
maj 2018 

 

 

EKSPERTYZA TECHNICZNA 

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

 

NAZWA 

ZADANIA:  

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Słupcy  

ZAMAWIAJĄCY: Powiat Słupecki  

62-400 Słupca ul. Poznańska 20  

ADRES 

INWESTYCJI: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

62-400 Słupca , ul. Traugutta 7  

dz. nr 335/6 

AUTORZY: 

 

rzeczoznawca budowlany 

 

rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych  

 

 



EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

 

 

  Strona 2 z 31 

 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA EKSPERTYZY  

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

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. /j.t.: Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1422 ze zm./ 

[2] 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/ 

[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. /Dz. U. nr 124 

z 2009 r. Poz. 1030/ 

[4] PN – B-02877-4:2001/Az1 Ochrona Przeciwpożarowa Budynków. Instalacje grawitacyjne 

do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady Projektowania” 

[5] Inwentaryzacja budowlana (branża architektoniczna) obiektu opracowana w 2009 r. 

przez Piotra Pietrzykowskiego i Arkadiusza Piwiec 

[6] Projekt budowlany zamienny pn. „Rozbudowa SP ZOZ w Słupcy”, opracowany 

przez pracownię projektową Architects&Co. Andrzej Chrzanowski i Partnerzy, 51-650 Wrocław, 

ul. Canaletta 2/33 

[7] Informacje zebrane podczas wizji lokalnych, dostarczone przez Projektanta 

2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Przedmiotem ekspertyzy jest ocena warunków techniczno – budowlanych w budynku 

głównym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, przy ulicy 

Traugutta 7, w związku z jego planowaną rozbudową. Budynek znajduje się na działce nr 335/6. 

W opracowaniu wskazane są rozwiązania zastępcze rekompensujące niezgodności 

w zakresie przepisów techniczno – budowlanych oraz ochrony przeciwpożarowej.  

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 

Budynek szpitala zbudowany został w latach 60-tych XX wieku, w technologii 

tradycyjnej.  

Istniejący obiekt wzniesiony został na planie dwóch częściowo połączonych ze sobą 

prostokątów, posiada 3 kondygnacje nadziemne oraz 1 podziemną. 
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Projektowana rozbudowa zakłada dobudowę czterokondygnacyjnej części budynku, 

zlokalizowanej od strony północnej istniejącego budynku głównego szpitala. 

W związku z rozbudową ilość pacjentów nie ulegnie zasadniczej zmianie, ponieważ 

rozbudowa obejmuje głównie część zabiegową. Zaprojektowane na I i II piętrze pokoje łóżkowe 

stanowią powierzchnię zastępczą do zlikwidowanych pomieszczeń na styku połączenia części 

istniejącej z nowoprojektowaną. 

Personel szpitala stanowi około 150 osób. Po przebudowie szpital posiadać będzie 170 

łóżek szpitalnych. 

Na parterze zaplanowano Szpitalny Oddział Ratunkowy, a także Oddział Anestezjologii 

i Intensywnej Terapii (5 łóżek dla pacjentów). Na I piętrze usytuowany będzie Oddział Chorób 

Wewnętrznych z Pracownią Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej (52 łóżka szpitalne), 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy (40 łóżek, w tym 6 nowopowstałych), Oddział 

Noworodkowy (20 łóżek szpitalnych). Na II piętrze przewidziano pomieszczenia Oddziału 

Chirurgicznego (53 łóżka, w tym 7 nowopowstałych) oraz Blok Operacyjny.  

W piwnicy starej części znajdują się pomieszczenia socjalne zaplecza szpitala 

oraz powiązane funkcjonalnie magazyny i pomieszczenia techniczne, w tym kotłownia z trzema 

kotłami olejowymi o mocy 3 x 545 kW każdy oraz nie posiadający okien magazyn oleju z 

czterema zbiornikami o pojemności 16 m3 każdy, pomieszczenia wentylatorni, obecnie 

nie wydzielone pożarowo, a także pomieszczenie hydroforni, pomieszczenie transformatorów 

oraz pomieszczenie rozdzielni prądów – nie stanowiące obecnie odrębnej strefy pożarowej. 

W piwnicy nowej części szpitala znajdować się będą pomieszczenia apteki szpitalnej 

oraz sterylizatorni, z funkcjonalnie powiązanymi pomieszczeniami magazynowymi, a także 

pomieszczenia techniczne. 

 

Konstrukcja istniejącego budynku głównego szpitala: 

 ściany nośne i piwniczne z cegły ceramicznej pełnej, grubości 0,5 m, 

 ściany wewnętrzne murowane z cegły pełnej, ścianki działowe murowane z cegły 

kratówki  - grubość ścian wewnętrznych co najmniej 0,12 m 

 stropy gęstożebrowe typ Akerman i DMS,  

 schody, wieńce i balkony żelbetonowe,  

http://www.szpital.slupca.pl/index.php?sekcja=strona&id=458
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 stropodach wentylowany, w konstrukcji z płyt żelbetowych, prefabrykowanych 

na ściankach ażurowych, kryty papą termozgrzewalną,  

 elewacja ocieplona styropianem i otynkowana tynkiem mineralnym,  

 przed głównym wejściem zadaszenie betonowe na słupach stalowych,  

Konstrukcja nowoprojektowanej części szpitala: 

 ściany zewnętrzne stanowiące główną konstrukcję nośną murowane z bloczków 

gazobetonowych lub żelbetowe, grubości co najmniej 0,25 m 

 ściany wewnętrzne z płyt gipsowo kartonowych z wypełnieniem z wełny 

mineralnej, murowane z bloczków gazobetonowych lub wykonane z żelbetu – 

grubość ścian wewnętrznych wynosi co najmniej 0,125 m 

 stropy międzykondygnacyjne żelbetowe 

 klatka schodowa, schody i pochylnie żelbetowe 

 stropodach żelbetowy z warstwą wierzchnią ze żwiru płukanego 

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:  

 instalacja kanalizacji sanitarnej,  

 instalacja wody zimnej zasilana ze studni głębinowej,  

 instalacja ciepłej wody użytkowej z węzła cieplnego przez wymiennik,  

 instalacja c.o. zasilana z węzła cieplnego,  

 instalacja elektryczna,  

 instalacja wentylacyjna grawitacyjna i mechaniczna,  

 instalacja gazów medycznych, specjalistyczne instalacje medyczne,  

 instalacja telefoniczna i strukturalna,  

 instalacja odgromowa.  

