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część 1część 1część 1część 1    

    
1.1.1.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność reZakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność reZakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność reZakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych alizacji poszczególnych alizacji poszczególnych alizacji poszczególnych pracpracpracprac::::    

 
Opracowanie stanowi projekt budowlany dla przebudowy i remontu zespołu szatniowego wraz z remontem 
niecek basenowych i wymiana technologii basenowej dla obiektu Pawilonu Gimnastyki Leczniczej w Rabce 
Zdroju. Obiekt stanowi część zespołu Zakładu Rehabilitacji Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy 
w Rabce –Zdrój, przy ul. Prof. Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka-Zdrój, działki nr 4252, 4248/2 obr.0001 Rabka-
Zdrój 
 
Opracowanie obejmuje następujące elementy: 

 
� Przebudowa zespołu szatniowego- zmiana układu funkcjonalnego szatni i natrysków 
� Remont niecek basenowych wraz z wykonaniem nowej technologii basenowej w pomieszczeniach 

przyziemia budynku; 
� Remont instalacji wodno- kanalizacyjnej strefy szatniowej i basenowej- wg. proj. branżowych 
� Remont instalacji elektrycznej strefy szatniowej i basenowej- wg. proj. branżowych 
� Remont instalacji wentylacji mechanicznej strefy szatniowej i basenowej- wg. proj. branżowych 
� Ocieplenie ścian budynku na poziomie parteru. 
� Wymiana stolarki okiennej (z wyłączeniem fasady od strony południowej)  
� demontaż schodów zewnętrznych 
 

a) zakres robót: 
 

� Przebudowa zespołu szatniowego- zmiana układu funkcjonalnego szatni i natrysków 
� Remont niecek basenowych wraz z wykonaniem nowej technologii basenowej w pomieszczeniach 

przyziemia budynku; 
� Remont instalacji wodno- kanalizacyjnej strefy szatniowej i basenowej- wg. proj. branżowych 
� Remont instalacji elektrycznej strefy szatniowej i basenowej- wg. proj. branżowych 
� Remont instalacji wentylacji mechanicznej strefy szatniowej i basenowej- wg. proj. branżowych 
� Ocieplenie ścian budynku na poziomie parteru. 
� Wymiana stolarki okiennej (z wyłączeniem fasady od strony południowej)  
� Demontaż schodów zewnętrznych 
 

b) kolejność wykonywanych obiektów: 
− jednoetapowo. 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

    

budynek objęty opracowaniem 
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi: 

 
a) nie dotyczy 

 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce czas ich występowania: 

    

a) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, 
b) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m, 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robot szczególnie 

niebezpiecznych: 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy dokonać przeszkolenia pracowników w 
zakresie przepisów BHP przez osobę uprawnioną w następujący sposób: 

a) poinformowanie pracowników przez osobę prowadzącą szkolenie o występujących zagrożeniach, 
b) przekazanie pisemnej instrukcji obsługi urządzeń i maszyn (DTR-ka itp ), 
c) umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych. 
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii 

i innych zagrożeń: 

a) szkolenia informujące o zagrożeniach wynikających z prowadzenia robót budowlanych, 
b) oznakowanie i trwałe zabezpieczenie miejsc grożących w szczególności przysypaniem ziemią lub 

upadkiem z wysokości, 
c) oznakowanie dróg ewakuacyjnych i ciągów komunikacyjnych, 
d) zabezpieczeni placu budowy przed dostępem dla osób niepowołanych, 
e) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
f) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed 

skutkami zagrożeń, 
g) bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby, 
h) czytelne oznakowanie lokalizacji urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego. 

        
część 2część 2część 2część 2    

    

1.1.1.1. Zakres robót objętych zamierzeniem budowlanym.Zakres robót objętych zamierzeniem budowlanym.Zakres robót objętych zamierzeniem budowlanym.Zakres robót objętych zamierzeniem budowlanym.    
Zakres dotyczy wbudowania instalacji wod-kan., instalacji centralnego ogrzewania, oraz wentylacji mechanicznej dla 
przebudowy i remontu wraz z ociepleniem budynku Pawilonu Gimnastyki Leczniczej dla zadania: Modernizacja Zakładu 
Rehabilitacji Pawilonu Gimnastyki Leczniczej wraz z Halą Sportowo- Rehabilitacyjną. Budynek objęty opracowaniem 
zlokalizowano na dz. nr ewid. działki nr 4252, 4248/2 obr.0001 Rabka-Zdrój ul. Prof. Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka-
Zdrój.                                                 
Zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego: 

• demontaże istniejących instalacji c.o., wod-kan, wentylacji mechanicznej, 
• budowa instalacji centralnego ogrzewania, 
• budowa instalacji wod-kan., 
• budowa instalacji wentylacji mechanicznej. 

Kolejność wykonywanych robót: 
• demontaże istniejących instalacji c.o., wod-kan, wentylacji mechanicznej, 
• wytyczenie trasy instalacji centralnego ogrzewania,  
• wytyczenie trasy instalacji wod-kan., 
• wytyczenie trasy instalacji wentylacji mechanicznej,  
• roboty związane z przewiertami i rozkuwaniem ścian i stropów; 
• montaż przewodów zimnej i ciepłej wody, c.o. i kanalizacji sanitarnej, 
• montaż instalacji wentylacji mechanicznej, 
• odbiór techniczny, 
• roboty murarskie przy obróbce otworów; wywóz nadmiaru gruzu. 

 
2.2.2.2. Wykaz aktualnych obiektów budowlanyWykaz aktualnych obiektów budowlanyWykaz aktualnych obiektów budowlanyWykaz aktualnych obiektów budowlanych występujących na terenie planowanej ch występujących na terenie planowanej ch występujących na terenie planowanej ch występujących na terenie planowanej 

inwestycji:inwestycji:inwestycji:inwestycji:    
Na terenie planowanej inwestycji zlokalizowany jest istniejący Zakład Rehabilitacji. 

 
3.3.3.3. Elementy zagospodarowania terenu mogące wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa Elementy zagospodarowania terenu mogące wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa Elementy zagospodarowania terenu mogące wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa Elementy zagospodarowania terenu mogące wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi:i zdrowia ludzi:i zdrowia ludzi:i zdrowia ludzi:    
Do elementów mogących stwarzać zagrożenie można zaliczyć: 

• droga montażowa, 
• projektowane instalacje wewnętrzne, 

 
4.4.4.4. Zagrożenia występujące podczas wykonywania robót.Zagrożenia występujące podczas wykonywania robót.Zagrożenia występujące podczas wykonywania robót.Zagrożenia występujące podczas wykonywania robót.    
a) Roboty ziemne 
• Upadek pracownika lub osoby postronnej  
• Zagrożenie podczas transportu rur, 
b) Maszyny i urządzenia wykorzystywane na placu budowy 
• Potrącenie sprzętem mechanicznym lub ręcznym, 
• Porażenie prądem elektrycznym wskutek uszkodzenia izolacji przewodów zasilających urządzenia elektryczne. 

