatce K1 od 1,14 – 1,35 m 

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 

Na II kondygnacji nadziemnej części hotelowej 
po otwarciu drzwi z pokoi korytarz zostaje 
zawężony do wartości 1,27 m 

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 

Na II kondygnacji nadziemnej części 
hotelowej  korytarz I piętra nie jest 
wydzielony ścianą o odporności ogniowej 
EI15 od pomieszczenia małej sali 
gimnastycznej 

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

Cały 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 

Gaśnice muszą zostać rozlokowane w taki 
sposób, aby dojście do najbliższej gaśnicy 
nie przekraczało długości 30 m 

Lokalizacja gaśnic powinna być 
oznakowana znakami zgodnymi z PN 

Po zastosowaniu hydrantów 25, należy 
przeprowadzić badania hydrantów 
wewnętrznych o średnicy DN 25 w celu 
weryfikacji czy nie jest konieczne 
zastosowanie pompowni pożarowej 

Brak odporności ogniowej EI15 w miejscu 
występowania przeszkleń na II piętrze 

Hotel - I piętro  



Magazyn oleju opałowego powinien być 
wyposażony w półstałe urządzenie 
gaśnicze pianowe, które powinno być 
oznakowane i do którego powinien być 
zapewniony dojazd. 

Drzwi prowadzące na kondygnację piwnic 
w części zaplecza kuchennego nie 
posiadają odporności ogniowej EI30 

Pomieszczenie w którym znajduje się 
nagrzewnica nie jest wydzielone od hali 
sportowej w miejscu wprowadzenia 
przewodów nagrzewczych. Przejścia 
instalacyjne występujące w ścianach tego 
pomieszczenia  powinny mieć klasę 
odporności ogniowej przepustów nie 
mniejszą niż EI60 

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 

Droga ewakuacyjna na poziomie -1 części 
hotelowej oświetlona jest wyłącznie 
światłem sztucznym, co powoduje 
konieczność zastosowania oświetlenia 
ewakuacyjnego 

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 

Oznakowanie ewakuacyjne należy w 
całym budynku uzupełnić i rozmieścić 
zgodnie z PN/N-01256/05 dotyczącą 
sposobów oznakowania dróg 
ewakuacyjnych 

Nie zapewniono pełnej ochrony obiektu 
hydrantami wewnętrznymi. Brak 
hydrantów na poziomie -1 oraz brak 
hydrantów w części hotelowej (dot. Części 
zlokalizowanej bliżej hali sportowej) i w 
obrębie widowni 

Przejścia instalacyjne przez ściany 
posadowione poniżej poziomu terenu, 
powinny być zabezpieczone również przed 
przenikaniem gazu do wnętrza budynku 

Wszystkie przejścia instalacyjne o średnicy 
przekraczającej 4 cm występujące w stropach 
budynku, powinny posiadać przepusty 
przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI60 (NIE 
DOTYCZY  STROPU NAD  MAGAZYNEM OLEJU) 

W ścianach wydzielających 
pomieszczenie magazynu 
oleju klasa odporności 
ogniowej przepustów 
powinna wynosić EI120 

Hotel – poziom -1 