Okolicę szpitala stanowi luźna zabudowa mieszkalno-usługowa.  

Minimalna odległość budynku od granic działki z sąsiednimi nieruchomościami 

przekracza 16 m. Minimalna odległość budynku od budynków ZL na sąsiednich działkach 

przekracza 50 m. Na działce nr 335/6 usytuowane są inne budynki ZL, nie należące do stref 

pożarowych rozbudowywanego budynku szpitala.  

Wjazd na drogę wewnętrzną realizowany jest z drogi publicznej - ul. Traugutta. 
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4. CHARAKTERYSTYKA STANU BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO 

OBIEKTU 

4.1 Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji 

Budynek szpitala ma wysokość 12,8 m i jest zaliczany, zgodnie z treścią § 8 

rozporządzenia [1], do grupy budynków średniowysokich (SW). 

 

- powierzchnia wewnętrzna: ~ 10 024 m2 

- kubatura: ~  20 253 m3 

- liczba kondygnacji nadziemnych: 3 

- liczba kondygnacji podziemnych: 1 

- wymiary budynku:  97 x 57 m 

4.2 Odległość od obiektów sąsiadujących 

Minimalna odległość budynku od granic działki została zachowana i wynosi co najmniej 

4 m.  

Odległość budynku od budynków ZL na sąsiednich działkach znacznie przekracza 16 m.  

Na działce nr 335/6 usytuowane są również inne budynki. Najbliższy budynek 

gospodarczy znajduje się w odległości 15 m od budynku szpitala. 

4.3 Parametry pożarowe występujących substancji palnych 

W obiekcie szpitala występują typowe materiały palne stanowiące wyposażenie 

pomieszczeń szpitalnych - materiały palne stałe (drewno i drewnopochodne, tworzywa sztuczne, 

tkaniny itd.). 

Nie występują materiały niebezpieczne pod względem pożarowym w rozumieniu 

przepisów przeciwpożarowych [2], z wyjątkiem niewielkich ilości palnych cieczy używanych 

do celów gospodarczych i prac konserwacyjnych lub naprawczych. 

4.4 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 

W pomieszczeniach ZL nie wyznacza się gęstości obciążenia ogniowego. Przewidywana 

gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach techniczno-magazynowych, powiązanych 

funkcjonalnie z pomieszczeniami ZL, kształtuje się poniżej 500 MJ/m2.  
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Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego w strefie pożarowej PM nie przekracza 

500 MJ/m2. 

4.5 Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób 

Z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania kondygnacje nadziemne budynku 

w części istniejącej i rozbudowywanej kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, 

przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się.  

Piwnica przeznaczona jest na aptekę szpitalną, sterylizatornię, szatnie, powiązane 

funkcjonalnie pomieszczenia magazynowe, zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, 

oraz pomieszczenia techniczne PM o gęstości obciążenia ogniowego nie przekraczającej 

500 MJ/m2. 

W obiekcie nie ma pomieszczeń przeznaczonych do jednoczesnego przebywania 

ponad 30 osób o ograniczonej zdolności poruszania się oraz nie występują pomieszczenia, 

w których przebywać może jednocześnie grupa ponad 50 osób.  

Liczba łóżek dla pacjentów w szpitalu wynosi 170. W całym budynku szpitala będzie 

ok. 150 osób personelu. 

4.6 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

W obiekcie nie występują pomieszczenia ani przestrzenie zewnętrzne zagrożone 

wybuchem. 

Stosowane w aptece substancje palne wykorzystywane będą w niewielkich ilościach. 

W aptece nie będą występowały mieszaniny wybuchowe o objętości w zwartej przestrzeni 

0,01 m3 lub większej, przesądzające o konieczności wyznaczenia stref zagrożenia wybuchem. 

Akumulatory kwasowe ładowane w akumulatorni wymienione będą na akumulatory 

żelowe, podczas ładowania których nie wydziela się wodór. 

4.7 Podział obiektu na strefy pożarowe  

W chwili obecnej budynek stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni 5 487 m2, 

charakteryzującą się kategorią zagrożenia ludzi ZL II i ZL III i obejmującą kondygnację 

podziemną (przekroczenie dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej o 214%).  
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Projektuje się podział budynku na strefy pożarowe:  