Roboty należy prowadzić na podstawie projektu określającego położenie  infrastruktury technicznej. Pracownicy 
realizujący zadanie powinni zostać poinstruowani o mogących wystąpić zagrożeniach i zasadach postępowania w przypadku 
ich wystąpienia. Nad pracami szczególnie niebezpiecznymi powinien być sprawowany nadzór kierownika budowy, który 
powinien wskazać sposób prowadzenia prac. W czasie wykonywania robót, miejsca niebezpieczne należy odgrodzić i 
umieścić napisy ostrzegawcze.   
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5.5.5.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.    
Udzielenie instruktażu praktycznego i teoretycznego jest przygotowaniem pracowników do warunków bezpieczeństwa i 
higieny pracy w trakcie robót. 
Poinstruowanie pracowników polega na poglądowym i praktycznym omówieniu istniejących lub mogących zaistnieć 
zagrożeń jak również wskazaniu metod i środków zapobiegawczych. W czasie szkolenia należy zapoznać z: 

• bezpiecznymi metodami pracy (w teorii i praktyce), 
• przeanalizować istniejące warunki i mogące powstać zagrożenia na stanowiskach pracy, 
• przeanalizować przypadki nieprzestrzegania przepisów BHP i ich konsekwencje w związku z wypadkami przy 

pracy, 
• łączyć zagadnienia zawodowe z problematyka BHP 

W trakcie instruktażu należy przedyskutować następujące zagadnienia: 
• dyscyplina pracy w założeniach regulaminu pracy, 
• ogólne przepisy dotyczące poruszania się pracowników po ciągach komunikacyjnych oraz postępowania w trakcie 

przewozu transportem, 
• zagrożenia wypadkiem na stanowisku pracy, 
• założenia w odniesieniu do prawidłowej organizacji pracy oraz zasady i przepisy dotyczące używania narzędzi, 
• rodzaj i sposób używania i przechowywania sprzętu ochrony osobistej, odzieży ochronnej i roboczej, 
• obowiązek zgłaszania obrażeń ciała i udzielania pierwszej pomocy, 
• informowanie kierownika budowy o wypadku w pracy i awariach sprzętu i urządzeń, 
• osobista higiena pracownika, 
• ochrona p.poż., 
• prawa i obowiązki pracowników budowy min prawo do odmowy wykonywania pracy jeżeli występuje zagrożenie 

życia i zdrowia 
Całość instruktażu przeprowadza kierujący robotami budowlanymi – kierownik budowy, który po zakończeniu szkolenia 
wpisuje do książki szkolenia fakt odbycia w/w czynności. W książce szkolenia powinny się znajdować podpisy osób 
biorących udział w szkoleniu.  
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, 
• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania, 
• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie przed wypadkami przy pracy, 

chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 
• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków 

ochrony zbiorowej, 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca 

pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny 
zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 
wzroku, słuchu). 
    

6.6.6.6. Środki techniczne oraz organizacyjne które zapobiegają niebezpieczeństwom Środki techniczne oraz organizacyjne które zapobiegają niebezpieczeństwom Środki techniczne oraz organizacyjne które zapobiegają niebezpieczeństwom Środki techniczne oraz organizacyjne które zapobiegają niebezpieczeństwom 
powstałym przy wykonywaniu powstałym przy wykonywaniu powstałym przy wykonywaniu powstałym przy wykonywaniu robót budowlanych w rejonach szczególnie robót budowlanych w rejonach szczególnie robót budowlanych w rejonach szczególnie robót budowlanych w rejonach szczególnie 
niebezpiecznych.niebezpiecznych.niebezpiecznych.niebezpiecznych.    

Do podstawowych przyczyn technicznych powstawania wypadków należą: 
• Wady konstrukcyjne materiałów, 
• Brak lub niewystarczające urządzenia zabezpieczające, 
• Brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
• Zastosowanie materiałów zastępczych, 
• Niedotrzymanie parametrów technicznych, 
• Ukryte wady materiałów, 
• Nadmierne eksploatowanie materiałów i sprzętu. 

Wskazanie środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwomWskazanie środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwomWskazanie środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwomWskazanie środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom    
a) Maszyny i urządzenia techniczne 
• Maszyny techniczne i urządzenia podlegające dozorowi technicznemu mogą być wykorzystywane jeżeli posiadają 

dokumenty dopuszczające do eksploatacji 
• Maszyny i sprzęt techniczny powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem, 
• Operatorzy sprzętu i maszyn budowlanych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje, 
• Stanowiska pracy operatorów maszyn i urządzeń powinny być zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi 

przedmiotami oraz osłonięte w okresie zimowym  
b) Zaplecze budowy 
• Zaplecze należy wyposażyć w podstawowe środki ochrony osobistej i zdrowia (ubrania robocze, kaski, szelki 

bezpieczeństwa, drabiny), 
• Należy zapewnić dostęp do toalety, apteczkę pierwszej pomocy, materiały opatrunkowe 
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Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwomŚrodki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwomŚrodki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwomŚrodki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom    
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany 
odpowiednio do zakresu obowiązków. 
Do podstawowych przyczyn organizacyjnych powstawania wypadków należą: 

• Niewłaściwe rozplanowanie pracy, 
• Niewłaściwe polecenia przełożonych, 
• Tolerowanie odstępstw od zasad BHP przez przełożonych 
• Niewłaściwe przeszkolenie BHP, 
• Dopuszczenie do prac osób z przeciwwskazaniami lub bez wymaganych badań lekarskich, 
• Brak środków ochrony indywidualnej, 
• Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy (przejścia i dojścia, usytuowanie urządzeń) 

Obowiązki osoby kierującej pracami budowlanymi: 
• Organizacja stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, 
• Organizacja pracy w sposób uwzględniający zabezpieczenie pracowników przed wypadkami w pracy i chorobami 

zawodowymi i związanymi ze środowiskiem pracy, 
• Nadzór nad stosowaniem środków ochrony indywidualnej, 

Działania profilaktyczne kierownika budowy: 
• Zapewnienie organizacji pracy w sposób minimalizujący zagrożenia wypadkowe oraz wpływ zewnętrznych 

czynników szkodliwych i uciążliwych, 
• Działania mające na celu likwidację zagrożeń zdrowia i życia osób pracujących poprzez wdrażanie technologii i 

materiałów nie powodujących takich zagrożeń  
Kierownik budowy zobowiązany jest do informowania pracowników o sposobach posługiwania się środkami ochrony 
indywidualnej i zbiorowej. 
W przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracami 
zobowiązana jest niezwłocznie przerwać roboty i podjąć działania zmierzające do eliminacji zagrożenia. 
    
 

Opracował: 
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� PODSTAWA OPRACOWANIA:PODSTAWA OPRACOWANIA:PODSTAWA OPRACOWANIA:PODSTAWA OPRACOWANIA:    
 
� Zlecenie inwestora i przedstawiony przez Niego program funkcjonalny 
� Normy i przepisy budowlane 
� Uzgodnienia i materiały przedprojektowe 
� Inwentaryzacja 
� Opinia techniczna o stanie budynku 
 

� PRZEDMIOT PRZEDMIOT PRZEDMIOT PRZEDMIOT INWESTYCJIINWESTYCJIINWESTYCJIINWESTYCJI    
 

Opracowanie stanowi projekt budowlany dla przebudowy i remontu zespołu szatniowego wraz z remontem 
niecek basenowych i wymiana technologii basenowej dla obiektu Pawilonu Gimnastyki Leczniczej w Rabce 
Zdroju. Obiekt stanowi część zespołu Zakładu Rehabilitacji Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy 
w Rabce –Zdrój, przy ul. Prof. Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka-Zdrój, działki nr 4252, 4248/2 obr.0001 Rabka-
Zdrój. 
 
Opracowanie obejmuje następujące elementy: 

 
� Przebudowa zespołu szatniowego- zmiana układu funkcjonalnego szatni i natrysków 
� Remont niecek basenowych wraz z wykonaniem nowej technologii basenowej w pomieszczeniach 

przyziemia budynku; 
� Remont instalacji wodno- kanalizacyjnej strefy szatniowej i basenowej 
� Remont instalacji elektrycznej strefy szatniowej i basenowej 
� Remont instalacji wentylacji mechanicznej strefy szatniowej i basenowej 
� Ocieplenie ścian budynku na poziomie parteru. 
� Wymiana stolarki okiennej (z wyłączeniem fasady od strony południowej)  
� Demontaż schodów zewnętrznych 

 
 
Część I A- Projekt architektoniczno- budowlany, sytuacja       
 

 
� OPIS TERENU ISTNIEJĄCEGOOPIS TERENU ISTNIEJĄCEGOOPIS TERENU ISTNIEJĄCEGOOPIS TERENU ISTNIEJĄCEGO    
 

Przedmiotowy budynek stanowi część zespołu obiektów Zakładu Rehabilitacji Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc 
Oddział Terenowy w Rabce –Zdrój, przy ul. Prof. Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka-Zdrój, działki nr 4252, 
4248/2 obr.0001 Rabka-Zdrój. Położony jest w terenie o dużym spadku stąd różnica poziomu terenu od strony 
południowej i północnej obiektu- dostęp do pomieszczeń przyziemia z poziomu terenu. 
Teren wokół obiektu jest zagospodarowany zielenią wysoką i niską, oraz infrastrukturą drogową- podjazdy i 
miejsca parkingowe, chodniki i dojścia do budynków. 
Wejście do części basenowej znajduje sie od strony zachodniej budynku, od północy znajdują się wejścia do 
pomieszczeń technicznych w przyziemiu oraz schody zewnętrzne, prowadzące  na poziom szatni i basenu 

 
� PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENUPROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENUPROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENUPROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU----    bez zmianbez zmianbez zmianbez zmian    

 
Opracowanie obejmuję prace wewnątrz obiektu, zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian.  
 

� Bilans terenuBilans terenuBilans terenuBilans terenu----    bez zmianbez zmianbez zmianbez zmian    
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� OGÓLNE DANE LICZBOWEOGÓLNE DANE LICZBOWEOGÓLNE DANE LICZBOWEOGÓLNE DANE LICZBOWE    (na podstawie inwentaryzacji)(na podstawie inwentaryzacji)(na podstawie inwentaryzacji)(na podstawie inwentaryzacji)    
 

Powierzchnia netto całego budynku Bez zmianBez zmianBez zmianBez zmian    1 355,951 355,951 355,951 355,95    mmmm2222    

Powierzchnia użytkowa Bez zmianBez zmianBez zmianBez zmian    561,95561,95561,95561,95    mmmm2222    

Powierzchnia całkowita Bez zmianBez zmianBez zmianBez zmian    1501,601501,601501,601501,60    mmmm2222    

Powierzchnia zabudowy Bez zmianBez zmianBez zmianBez zmian    750,48750,48750,48750,48    mmmm2222    

Maksymalna wysokość od poziomu ± 0,00 Bez zmianBez zmianBez zmianBez zmian    7,207,207,207,20    mmmm    

Rzędna ± 0,00 Bez zmianBez zmianBez zmianBez zmian    533,70533,70533,70533,70    m n.p.m.m n.p.m.m n.p.m.m n.p.m.    

 
� FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTUFORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTUFORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTUFORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU    

 
Budynek objęty opracowaniem powstał w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Technologia 
wykonania tradycyjna murowana (pustaki ceramiczne oraz PGS) z elementami betonowymi. 
Przedmiotowy budynek ma prostą modernistyczną formę. Część basenowa jest wyższa i stanowi 
dominantę bryły, od strony południowej znajduję się duże przeszklenie- doświetlenie oraz wyjścia na teren 
z  hali basenowej. Od strony północnej teren obniżą się i poziom przyziemia dostępny jest z również z 
poziomu terenu. Dachy płaskie, jednospadowe w kierunku północnym. Projekt obejmuje ocieplenie 
budynku na poziomie parteru (bez ścian przyziemia) oraz wymianę stolarki okiennej z wyłączeniem fasady 
od strony południowej. 
 
 

 
 

widok budynku od strony  wschodniej 
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widok budynku od strony południowo- wschodniej 
 

 
 

widok budynku od strony południowo- zachodniej 
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widok budynku od strony północno- zachodniej 
 

� UKŁAD FUNKCJONALNY:UKŁAD FUNKCJONALNY:UKŁAD FUNKCJONALNY:UKŁAD FUNKCJONALNY:    
 
PRZYZIEMIE: 
W poziomie przyziemia znajdują się pomieszczenia techniczne.  Projekt obejmuję modernizację technologii 
basenowej stąd w części pomieszczeń zaprojektowano urządzenia uzdatniania wody (zgodnie z projektem 
technologii basenowej). Zaprojektowano również modernizację instalacji wentylacji mechanicznej i wodno- 
kanalizacyjnej- zgodnie z załączonymi projektami branżowymi. 
 
PARTER  
Na poziomie parteru znajdują się pomieszczenia szatni, hala basenowa oraz sale do ćwiczeń. 
Projekt obejmuje remont pomieszczeń szatni tzn. wydzielenie nowych przebieralni, natrysków oraz toalet. 
Remontowane będą również niecki basowe oraz płytki na posadzce hali basenowej. 