● strefa pożarowa nr 1 – ZL III – usytuowana w piwnicy w części istniejącej, 

o powierzchni wewnętrznej 1 438 m2 

● strefa pożarowa nr 1.1 – PM (stacja transformatorów) – usytuowana w piwnicy 

w części istniejącej, o powierzchni wewnętrznej 33 m2  

● strefa pożarowa nr 1.2 – PM (rozdzielnia prądów) – usytuowana w piwnicy 

w części istniejącej, o powierzchni wewnętrznej 12 m2 

● strefa pożarowa nr 1.3 – PM (hydrofornia) – usytuowana w piwnicy w części 

istniejącej, o powierzchni wewnętrznej 18 m2 

● strefa pożarowa nr 2 – ZL II – obejmująca parter i piętra I-II w części istniejącej,  

o powierzchni wewnętrznej 3987 m2 

● strefa pożarowa nr 3 – ZL III – część piwnicy w części rozbudowanej, 

o powierzchni wewnętrznej 1176 m2 

● strefa pożarowa nr 3.1 – PM – część piwnicy w części rozbudowywanej, 

obejmująca pomieszczenia techniczne o gęstości obciążenia ogniowego 

Q ≤ 500 MJ/m2, o powierzchni wewnętrznej 186 m2 

● strefa pożarowa nr 3.2 – PM (rozdzielnia) – usytuowana w piwnicy w części 

rozbudowywanej, o powierzchni wewnętrznej 10 m2 

● strefa pożarowa nr 4 – ZL II – obejmująca parter i piętra I-II w części 

rozbudowywanej, o powierzchni wewnętrznej 3 165 m2  

Powyższy podział budynku na strefy pożarowe umożliwia ewakuację ludzi do innej strefy 

pożarowej na tej samej kondygnacji, co jest wymagane na kondygnacjach charakteryzowanych 

kategorią zagrożenia ludzi ZL II, zgodnie z  § 227 ust. 5 [1]. 

Usytuowany przy ścianie północnej części istniejącej budynku agregat prądotwórczy, 

zasilający urządzenia przeciwpożarowe, stanowić będzie odrębną strefę pożarową oddzieloną 

ścianami i stropami oddzielenia przeciwpożarowego w klasie odporności ogniowej REI 120. 
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Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych ZL określa poniższa tabela 

(§ 227 ust. 1[1]): 

Kategoria 

zagrożenia 

ludzi 

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w m2 

w budynku o jednej 

kondygnacji nadziemnej 

(bez ograniczenia 

wysokości) 

w budynku wielokondygnacyjnym 

niskim 

(N) 
średniowysokim 

(SW) 

wysokim 

i wysokościowym 

(W) i (WW) 
1 2 3 4 5 

ZL III 10.000 8.000 5.000 2.500 
ZL II 8.000 5.000 3.500 2.000 

 

Powierzchnia stref pożarowych ZL zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej 

nie może przekraczać 50% dopuszczalnej powierzchni stref pożarowych ustalonych w oparciu 

o powyższą tabelę.  

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej PM, z wyjątkiem garaży, o gęstości 

obciążenia ogniowego Q ≤ 500 MJ/m2, dla strefy pożarowej w budynku średniowysokim 

nie obejmującej pomieszczeń zagrożonych wybuchem, zlokalizowanej w podziemnej części 

budynku, wynosi 5000 m2. 

Powierzchnia wewnętrzna stref pożarowych nie przekracza dopuszczalnej wielkości, 

z wyjątkiem powierzchni strefy pożarowej nr 2, o powierzchni 3 987m2, przekraczającej 

dopuszczalną wielkość strefy pożarowej o 487 m2 (przekroczenie o 14%).  

Szyby wind osobowych i towarowych obudowane będą ścianami w klasie odporności 

ogniowej REI 120 i zamknięte na poziomie piwnic drzwiami w klasie EI 60. 

Na granicy stref pożarowych, w miejscach połączenia ścian oddzielenia 

przeciwpożarowego ze ścianami zewnętrznymi budynku, zaprojektowano pasy szerokości 2 m  

z materiałów niepalnych, w klasie odporności ogniowej EI 60.  

Usytuowane w piwnicy, w istniejącej części szpitala: hydrofornia, stacja transformatorów 

oraz rozdzielnia elektryczna, zasilające urządzenia i instalacje niezbędne podczas pożaru, będą 

stanowiły odrębne strefy pożarowe obudowane ścianami w klasie odporności ogniowej REI 120, 

stropami w klasie odporności ogniowej REI 120 oraz zamknięte drzwiami w klasie odporności 

ogniowej EI 60. Rozdzielnia zlokalizowana w części nowoprojektowanej (pomieszczenie P01.65) 

stanowić będzie odrębną strefę pożarową obudowaną ścianami w klasie odporności ogniowej 
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REI 120, stropami w klasie odporności ogniowej REI 120 oraz zamkniętą drzwiami w klasie 

odporności ogniowej EI 60. 

Wentylatornie, zlokalizowane w istniejącej i nowoprojektowanej części szpitala, nie będą 

zasilać urządzeń i instalacji niezbędnych w trakcie pożaru i będą wydzielone ścianami o klasie 

odporności ogniowej EI 60 oraz zamknięte drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 30. 

Kotłownia olejowa o łącznej mocy cieplnej 1,6 MW wydzielona będzie ścianami w klasie 

odporności ogniowej EI 60, stropami w klasie odporności ogniowej REI 60 i zamknięta drzwiami 

w klasie odporności ogniowej EI 30. Magazyn oleju wydzielony będzie ścianami i stropami 

w klasie odporności ogniowej odpowiednio EI 120 i REI 120 oraz zamknięty drzwiami w klasie 

odporności ogniowej EI 60. 

Przepusty instalacyjne w ścianach i stropach oddzielenia przeciwpożarowego będą 

zabezpieczone do klasy odporności ogniowej EI 120 dla ścian i EI 60 dla stropów. 