 
 

widok szatni 
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widok komunikacja na parterze przy szatniach 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

widok hali basenowej 
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widok hali basenowej 
 
� UKŁAD KONSTRUKCYJNYUKŁAD KONSTRUKCYJNYUKŁAD KONSTRUKCYJNYUKŁAD KONSTRUKCYJNY, INSTALACJE WEWNĘTRZNE, INSTALACJE WEWNĘTRZNE, INSTALACJE WEWNĘTRZNE, INSTALACJE WEWNĘTRZNE, WYKOŃCZENIE, WYKOŃCZENIE, WYKOŃCZENIE, WYKOŃCZENIE    

 
Główna konstrukcja nośna- żelbetowe słupy i belki. 
Ściany-  zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne z cegły pełnej i pustaków PGS. 
Ściany działowe kondygnacji od przyziemia do II pietra – z cegły pełnej oraz dziurawki z 
obustronnym tynkiem.  
StropyStropyStropyStropy::::    strop DZ gr. 23cm, nad halą basenową dźwigary.    
Klatki schodoweKlatki schodoweKlatki schodoweKlatki schodowe    
Klatka schodowa żelbetowe 
Dach Dach Dach Dach - strop DZ gr. 23cm, nad halą basenową dźwigary drewniane.    
InstalacjeInstalacjeInstalacjeInstalacje    
- instalacja elektryczna, oświetlenia 
- instalacja c.o. 
- wentylacja grawitacyjna 
- wentylacja mechaniczna 
- woda zimna , ciepła 
- teletechniczna 
- komputerowa 
- gazowa 
 
� teren przeznaczony pod inwestycje nie jest objęty ochroną konserwatorską, nie ma w sąsiedztwie 

elementów wpisanych do rejestru zabytków; 
� teren znajduje się poza granicami terenu górniczego oraz wpływami eksploatacji górniczej; 
� opinia geologiczna- ustalenie warunków geotechnicznych obiektu budowlanego: 

Analiza konstrukcji obiektów oraz miejsca posadowienia i sposobu fundamentowania budynku w 
podłożu gruntowym (proste warunki gruntowe) pozwala na zakwalifikowanie obiektu do pierwszej 
kategorii geotechnicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki 
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Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych; 

� projektowane obiekty wraz z zagospodarowaniem terenu nie będą wywierały ujemnego oddziaływania 
na środowisko; 

� ze względu na funkcje nie występuje emisja hałasu, wibracji i promieniowania; 
� lokalizacja i posadowienie obiektów nie zagraża wodom gruntowym i powierzchniowym; 
� WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO:    

Dla planowanej inwestycji nie wymaga się sporządzenia  raportu oddziaływania na środowisko; 
� dostęp dla osób niepełnoprawnych jest zapewniony poprzez istniejącą pochylnie przy wejściu do 

budynku. W modernizowanej szatni zaprojektowano otwarte prysznice (bez podziału na kabiny), 
toaletę dla niepełnoprawnych zarówno w szatni męskiej jak i damskiej oraz przebieralnie 
umożliwiające korzystanie z nich osobom na wózkach.    

 
� OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTUOBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTUOBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTUOBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU    

 
Obiekt stanowi część zespołu Zakładu Rehabilitacji Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc położonego na terenie 
kilku działek zabudowanych przez inne obiekty Zakładu. 
 
W związku z lokalizacją obiektu oraz tym, że projektowana przebudowa i remont dotyczy elementów 
wewnętrznych budynku zakłada się brak oddziaływania obiektu na działki sąsiednie (poza zespołem 
budynków Zakładu Rehabilitacji). 
 
� OPIS TECHNICZNEGO WYKONANIA OPIS TECHNICZNEGO WYKONANIA OPIS TECHNICZNEGO WYKONANIA OPIS TECHNICZNEGO WYKONANIA PRZEBUDOWY BUYDNKUPRZEBUDOWY BUYDNKUPRZEBUDOWY BUYDNKUPRZEBUDOWY BUYDNKU    

    
� Przebudowa zespołu szatniowego- zmiana układu funkcjonalnego szatni i natrysków: 

- zaprojektowano demontaż starych natrysków oraz ścian wydzielających  szatnie i umywalnie, 
zaprojektowano nowy układ szatni i toalet z wydzieleniem toalet dla niepełnosprawnych zarówno w szatni 
męskiej jak i damskiej, zaprojektowano szatnie z toaletą dla pracowników (5 pracowników) oraz 
pomieszczenie porządkowe; 
- Projektowane ściany działowe należy wykonać z wodoodpornych płyt gipsowo- kartonowych (gk) na 
stelażu-podwójna warstwa płyt,  natryski otwarte (bez wydzielenia kabin) z systemami podtynkowymi- 
zaprojektowano ścianę z płyt gk wodoodpornych umożliwiającą montaż mechanizmów natryskowych.  
- Drzwi do pomieszczeń szatni, przebierani i toalet- PCV, szklone szybą bezpieczną obustronnie, do toalet- 
pełne z nawiewem dolnym, drzwi do pomieszczeń pomocniczych (z wejściem z hali basenowej)- szklane,  
bezprofilowe, ościeżnica aluminiowa; 
- drzwi do ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych nie objętych opracowaniem należy wymienić  jeśli 
ich szerokość w świetle ościeżnicy jest mniejsza niz 90 cm w wysokość mniejsza niż 200cm.  
- nadproża nad powiększanymi otworami drzwiowymi  należy wykonać  zgodnie z projektem konstrukcji; 
- do pomieszczeń technicznych w przyziemiu budynku zaprojektowano drzwi o odporności ogniowej EI 30 i 
szerokość w świetle  po otwarciu 120 cm- należy wykonać nadproże wg. projektu konstrukcji. 
- zaprojektowano wymianę drzwi wejściowych przy głównym wejściu do budynku oraz drzwi na hale 
basową (fasada ); 
- Przebieralnie zaprojektowano jako systemowe: ściany kabin wykonane z płyty wiórowej 28mm 
dwustronnie laminowanej folią melaminową, kolor popiel, pionowe krawędzie ścian osłonięte profilem 
aluminiowym pokrytym lakierem poliestrowym, całość zabezpieczona listwą PCV 2mm. Wyposażone w 
dwa komplety zawias funkcyjnych i pochwyt pionowy wykonany ze stali nierdzewnej. Sygnalizacja 
zamknięcia drzwi, zamek WC z możliwością awaryjnego otwarcia z zewnątrz - wykonanie stal nierdzewna.  
Drzwi wykonane z płyty wiórowej #28mm dwustronnie laminowanej folią melaminową, kolor popiel.  
Stopy mocujące - lakierowane odlewy aluminiowe. Wyposażenie kabin: wieszak ubraniowy wykonane ze 
stali nierdzewnej.  
- wymiana płytek posadzkowych i ściennych (do poziomu 2,00m powyżej posadzki) w szatni i na hali 
basenowej 
-wykonanie izolacji przeciwwodnej wg. wybranego systemu. 
- szafki do przebieralni z zamkami elektronicznymi, 10 szafek podwójnych w każdej szatni, łącznie 20 
szafek. 
- na hali basenowej należy wykonać obudowę nawiewników wentylacyjnych wg. rysunku. 
- projekt zakłada likwidacje naświetli nad szatnią i pomieszczeniami przy basenie, oraz wykonanie nowego 
sufitu z płyt gk wraz z dociepleniem; 
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� Remont niecek basenowych wraz z wykonaniem nowej technologii basenowej w pomieszczeniach 
przyziemia budynku: 
 
1. Zaprojektowano rynny przelewowe typu Wiesbaden, wzdłuż wszystkich ścian niecek basenu dużego i 

małego- należy wykonać demontaż fragmentów warstwy wyrównawczej i dociskowej posadzki i niecki 
basenowej w celu zamontowania rynny. 

2. Zaprojektowano zmianę głębokości niecek basenowych: 
- głębokości basenu dużego: minimalna 1m, dalej ze spadkiem do 1,35m, głębokości basenu małego: 0,8m- 

należy wykonać wylewkę betonową w celu uzyskania projektowanej głębokości basenu niecki; 
pozostałe wymiary niecek pozostają bez zmian. 

3. Zaprojektowano urządzenia basenowe tzn. masaże wodno- powietrzne, oświetlenie itp. oraz  
pochwyty wzdłuż ścian niecek basenowych- zgodnie z załączonym projektem technologii basenowej; 

- podczas wykonywania prac budowlanych przy nieckach w szalunkach i/lub w ścianach należy osadzić 
wszystkie elementy uzbrojenia niecek basenowych: dysze wlotowe, odpływy z rynien przelewowych, 
odpływy denne, reflektory podwodne, 

-  posadzka wodoszczelna z płytek przeciwpoślizgowych położona ze spadkiem do kratek ściekowych; 
-  kratki ściekowe do odwadniania posadzki ze spadkiem od basenu do kratek,   
- po ukończeniu prac przy nieckach żelbetowych i zabudowaniu wszystkich elementów uzbrojenia niecki 

należy wykonać izolację wodną niecki zgodnie z przyjętą technologią oraz wyłożyć niecki glazurą 
basenową lub mozaiką szklaną. 

- Izolacja powinna być połączona z izolacją podłogi hali basenowej: 
Pomieszczenia mokre - uszczelnienia, izolacje: 
Przed przystąpieniem do wyrównań i robót izolacyjnych niecek i plaży na podstawie 
protokołu należy odebrać powierzchnie i zwrócić uwagę na:  
� rysy, pęknięcia na powierzchni betonu - niedopuszczalne i należy taki fakt zgłosić kierownikowi 

budowy,  
� mleczko cementowe – usunąć np. poprzez piaskowanie,  
� zaglonienia – jw. 
� sprawdzić geometrię niecek 
� niedopuszczalne jest używanie standardowych tynków do wyrównań basenów lub innych bez 

konsultacji z doradcą technicznym, 
� sprawdzić zgodność otworów z projektowanymi 
� sprawdzić zawilgocenie podłoża 

 
Przebieg prac izolacyjnych niecek basenowych oraz plaży i pomieszczeń mokrych: 
1. mechaniczne przygotowanie powierzchni żelbetowej konstrukcji niecki oraz plaży (piaskowanie, 
hydropiaskowanie) 
2. wyrównanie ścian i podłóg, powierzchni poziomych i pionowych w zakresie grubości 3 – 30 mm - 
ułożenie warstwy wyrównawczej, przy użyciu PCI Pericret lub równorzędnego systemu 
3. stabilizacja elementów uzbrojenia niecki w ścianach: za pomocą PCI Polyfix oraz PCI Polyfix Plus i Plus L i 
PCI Bauharz -żywica epoksydowa- lub równorzędnego systemu. 
4. wytrzymałościowe sklejanie pęknięć i rys w betonie – przy użyciu żywicy epoksydowej PCI Apogel F lub 
równorzędnego systemu. 
5. wykonanie izolacji powłokowej przed położeniem płytek wraz z wklejeniem taśm uszczelniających PCI 
Pecitape 120 (w tym w obrębie dylatacji obwodowej) oraz dodatkowym uszczelnieniem przejść elementów 
uzbrojenia niecki PCI Pecitape 35x35 lub równorzędnego systemu. Izolacja powinna być położona na 
wszystkich ścianach i dnie basenów oraz połączona z izolacją podłogi i ścian pionowych, 
6. układanie płytek ceramicznych oraz mozaiki szklanej za pomocą kleju wysokoelastycznego PCI 
Nanolight lub PCI Nanoflott flex lub równorzędnego systemu 
7. spoinowanie płytek i mozaiki szklanej fugą epoksydową za pomocą PCI Durafug NT lub PCI Durapox NT 
plus lub równorzędnego systemu. 
Ceramika basenowa i pomieszczeń basenu: 
Do wyłożeń basenu musi być użyta ceramika lub mozaika szklana posiadającej wszystkie wymagane 
rodzaje płytek, kształtek i wymagane faktury powierzchniowe, produkowane metodą ciągnioną o 
najwyższych parametrach technicznych przeznaczone dla basenów. Kształty ceramiki zależą od stref a 
klasy i grupy przeciw poślizgowi od przepisów. Podstawowy zalecany kolor płytek do wyłożenia 
basenów to niebieski. Motywy kolorystyczne mogą być określane w nadzorze 
autorskim i według uzgodnień z Inwestorem. Wewnątrz basenów mają być zastosowane kształtki 
wyokrąglające kąty „ściana – dno” dla ułatwienia czyszczenia basenu. Na obrzeżach basenu i schodach 
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mokrych ma być ceramika o klasie przeciwpoślizgowości C. Na plażach i na posadzkach mokrych zapleczy 
sanitarnych (natryskownie, szatnie, WC) ma być ceramika o klasie przeciwpoślizgowości B. 
Odwodnienia plaż i stref mokrych mają być wykonane płytkami o kanalikach powierzchniowych. 
Powierzchnie mokre: plaże, strefy sanitarne mają być ze spadkami nie mniej niż 2%.  

� Ocieplenie ścian budynku na poziomie parteru oraz ścianie wschodniej przyziemia (przy wejściach do 
pomieszczeń technicznych)- styropian gr. 15 cm wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego w 
technologii lekkiej - mokrej, w kolorze  wg. rysunków elewacji; 

� naprawa lub wymiana istniejących obróbek blacharskich wzdłuż ścian attykowych dachu; 
� zaprojektowano ocieplenie stropu (pomiędzy przyziemiem i parterem) hali basenowej oraz szatni 

styropianem gr. 10 cm, Lambda=0,034 (od strony pomieszczeń technicznych). 
� wymiana płytek posadzkowych obejmuje: szatnie, halę basenowa, pomieszczenie porządkowe oraz 

pomieszczenia technologii basenowej.  
� pod urządzenia technologii basenowej należy wykonać fundament wg. projektu konstrukcji. 
� zaprojektowano modernizację wentylacji mechanicznej- demontaż istniejących kanałów oraz nowe kanały i 

przebicie w stropach i ścianach; otwory po demontażu kanałów należy zaślepić pytami gk a w stropach 
uzupełnić wg. projektu kontrakcji. 

�  Wymiana stolarki okiennej (z wyłączeniem fasady od strony południowej)  
- zaprojektowano stolarkę okienną w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła 1,3 W/m2K należy 
zdemontować istniejącą stolarkę i wstawić nową w te same otwory , wykonać ocieplenie szpalet 
styropianem gr. 3 cm. 