4.8 Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporności ogniowej elementów budynku 

i stopień rozprzestrzeniania ognia 

W oparciu o § 212 ust. 2[1] dla budynku, zaliczonego do II kategorii zagrożenia ludzi,  

ustalono klasę odporności pożarowej „B”: 

Budynek ZL I ZL II ZL III ZL IV ZL V 

1 2 3 4 5 6 

niski (N) "B" "B" "C" "D" "C" 

średniowysoki (SW) "B" "B" "B" "C" "B" 

wysoki (W) "B" "B" "B" "B" "B" 

wysokościowy (WW) "A" "A" "A" "B" "A" 
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Elementy budynku zakwalifikowanego do klasy „B” odporności pożarowej powinny 

spełniać wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej określone w § 216. 1.[1]: 

Element budynku 
Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

Wymagana Posiadana 

główna konstrukcja nośna R 120 

ściany ceglane lub z bloczków 

gazobetonowych grubości co najmniej 25 cm - 

spełniające wymagania REI 120 

Konstrukcja dachu R 30 
stropodach wentylowany z płyt żelbetowych - 

spełniający wymagania R 30 

strop1) REI 60 
stropy gęstożebrowe typ Akerman, DMS lub 

żelbetowe- spełniające wymagania REI 60 

ściana zewnętrzna1),2) EI 60 

ściany ceglane lub z bloczków 

gazobetonowych grubości co najmniej 25 cm - 

spełniające wymagania REI 60 

ściana wewnętrzna1) EI 304) 

ściany ceglane, z płyt gipsowo kartonowych z 

wypełnieniem z wełny mineralnej, murowane 

z bloczków gazobetonowych lub wykonane 

z żelbetu grubości co najmniej 12 cm - 

spełniające wymagania EI 30, 

przekrycie dachu3) RE 30 
papa asfaltowa lub żwir płukany na podłożu 

niepalnym – spełniająca wymagania RE 30, 

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

Przekrycie dachu nad istniejącą częścią szpitala, o powierzchni przekraczającej 1000 m2, 

wykonane jest z papy o nieznanej klasie reakcji na ogień zewnętrzny. Przekrycie zostanie 

wymienione na spełniające wymagania klasy reakcji na ogień BROOF (t1). 

Schody konstrukcji żelbetowej posiadają klasę odporności ogniowej R 60. Drewniane 

barierki i pochwyty zabezpieczone będą do trudnozapalności. 

W strefach pożarowych ZL II i ZL III stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów 

i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne 
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lub intensywnie dymiące, jest zabronione. Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom 

ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. 

W pomieszczeniach stref pożarowych ZL II stosowanie wykładzin podłogowych łatwo zapalnych 

jest zabronione. 

Ściany stanowiące obudowę poziomych dróg ewakuacyjnych posiadają klasę odporności 

ogniowej EI 30, z wyjątkiem bezklasowego przeszklenia: 

 w piwnicy w starej części szpitala, między korytarzem a pomieszczeniem 

pracowni mikrobiologicznej oraz między korytarzem a przechowalnią odzieży 

pacjentów 

 na parterze w starej części szpitala, między korytarzem a pomieszczeniami apteki 

oraz między korytarzem a laboratorium 

 na I piętrze w starej części szpitala, między korytarzem a salą noworodków 

oraz między korytarzem a sekretariatem na oddziale ginekologiczno-położniczym 

 na II piętrze w starej części szpitala między korytarzem a salą przygotowawczą 

w bloku operacyjnym. 

Ponadto, na parterze w starej części szpitala, miedzy pomieszczeniem stacji dializ 

a pomieszczeniem socjalnym występuje przeszklenie nie posiadające wymaganej klasy 

odporności ogniowej EI 30. Podobnie, na poziomie II piętra starej części szpitala, pomiędzy 

salami chorych, a także salą intensywnej terapii, zlokalizowanymi w części południowo-

wschodniej, znajdują się bezklasowe przeszklenia. 

4.9 Warunki ewakuacji 

Korytarze stanowiące poziome drogi ewakuacyjne mają szerokość co najmniej 1,4 m. 

Niektóre korytarze mają długość przekraczającą 50 m, dlatego będą one podzielone na krótsze 

odcinki przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi. Przegrody te wykonane będą również 

w przestrzeni nad sufitami podwieszonymi, z materiałów niepalnych. 

Pomieszczenia techniczne  (kotłownia, magazyn oleju itp.) oraz gospodarcze w piwnicy 

starej części szpitala nie są przeznaczone na pobyt ludzi i nie zapewnia się z nich warunków 

ewakuacji.  
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Z pomieszczeń, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek do wyjścia 

ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną, zapewniono przejście o długości nieprzekraczającej 40 m. 

Przejście nie prowadzi przez więcej niż trzy pomieszczenia. 

Drzwi z pomieszczeń przeznaczonych dla ponad 6 osób o ograniczonej zdolności 

poruszania się będą otwierać się na zewnątrz pomieszczeń. 

Co do zasady, drzwi z pomieszczeń służące do ewakuacji do 3 osób mają szerokość 

min. 0,8 m, z pomieszczeń przeznaczonych dla ponad 3 osób wyjścia ewakuacyjne mają 

szerokość co najmniej 0,9 m, natomiast drzwi wieloskrzydłowe posiadają co najmniej jedno 

nieblokowane skrzydło o szer. min. 0,9 m.  

W starej części  szpitala istnieją pomieszczenia, z których na drogę ewakuacyjną 

prowadzą drzwi o szerokości mniejszej niż 0,8 m. W piwnicy: z części sanitariatów, brudownika, 

serwerowni, pom. gospodarczego pod schodami prowadzą drzwi o szer. 0,6 – 0,7 m, 

z pomieszczenia zmywalni prowadzą drzwi dwuskrzydłowe o szer. nieblokowanego skrzydła 

0,7 m. Na poziomie parteru: z sanitariatów, pokoju socjalnego, części brudowników, 

laboratorium prowadzą drzwi o szer. 0,6 – 0,7 m, drzwi na klatkę schodową w części 

południowo-wschodniej, do stołówki i do apteki mają szerokość 0,8 m, a dwie pary drzwi 

dwuskrzydłowych w śluzie przy stacji dializ mają szerokość nieblokowanych skrzydeł 0,8 m. 