W pomieszczeniu technologii basenowej należy przewidzieć możliwość wniesienia filtrów przez otwór okienny, 
przed montażem nowego okna. 
W pomieszczeniu magazynku  podchlorynu sodu okna muszą posiadać zaciemnienie – podchloryn sodu jest 
światłoczuły, zaprojektowano żaluzje aluminiowe oraz pełne drzwi. 
� Demontaż schodów zewnętrznych żelbetowych wraz z balustradą stalową- uzupełnienie tynku i okładziny 

kamiennej na elewacji. 
� zaprojektowano instalacje hydrantową w przyziemiu budynku- wg. projektu branżowego; 
 

� Uwagi końcoweUwagi końcoweUwagi końcoweUwagi końcowe 
 

Wszelkie roboty winny być prowadzone pod nadzorem osób posiadających odpowiednie, określone prawem 
budowlanym uprawnienia. Należy je wykonywać zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych 
zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych rozwiązań i ściśle przestrzegając 
wytycznych technologicznych związanych z danymi systemami. 
Materiały i wyroby budowlane winny być odpowiednio oznaczone i posiadać wszelkie dokumenty określone 
szczegółowymi przepisami dotyczącymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak: certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z Polską Normą, atest higieniczny, 
określenie klasyfikacji ogniowej itp. 
 

� WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJWARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJWARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJWARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ    
    

Warunki ochrony przeciwpożarowej opracowano w oparciu o postanowienia rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia  16 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej ( Dz. U. Nr 121, poz. 1137z późń. zm.). 

Spełniono wymagania: 
[1]  [1]  [1]  [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 późn. zm.). 
[2]  [2]  [2]  [2]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 24 
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030). 
[3][3][3][3]        Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7 czerwca  2010r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719) 
oraz obowiązujących norm. 

1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji. 
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Budynek objęty opracowaniem to istniejący obiekt mieszczący hale basenową, szatnie, część sportową oraz 
pomieszczenia techniczne. Stanowi on część zespołu obiektów Zakładu Rehabilitacji Instytut Gruźlicy i Chorób 
Płuc Oddział Terenowy w Rabce –Zdrój, przy ul. Prof. Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka-Zdrój, działki nr 4252, 
4248/2 obr.0001 Rabka-Zdrój. 
PRZYZIEMIE: 
W poziomie przyziemia znajdują się pomieszczenia techniczne, projekt obejmuję modernizację technologii 
basenowej stąd w części pomieszczeń zaprojektowano urządzenia uzdatniania wody (zgodnie z projektem 
technologii basenowej). Zaprojektowano również modernizację instalacji wentylacji mechanicznej i wodno- 
kanalizacyjnej- zgodnie z załączonymi projektami branżowymi. 
PARTER  
Na poziomie parteru znajdują się pomieszczenia szatni, hala basenowa oraz sale do ćwiczeń. 
Projekt obejmuje remont pomieszczeń szatni tzn. wydzielenie nowych przebieralni, natrysków oraz toalet. 
Remontowane będą również niecki basowe oraz płytki na posadzce hali basenowej. 
 

Powierzchnia netto całego budynku Bez zmianBez zmianBez zmianBez zmian    1 355,951 355,951 355,951 355,95    mmmm2222    

Powierzchnia użytkowa Bez zmianBez zmianBez zmianBez zmian    561,95561,95561,95561,95    mmmm2222    

Powierzchnia całkowita Bez zmianBez zmianBez zmianBez zmian    1501,601501,601501,601501,60    mmmm2222    

Powierzchnia zabudowy Bez zmianBez zmianBez zmianBez zmian    750,48750,48750,48750,48    mmmm2222    

Maksymalna wysokość od poziomu ± 0,00 Bez zmianBez zmianBez zmianBez zmian    7,207,207,207,20    mmmm    

Rzędna ± 0,00 Bez zmianBez zmianBez zmianBez zmian    533,70533,70533,70533,70    m n.p.m.m n.p.m.m n.p.m.m n.p.m.    

Kondygnacja nadziemna 
(przyziemie, parter) 

Bez zmianBez zmianBez zmianBez zmian    2222        

Wysokość od strony południowej 
Wysokość od strony południowej 

Bez zmianBez zmianBez zmianBez zmian    
Bez zmianBez zmianBez zmianBez zmian    

7,507,507,507,50    
10,5010,5010,5010,50    

MMMM    
mmmm    

 
  

2. Odległość od obiektów sąsiadujących. 

Obiekt wolnostojący, zachowano wymagane odległości od granic działki, sąsiednich budynków (NRO) 
oraz działek niezabudowanych. 

 
3. Parametry pożarowe występujących substancji. 

Materiały palne typowe dla tego typu obiektów, wyposażenie meblowe, szatnie. 
 

4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.                   

W pomieszczeniach magazynowych i technicznych Qd ≤500MJ/m2  
 

5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób w poszczególnych pomieszczeniach.    

Obiekt zaliczony do kategorii ZLIII- obiekt użyteczności publicznej. 
Przewiduje się pobyt  następującej liczny osób: 
 
parter: 
- 40 użytkowników basenu (na hali basenowej oraz w szatniach) 
-10 użytkowników sal do ćwiczeń (po 5 osób w każdej sali) 
- 5 pracowników 
 

6. Ocena zagrożenia wybuchem. 
 
nie występuje zagrożenie wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych  
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7. Podział obiektu na strefy pożarowe. 
 

Zgodnie z postanowieniami § 228 rozporządzenia [1] dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej budynku 
niskiego zaliczonego do kategorii ZL III wynosi 8 000 m2. 
Obiekt stanowi jedną strefę pożarowa – w kondygnacji przyziemia wydzielono pożarowo pomieszczenia 
techniczne drzwiami EI 30. 

 
8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia 
elementów budowlanych. 

 
     Wymagana  klasa  odporności pożarowej budynku niskiego ZLIII o gęstości obciążenia ogniowego do 500 
MJ/m2 - „D”. 

         Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej spełniać powinny wymagania 
określone w poniższej tabeli: 
 
    

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) 

główna  
kon-
strukcja 
nośna 

konstruk-
cja dachu strop1)  

ściana  
zewnętrz- 
na1), 2),  

ściana  
wewnę - 
trzna1),  

przekrycie  
dachu3),  

1 2 3 4 5 6 7 

„A” R 240 R 30 R E  I 120 E I 120 (o↔i) E I 60 R E 30 

„B” R 120 R 30 R E I 60 E I 60 (o↔i)  E I 304) R E 30 

„C” R 60 R 15 R E I 60 E I 30 (o↔i)  E I 154) R E 15 

„D”„D”„D”„D”    R 30R 30R 30R 30    ((((––––))))    R E I 30R E I 30R E I 30R E I 30    E I 30 (oE I 30 (oE I 30 (oE I 30 (o↔i) i) i) i)     ((((––––))))    ((((––––) ) ) )     

„E” (–) (–) (–) (–) (–) (–) 

    
Oznaczenia w tabeli: 

        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. 
1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria 

nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy 
odporności pożarowej budynku. 

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze 
stropem. 

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z 
zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej 
powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje 
się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. 

4) Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30. 
 

5) 
Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i 
dylatacjami. 
Uwaga: zgodnie z  wymogami § 219 przekrycie dachów wykonane zostanie jako 
nierozprzestrzeniające ognia. 
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9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne ( ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe. 
 
Spełnione będą wymagania postanowień § 237  rozporządzenia [1] odnośnie dopuszczalnej długości przejścia 
ewakuacyjnego. 
Podstawowa długość przejścia 40 m 
Zachowana będzie szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych minimum 1,4 m na poziomie parteru oraz 
minimum 1,20m na poziomie przyziemia (ewakuacja mniej niż 20 osób). 
W budynku znajdują się następujące wyjścia ewakuacyjne: 
-  trzy wyjścia ewakuacyjne z poziomu parteru: wyjście główne od strony zachodniej oraz dwa wyjścia z hali 
basenowej od strony południowej, należy wymienić istniejące drzwi (z hali basenowej na zewnątrz budynku) na 
drzwi dwuskrzydłowe o szerokości jednego skrzydła 90cm i wysokości 200cm.. 
- jedno wyjście z poziomu przyziemia od strony północnej oraz osobne wyjścia z pomieszczeń technicznych od 
strony zachodniej. 
Długość dojścia z poszczególnych pomieszczeń przy dwóch dojściach  nie przekracza 60 m. 
Z pomieszczenia 1.02; 1.20; 1.15; zaprojektowano przejście poprzez pomieszczenie 1.03 i projektowane drzwi 
bezpośrednio na halę basenową. 
 
Oświetlenie awaryjne i oznakowanie na potrzOświetlenie awaryjne i oznakowanie na potrzOświetlenie awaryjne i oznakowanie na potrzOświetlenie awaryjne i oznakowanie na potrzeby ewakuacjieby ewakuacjieby ewakuacjieby ewakuacji    
 Zgodnie z wymogami § 181 rozporządzenia [1][1][1][1] zabudowane zostanie  oświetlenie awaryjne-ewakuacyjne w 
całym obiekcie. 
Wymagane natężenie oświetlenia ewakuacyjnego – 1,0 Lx na powierzchni  dróg, czas załączania do 2 s, czas 
działania 60 min.  
Instalacja elektryczna wykonana zgodnie z normami: 
PN-IEC 60364-4-482, PN-IEC 60364-5-56 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych oraz PN-EN-1838 Wyposażenie oświetlenia. Oświetlenie 
awaryjne. 
PN-EN-60598-2-22 Oprawy oświetleniowe. Cz. II: wymagania szczegółowe. Dział 22. Oprawy oświetlenia 
awaryjnego. 

 
Uwaga: jeżeli urządzenia przeciwpożarowe i przyciski alarmowe (ROP) nie znajdują się na drodze ewakuacyjnej 
ani w strefie otwartej, to powinny one być tak oświetlone, aby natężenie oświetlenia na podłodze w ich pobliżu 
wynosiło co najmniej 5 Lx. 
Budynek wyposażony będzie w oznakowanie ewakuacyjne zgodnie z PN 92/N-01256/01, PN-92/N-01256/02 
i PN-N-01256-5.  

 
10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych,  a w szczególności: wentylacyjnej, 

ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej. 
Instalacja elektroenergetyczna wykonana zgodnie z warunkami technicznymi  
normy PN-IEC 60364 instalacja elektryczna w obiektach budowlanych. 
Główny wyłącznik energii elektrycznej w rejonie wejścia do pomieszczeń technicznych obiektu (przyziemie). 
Wyłącznik ten po zadziałaniu nie pozbawia zasilania podstawowego obwodów instalacji niezbędnych w czasie 
trwania pożaru. 
Obiekt wyposażony w instalację odgromową zgodnie z PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów 
budowlanych. Wymagania ogólne. 
  

11.  Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym,  
 Obiekt wyposażony będzie w: 

• Instalację wodociągową przeciwpożarową – hydranty DN 25 (wąż półsztywny) rozmieszczone w 

sposób zapewniający dotarcie do najdalszego miejsca: 

- istniejący hydrant przy klatce schodowej oraz dwa na hali basenowej; 

- projektowane hydranty na poziomie przyziemia- wg. projektu branżowego;  

Zasilanie hydrantów z instalacji wodociągowej; 

• oświetlenie awaryjne- ewakuacyjne  z zastosowaniem podświetlanych znaków ewakuacyjnych.  
Uwaga:Uwaga:Uwaga:Uwaga: projekty wszystkich instalacji związanych z ochroną przeciwpożarową podlegają uzgodnieniu 
pod względem ochrony przeciwpożarowej. 

 
12. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy. 
 Obiekt należy wyposażyć w 1 jednostkę sprzętu gaśniczego o masie 2 kg na każde 100 m2 powierzchni. 
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Zaleca się zastosowanie gaśnic o większej masie środka gaśniczego. 
Gaśnice powinny być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych. 
 
13. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru. 
Zgodnie z wymogami tabeli nr 2 stanowiącej załącznik do rozporządzenia [2][2][2][2] wymagana ilość wody do 
zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 dm3/s - spełnione na bazie istniejących hydrantów zewnętrznych- 
wg. rysunku sytuacji. 
 
14. Drogi pożarowe. 
Istniejąca droga pożarowa spełniająca wymagania § 12 i 13 rozporządzenia [2][2][2][2]. 
 
Uwagi: 

1. Przed oddaniem obiektu do użytku należy opracować i wdrożyć „Instrukcję technologiczno-ruchową ”. 
2. Zastosowane materiały muszą posiadać dokumenty formalno-prawne (aprobaty techniczne i certyfikaty) 

zgodnie z poniższą klasyfikacją: 
 
Przyporządkowanie określeniom występującym w przepisach techniczno budowlanych klas reakcji na ogień wg 
PN-EN przyporządkowane klasy wyrobów z uwagi na reakcję na ogień zawarte są w tabeli 1. 
 
1. Palność wyrobów (materiałów) budowlanych.  
1.1. Stosowanym w rozporządzeniu określeniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, łatwo zapalny, 

niekapiący, samogasnący, intensywnie dymiący (z wyłączeniem posadzek - w tym wykładzin podłogowych) 
odpowiadają klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1:2008 „Klasyfikacja ogniowa 

wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”, 
podane w kolumnie 2 tabeli 1. 
Tabela 1 

Określenia dotyczące palności 
stosowane w rozporządzeniu  

Klasy reakcji na ogień  
zgodnie z PN-EN 13501-1:2008 

 Niepalne 
 A1 ;  
 A2-s1, d0 ;  A2-s2, d0 ;  A2-s3, d0 ; 

 Palne 

 niezapalne 

 A2-s1, d1 ;  A2-s2, d1 ;  A2-s3, d1 ; 
 A2-s1, d2 ;  A2-s2, d2 ;  A2-s3, d2 ;  

 B-s1, d0;  B-s2, d0;  B-s3, d0; 

 B-s1, d1;  B-s2, d1;  B-s3, d1; 
 B-s1, d2;  B-s2, d2;  B-s3, d2; 

 trudno zapalne 

 C-s1, d0 ;  C-s2, d0 ;  C-s3, d0 ; 
 C-s1, d1 ;  C-s2, d1 ;  C-s3, d1 ; 
 C-s1, d2 ;  C-s2, d2 ;  C-s3, d2 ; 
 D-s1, d0 ;  D-s1, d1 ;  D-s1, d2 ; 