Na I piętrze: z części sanitariatów i brudowników prowadzą drzwi o szer. 0,7 m, rozsuwane 

drzwi do korytarza ze śluzy na terenie oddziału położniczego mają szer. 0,8 m, ponadto 

na korytarzu oddziału wewnętrznego drzwi dwuskrzydłowe o szer. 1,2 m posiadają nieblokowane 

skrzydło o szer. 0,6 m. Na II piętrze: z sali przygotowawczej w obrębie bloku operacyjnego 

prowadzą drzwi o szer. 0,7 m. 

Drzwi usytuowane w południowo-wschodniej klatce schodowej, prowadzące z poziomu 

parteru do piwnicy,  które w pozycji otwartej przewężają szerokość drogi ewakuacyjnej 

do szer. 0,5 m, zostaną zastąpione barierką zapobiegającą omyłkowemu zejściu podczas 

ewakuacji. Powstałe po usunięciu drzwi przewężenie biegu schodów wynosić będzie 0,7 m. 

W istniejącej części szpitala występują drzwi rozsuwane, których konstrukcja 

nie zapewnia otwierania automatycznego i ręcznego bez możliwości blokowania, 

ani samoczynnego ich rozsunięcia i pozostania w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania 
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pożaru przez system wykrywania dymu chroniący strefę pożarową, do ewakuacji z której 

te drzwi są przeznaczone, a także w przypadku awarii drzwi. Drzwi te znajdują się: 

 na parterze, w wejściu do 3 pokojów badań, a także w holu zlokalizowanym 

przy tych pokojach  

 na I piętrze, w obrębie oddziału położniczego, w wejściu do sal porodowych, 

magazynu oraz znajdujących się  tam śluz, a także między korytarzem oddziału 

ginekologiczno-położniczego a korytarzem oddziału noworodkowego 

 na II piętrze, w obrębie bloku operacyjnego, w wyjściach z magazynów 

 

W części stanowiącej rozbudowę szpitala projektowane są drzwi rozsuwane, których 

konstrukcja będzie zapewniać: 

 otwieranie automatyczne i ręczne bez możliwości blokowania, 

 samoczynne ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania 

pożaru przez system wykrywania dymu chroniący strefę pożarową, do ewakuacji z której 

te drzwi są przeznaczone, a także w przypadku awarii drzwi. 

 

Drzwi, których skrzydła zawężają drogi ewakuacyjne poniżej dopuszczalnych 

szerokości, zostaną wyposażone w okucia umożliwiające ich otwarcie do kąta 180 stopni 

lub w samozamykacze. 

Ewakuacje z części istniejącej budynku zapewniają dwie, usytuowane przy ścianach 

szczytowych, klatki schodowe. Klatki połączone są korytarzem ewakuacyjnym. Wyjścia z klatek 

prowadzą bezpośrednio na zewnątrz budynku. Usytuowana w środku budynku klatka schodowa 

nie jest przewidziana do ewakuacji.  

Część rozbudowywana posiada jedną klatkę schodową przeznaczoną do ewakuacji. 

Ewakuacyjne klatki schodowe będą obudowane ścianami w klasie odporności ogniowej 

REI 60, zamknięte drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 30 S200 i wyposażone w klapy 

dymowe. Powierzchnia czynna oddymiania klap dymowych wynosić będzie co najmniej 5% 

powierzchni klatek schodowych. Powierzchnia geometryczna pojedynczej klapy dymowej 

wynosić będzie min 1 m2. Dopływ powietrza zapewniony będzie przez drzwi zewnętrzne klatek.  
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Parametry istniejącej klatki schodowej w części południowo-wschodniej: 

szer. spocznika:  od 1,145 m do 1,5 m 

szer. biegu: 1,1 m 

l. stopni w biegu: od 10 do 11 

wys. stopnia: od 0,159 m do 0,173 m 

szer. stopnia: 0,3 m 

szerokość drzwi z klatki schodowej na zewnątrz: 1,2 m  

 (nieblokowane skrzydło 0,9 m) 

Drzwi z klatki w części południowo-wschodniej otwierają się do wewnątrz budynku. 

Na poziom terenu od wyjścia z południowo-wschodniej klatki schodowej prowadzi pochylnia 

o nachyleniu 15% i wysokości ponad 0,5 m. Spocznik między drzwiami wyjściowymi 

a pochylnią na szer. 0,5 m. 

 

Parametry istniejącej klatki schodowej w części południowo-zachodniej: 

szer. spocznika:  od 1,395 m do 1,5 m 

szer. biegu: 1,1 m 

l. stopni w biegu: od 10 do 12 

wys. stopnia: od 0,159 m do 0,173 m 

szer. stopnia: 0,3 m 

szerokość drzwi z klatki schodowej na zewnątrz: 0,9 m 

 

Parametry istniejącej klatki schodowej usytuowanej w części środkowej (klatka 

nie przeznaczona do ewakuacji): 

szer. spocznika:  od 1,3 m do 1,5 m 

szer. biegu: 1,4 m 

l. stopni w biegu: od 4 do 18 

wys. stopnia: od 0,148 m do 0,168 m 

szer. stopnia: od 0,28 m do 0,3 m 

szerokość drzwi z klatki schodowej na zewnątrz: 1,0 m 
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Dla części stopni w środkowej klatce schodowej nie jest spełniony warunek 

2h+s=0,60 m do 0,65 m.  

Dostęp na poziom terenu ze środkowej klatki schodowej zapewniają schody zewnętrzne 

z 6 stopniami w biegu o szer. stopnia 0,214 m, wys. stopnia 0,165 m (nie spełniony warunek 

2h+s=0,60 m do 0,65 m. Szerokość biegu schodów zewnętrznych min. 1,5 m, szerokość 

spocznika 1,4 m. 