 łatwo zapalne 

 D-s2, d0 ;  D-s3, d0 ; 
 D-s2, d1 ;  D-s3, d1 ; 
 D-s2, d2 ;  D-s3, d2 ; 
 E-d2 ; E ; 
 F 

 Niekapiące 

 A1 ;   
 A2-s1, d0 ;  A2-s2, d0 ;  A2-s3, d0 ; 
 B-s1, d0 ;  B-s2, d0 ;  B-s3, d0 ; 
 C-s1, d0 ;  C-s2, d0 ;  C-s3, d0 ; 
 D-s1, d0 ;  D-s2, d0 ;  D-s3, d0 ; 

 Samogasnące  co najmniej E 
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 Intensywnie dymiące 

 A2-s3, d0 ;  A2-s3, d1 ;  A2-s3, d2 ; 
 B-s3, d0 ;  B-s3, d1 ;  B-s3, d2 ; 
 C-s3, d0 ;  C-s3, d1 ;  C-s3, d2 ; 
 D-s3, d0 ;  D-s3, d1 ;  D-s3, d2 ; 
 E-d2 ; E ; 
 F 

 
1.2. Stosowanym w rozporządzeniu określeniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, intensywnie dymiący 

dotyczącym posadzek (w tym wykładzin podłogowych) odpowiadają klasy reakcji na ogień, zgodnie z 
Polską Normą PN-EN 13501-1:2008 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - 

Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”, podane w kolumnie 2 tabeli 2. 
Tabela 2 

Określenia dotyczące palności  

stosowane w rozporządzeniu 

Klasy reakcji na ogień  

zgodnie z PN-EN 13501-1:2008  

 Niepalne  A1fl ;  A2fl-s1 ;  A2fl-s2 

 Trudno zapalne  Bfl-s1 ;  Bfl-s2 ;  Cfl-s1 ;  Cfl-s2 

 Łatwo zapalne  Dfl-s1 ;  Dfl-s2 ;  Efl ;  Ffl 

 Intensywnie dymiące  A2fl-s2 ;  Bfl-s2 ;  Cfl-s2 ;  Dfl-s2 ;  Efl ;  Ffl 

 
Uwaga: Stosowane w punktach 1.1. i 1.2. określenia odnoszą się także do wyrobów (materiałów) budowlanych 

uznanych za spełniające wymagania w zakresie reakcji na ogień, bez potrzeby prowadzenia badań, 
których wykazy zawarte są w decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Oficjalnym 
Unii Europejskiej. 

2. Rozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku z wyłączeniem ścian zewnętrznych przy działaniu ognia z 
zewnątrz budynku. 

2.1. Nierozprzestrzeniającym ognia elementom budynku odpowiadają elementy: 

– wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: A1 ; A2-s1, d0    A2-s2, d0 ;  A2-s3, d0 ;  B-s1, d0 ; B-s2, d0  
oraz  B-s3, d0 ; 

– stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień: A1 ;  A2-s1, d0 ;  A2-s2, d0 ; A2-s3, d0 ;  B-s1, d0 ;  B-s2, d0 
oraz B-s3, d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na 
ogień co najmniej E; 

2.2. Słabo rozprzestrzeniającym ogień elementom budynku odpowiadają elementy: 

- wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: C-s1, d0 ; C-s2, d0 ;  C-s3, d0  oraz  D-s1, d0 ; 

- stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień: C-s1, d0 ;  C-s2, d0 ;  C-s3,  d0  oraz  D-s1, d0, przy 
czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E. 

 3. Rozprzestrzenianie ognia przez przewody i izolacje cieplne przewodów instalacyjnych stosowanych 
wewnątrz budynku 

Nierozprzestrzeniającym ognia przewodom wentylacyjnym, wodociągowym, kanalizacyjnym i grzewczym 
oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadają: 

- przewody i izolacje wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: 
A1L ;  A2L-s1, d0 ;  A2L-s2, d0 ;  A2L-s3, d0 ;  BL-s1, d0 ;  BL-s2, d0 oraz  BL-s3, d0 ; 

- przewody i izolacje stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2008: 
A1L ;  A2L-s1, d0 ;  A2L-s2, d0 ;  A2L-s3, d0 ;  BL-s1, d0 ;  BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0 , przy czym warstwa 
izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E. 

4. Rozprzestrzenianie ognia przez przekrycia dachów 

4.1. Nierozprzestrzeniającym ognia przekryciom dachów odpowiadają przekrycia: 
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1) klasy BROOF (t1) badane zgodnie z Polską Normą PN-ENV 1187:2004 „Metody badań oddziaływania ognia 

zewnętrznego na dachy”; badanie 1. 

2) klasy BROOF, uznane za spełniające wymagania w zakresie odporności wyrobów na działanie ognia 
zewnętrznego, bez potrzeby przeprowadzenia badań, których wykazy zawarte są w decyzjach komisji 
Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Warunki i kryteria techniczne dla przekryć klasy BROOF (t1), o których mowa w pkt 1 podano w tabeli 3. 

 Tabela 3 

Grupy kryteriów Warunki i kryteria dla klasy BROOF (t1)  

(konieczne spełnienie wszystkich  

wymienionych poniżej) 

TOM- 1 Grupa a 

powierzchniowe 

rozprzestrzenianie ognia 

zasięg zniszczenia (na zewnątrz i wewnątrz dachu) w górę dachu < 0,70 m 

zasięg zniszczenia (na zewnątrz i wewnątrz dachu) w dół dachu < 0,60 m 

maksymalny zasięg zniszczenia na skutek spalania (na zewnątrz i wewnątrz dachu)  

< 0,80 m 

brak palących się materiałów (kropli lub odpadów stałych) spadających od strony 

eksponowanej 

boczny zasięg ognia nie osiąga krawędzi mierzonej strefy (pasa) 

maksymalny zasięg (promień) zniszczenia na dachach płaskich (na zewnątrz i 

wewnątrz dachu) <0,20 m 

TOM- 2 Grupa b 

penetracja ognia do 

wewnątrz budynku 

brak palących się lub żarzących się cząstek penetrujących konstrukcję dachu 

brak pojedynczych otworów przelotowych o powierzchni > 25 mm2 

suma powierzchni wszystkich otworów przelotowych < 4500 mm2 

brak wewnętrznego spalania w postaci żarzenia 

 
4.2. Przekrycia dachów spełniające kryteria grupy b i nie spełniające jednego lub więcej kryteriów grupy a 

klasyfikuje się jako słabo rozprzestrzeniające ogień. 
4.3. Przekrycia dachów klasy FROOF(t1) klasyfikuje się jako przekrycia silnie rozprzestrzeniające ogień. 

 
 
 

Opracował: 
 

mgr inż. Katarzyna Szymańska- Sokołowska 
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Część I B- Projekt konstrukcji, opinia techniczna o stanie budynku       
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Część IC- Projekt instalacji elektrycznych wewnętrznych        
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Część I D- Projekt instalacji wewnętrznych wod.kan, c.o., wentylacji       
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Część I E- Projektowana charakterystyka energetyczna        
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Część I F- Projekt technologii basenu             
 