 

Parametry nowoprojektowanej klatki schodowej: 

szer. spocznika:  min. 2 m 

szer. biegu: 1,5 m 

l. stopni w biegu: od 12 do 13 

wys. stopnia: od 14,6 m do 14,8 m 

szer. stopnia: 0,32 m 

szerokość drzwi z klatki schodowej na zewnątrz: 1,5 m 

 (nieblokowane skrzydło 1,0 m) 

Dostęp na poziom terenu z nowoprojektowanej klatki schodowej zapewniają schody 

zewnętrzne z 3 stopniami w biegu o szer. stopnia 0,35 m. Szerokość biegu schodów 

zewnętrznych 1,7 m, szerokość spocznika co najmniej 1,5 m. 

 

Oprócz wyjść na zewnątrz z klatek schodowych, zapewniono ponadto następujące 

wyjścia z dróg ewakuacyjnych na zewnątrz budynku: 

 z poziomu piwnicy: wyjście od strony południowej drzwiami dwuskrzydłowymi 

o szer. 1,4 m i szer. nieblokowanego skrzydła 0,7 m, wyjścia od zachodu 

o szer. 1,2 m oraz o szer. 1,5 m (szer. nieblokowanego skrzydła 1,0 m) 

 z parteru: od strony wschodniej drzwiami dwuskrzydłowymi o szer. 1,2 m 

i szer. nieblokowanego skrzydła 0,9 m otwieranymi do wewnątrz, a także 

drzwiami rozsuwanymi o szer. 2,0 m, od strony zachodniej drzwiami 

dwuskrzydłowymi o szer. 1,2 m i szer. nieblokowanego skrzydła 0,9 m, 

od północy przez 3 pary drzwi rozsuwanych, o szer. 2,0 m każde, oraz drzwi 

dwuskrzydłowe o szer. 1,45 m i szer. nieblokowanego skrzydła 1,0 m 
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Dostęp do poziomu terenu przy części tych wyjść ewakuacyjnych zapewniają schody 

zewnętrzne: 

 od zachodu: schody zewnętrzne o szer. biegu 1,4 m, szerokości spocznika 1,5 m 

z 10 stopniami w biegu o szer. stopnia 0,30 m i wys. stopnia 0,149 m 

oraz schody zewnętrzne o szer. biegu 1,49 m, szerokości spocznika 1,5 m 

z 10 stopniami w biegu o szer. stopnia 0,35 m i wys. stopnia 0,143 m 

 od północy schody zewnętrzne o szer. biegu od 1,4 m, szer. spocznika 1,5 m, 

z 8 stopniami w biegu o szer. stopnia 0,35 m i wys. od 0,1437 m 

 od wschodu schody zewnętrzne o szer. biegu od 6,4 m, szer. spocznika 4,7 m, 

z 10 stopniami w biegu o szer. stopnia 0,35 m i wys. od 0,136 m 

  

Długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia 

na zewnątrz budynku lub do drzwi obudowanej, zamkniętej drzwiami EI 30 i oddymianej klatki 

schodowej, zwana „dojściem ewakuacyjnym", mierzona wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej, nie 

powinna przekraczać wielkości podanej w § 256 [1].  

Maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego wynosi: 

● dla stref pożarowych charakteryzowanych kategorią zagrożenia ludzi ZL II, 

- przy jednym dojściu:  10 m, 

- przy co najmniej 2 dojściach* 40 m, 

● dla strefy pożarowej charakteryzowanej kategorią zagrożenia ludzi ZL III, 

- przy jednym dojściu:  30 m,  

(w tym nie więcej jak 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej), 

- przy co najmniej 2 dojściach* 60 m, 

* dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą 

o 100% od najkrótszego; dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyżować. 

 

Długość dojścia ewakuacyjnego w strefach pożarowych ZL II nie przekracza 

dopuszczalnych wartości. W strefie pożarowej ZL III, z pracowni mikrobiologicznej, długość 

dojścia na poziomej drodze ewakuacyjnej wynosi 21 m. Z pozostałych pomieszczeń długości 

dojść nie są przekroczone. 
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4.10 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: 

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej 

Instalacja teletechniczna wykonana będzie zgodnie z § 192f [1]. 

Budynek wyposażony będzie w instalację piorunochronną. 

Budynek zasilany będzie z dwóch niezależnych, samoczynnie załączających się źródeł 

energii elektrycznej. 

Instalacja elektryczna wyposażona będzie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

wyłączający wszystkie obwody z wyjątkiem obwodów zasilających urządzenia 

przeciwpożarowe. Sterownik przeciwpożarowego wyłącznika prądu znajdować się będzie 

przy drzwiach wejściowych do budynku. 

Rozdzielnie elektryczne zasilające urządzenia przeciwpożarowe stanowić będą odrębną 

strefę pożarową.  

4.11 Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie: stałe urządzenia gaśnicze, system 

sygnalizacji pożarowej, dźwiękowy system ostrzegawczy, instalacja wodociągowa 

przeciwpożarowa, urządzenia oddymiające, dźwigi przystosowane do potrzeb ekip 

ratowniczych 

System usuwania dymu, zabezpieczenie przed zadymieniem. 

Ewakuacyjne klatki schodowe wyposażone będą w klapy dymowe o powierzchni czynnej 

stanowiącej nie mniej jak 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej. Powierzchnia 

geometryczna każdej klapy będzie nie mniejsza jak 1 m2. Dopływ powietrza realizowany będzie 

przez drzwi zewnętrzne klatek schodowych.   

Klapy dymowe i drzwi napowietrzające uruchamiane będą samoczynnie za pomocą 

systemu wykrywania dymu. 

Stałe urządzenia gaśnicze. 

W budynku nie wymaga się i nie projektuje stałych urządzeń gaśniczych. 

Półstałe urządzenia gaśnicze 

Magazyn oleju wyposażony będzie w półstałe urządzenie gaśnicze pianowe. 

System sygnalizacji pożarowej. 

W budynku nie jest wymagany system sygnalizacji pożarowej. 

Część rozbudowywana wyposażona będzie w system sygnalizacji pożaru. Centrala 

instalacji umieszczona będzie w pomieszczeniu ze stałym nadzorem. 
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Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

Projektuje się zastosowanie w budynku przeciwpożarowego wyłącznika prądu, którego 

sterownik usytuowany będzie przy wejściu do budynku. 

Dźwiękowy System Ostrzegawczy. 

W budynku nie jest wymagany i nie jest projektowany dźwiękowy system ostrzegawczy.  

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 

Części istniejąca budynku jest wyposażona w hydranty wewnętrzne 52 z wężem 

płaskoskładanym (po 3 hydranty na parterze, I i II piętrze), które zostaną wymienione 

na hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym.  

Na każdej kondygnacji części istniejącej oraz nowoprojektowanej zaprojektowane będą 

hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym. Hydranty będą zamontowane na korytarzach 

przy wejściach na klatki schodowe. Zasięg hydrantów będzie obejmował całe kondygnacje. 

Dźwig dla ekip ratowniczych. 

W budynku nie wymaga się instalowania dźwigu dla ekip ratowniczych. Dźwig taki nie 

jest projektowany. 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne spełniające wymagania Polskiej Normy PN-EN 

1838:2013-11 Zastosowanie oświetlenia - Oświetlenie awaryjne zostanie zaprojektowane 

na wszystkich drogach ewakuacyjnych i na zewnątrz budynku, przy wyjściach ewakuacyjnych.  

Oświetlenie ewakuacyjne będzie spełniać następujące wymagania:  

− średnie natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej, mierzone w jej osi przy posadzce 

będzie nie mniejsze niż 2 lx oraz nie mniejsze niż 0,5 lx dla strefy otwartej i 5 lx przy 

urządzeniach  ppoż., 

− czas działania co najmniej 1 godzina od zaniku oświetlenia podstawowego,  

− oprawy oświetlenia kierunkowego przystosowane będą do pracy na „jasno” a w porze kiedy 

obiekt nie jest użytkowany na „ciemno” (w razie braku napięcia sieci będą automatycznie 

przełączać się w tryb pracy), 

− przewiduje się oprawy indywidualne wyposażone w moduły autotestu,  

− oprawy oznaczone będą żółtym paskiem.  



EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

 

 

  Strona 19 z 31 

 

 

Blok operacyjny i inne pomieszczenia, w których po zaniku oświetlenia podstawowego 

istnieje konieczność kontynuowania czynności w niezmieniony sposób lub ich bezpiecznego 

zakończenia, wyposażone będą w awaryjne oświetlenie zapasowe. 

4.12 Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy 

Budynek zostanie wyposażony w gaśnice mgłowe z zachowaniem zasady, że 2 kg środka 

gaśniczego będzie przypadać na powierzchnię 100 m2. 

4.13 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

Do zewnętrznego gaszenia pożaru wymagane jest zapewnienie wody w ilości 20 l/s. 

Najbliższy hydrant projektowany jest przy drodze pożarowej przebiegającej wzdłuż elewacji 

północnej budynku, w odległości ok. 19 m od projektowanej części budynku. Drugi hydrant 

znajduję się w odległościach ok. 50 m. 

4.14 Drogi pożarowe 

Drogę pożarową stanowi droga wewnętrzna przebiegająca wzdłuż dłuższego boku 

projektowanej części budynku od strony północnej oraz wzdłuż zachodniej ściany budynku. 

Z drogi pożarowej zapewniony jest dostęp do ponad 30% obwodu budynku. Droga pożarowa 

przebiega w odległości 5-15 m od ścian budynku. Wyjątek stanowi zbliżenie do ściany podjazdu 

karetek na odległość 2,9 m. Pomiędzy drogą a ścianą budynku nie występują stałe elementy 

zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku.  

Droga pożarowa ma szerokość 4 m i umożliwia przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię 

jezdni co najmniej 100 kN, nachylenie podłużne drogi pożarowej nie przekracza 5%. 

Droga pożarowa połączona jest z wyjściami z budynków, dojściami o szerokości 1,5 m 

i długości nie większej niż 50 m, w sposób umożliwiający dotarcie bezpośrednio lub drogami 

ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej.  
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5. WSKAZANIE WSZYSTKICH NIEZGODNOŚCI W ZAKRESIE PRZEPISÓW 

TECHNICZNO - BUDOWLANYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH 

WYSTĘPUJĄCYCH W BUDYNKU 

Niezgodności z przepisami techniczno-budowlanymi: 

1) § 241 ust. 1 [1] – występowanie w starej części szpitala bezklasowych przeszkleń w ścianach 

stanowiących obudowę poziomych dróg ewakuacyjnych:  

 w piwnicy, między korytarzem a pomieszczeniem pracowni mikrobiologicznej 

oraz między korytarzem a przechowalnią odzieży pacjentów,  

 na parterze, między korytarzem a pomieszczeniami apteki oraz między 

korytarzem a laboratorium,  

 na I piętrze, między korytarzem a salą noworodków oraz między korytarzem 

a sekretariatem na oddziale ginekologiczno-położniczym,  

 na II piętrze między korytarzem a salą przygotowawczą w bloku operacyjnym, 

2) § 216 ust. 1 [1] – występowanie w starej części szpitala bezklasowych przeszkleń w ścianach 

pomiędzy pomieszczeniami:  

 na parterze, miedzy pomieszczeniem stacji dializ a pomieszczeniem socjalnym,  

 na poziomie II piętra, pomiędzy salami chorych, a także salą intensywnej terapii, 

zlokalizowanymi w części południowo-wschodniej, 

3) § 219 ust. 1 [1] – przekrycie dachu w istniejącej części szpitala, o powierzchni większej niż 

1000 m2,  wykonane jest z papy termozgrzewalnej o nieznanej klasie reakcji na ogień 

4) § 220 ust. 1 [1] – kotłownia z kotłami na olej opałowy, o łącznej mocy cieplnej wynoszącej 

1635 kW, powinna być wydzielona ścianami i stropami w klasie odporności ogniowej 

co najmniej EI 60, a także zamknięta drzwiami w klasie odporności ogniowej co najmniej  

EI 30; magazyn oleju opałowego powinien być wydzielony ścianami i stropami w klasie 

odporności ogniowej co najmniej  EI 120, a także zamknięta drzwiami w klasie odporności 

ogniowej co najmniej  EI 60 

5) § 212 ust. 9 [1] – usytuowane w części istniejącej szpitala pomieszczenie hydroforni, 

pomieszczenie transformatorów oraz pomieszczenie rozdzielni prądów, przeznaczone 

do zasilania urządzeń i instalacji niezbędnych podczas pożaru, obecnie nie stanowią odrębnej 

strefy przeciwpożarowej 
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6) § 268 ust. 1 pkt 5 [1] – usytuowane w części istniejącej szpitala pomieszczenia wentylatorni 

powinny być wydzielone ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60 

i zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30 

7) § 137 ust. 7 [1] – magazyn oleju opałowego nie posiada okien i nie jest wyposażony półstałe 

urządzenie gaśnicze pianowe 

8) § 227 ust.1 i ust. 2 [1] - istniejąca część szpitala, zakwalifikowana do kategorii zagrożenia 

ludzi ZLII + ZL III i obejmująca część podziemną budynku, stanowi jedną strefę pożarową  

o powierzchni 5 487 m2, co stanowi przekroczenie dopuszczalnej powierzchni strefy 

pożarowej o 3 737 m2 (o 214%) 

9) § 227 ust. 5 [1] – przed rozbudową szpitala ze strefy pożarowej ZL II o powierzchni 

przekraczającej 750 m2 w budynku wielokondygnacyjnym,  nie jest zapewniona możliwość 

ewakuacji ludzi do innej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji 

10) § 236 ust. 4 [1] – drzwi z południowo-wschodniej klatki schodowej otwierają się w kierunku 

do wewnątrz budynku 

11) § 239 ust. 1 [1] – występowanie w starej części szpitala drzwi o szer. mniejszej niż 0,9 m 

(lub mniejszej niż 0,8 m – w przypadku pomieszczeń przeznaczonych do pobytu do 3 osób):  

 w piwnicy: z części sanitariatów, brudownika, serwerowni, pom. gospodarczego 

pod schodami prowadzą drzwi o szer. 0,6 – 0,7 m, 

 na parterze: z sanitariatów, pokoju socjalnego, części brudowników, 

laboratorium prowadzą drzwi o szer. 0,6 – 0,7 m, drzwi na klatkę schodową 

w części południowo-wschodniej, do stołówki i do apteki mają szerokość 0,8 m, 

 na I piętrze: z części sanitariatów i brudowników prowadzą drzwi o szer. 0,7 m, 

rozsuwane drzwi do korytarza ze śluzy na terenie oddziału położniczego mają 

szer. 0,8 m, 

 na II piętrze: z sali przygotowawczej w obrębie bloku operacyjnego prowadzą 

drzwi o szer. 0,7 m, 

12) § 239 ust. 4 [1] – występowanie drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku 

o szer. poniżej 1,4 m: 

 drzwi dwuskrzydłowe z klatki schodowej południowo-wschodniej o szer.1,2 m 

(nieblokowane skrzydło 0,9 m), 
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 drzwi z klatki schodowej południowo-zachodniej o szer. 0,9 m, 

 drzwi ze środkowej klatki schodowej o szer. 1,0 m, 

 drzwi od strony zachodniej (poziom piwnicy) o szer. 1,20 m, 

 drzwi dwuskrzydłowe od strony wschodniej (poziom parteru) o szer. 1,2 m 

(nieblokowane skrzydło 0,9 m), 

13)  § 240 ust. 1 [1] – występowanie w starej części szpitala drzwi dwuskrzydłowych 

o szer. nieblokowanego skrzydła mniejszej niż 0,9 m: 

 w piwnicy: z pomieszczenia zmywalni prowadzą drzwi dwuskrzydłowe 

o szer. nieblokowanego skrzydła 0,7 m; drzwi prowadzące od strony 

południowej na zewnątrz budynku o szer. 1,4 m i szer. nieblokowanego skrzydła 

0,7 m, 

 na parterze: dwie pary drzwi dwuskrzydłowych w śluzie przy stacji dializ mają 

szerokość nieblokowanych skrzydeł 0,8 m, 

 na I piętrze: na korytarzu oddziału wewnętrznego drzwi dwuskrzydłowe 

o szer. 1,2 m posiadają nieblokowane skrzydło o szer. 0,6 m, 

14)  § 240 ust. 4 [1] – występowanie w starej części szpitala drzwi rozsuwanych, których 

konstrukcja nie zapewnia otwierania automatycznego i ręcznego bez możliwości blokowania, 

ani samoczynnego ich rozsunięcia i pozostania w pozycji otwartej w wyniku 

zasygnalizowania pożaru przez system wykrywania dymu chroniący strefę pożarową, 

do ewakuacji z której te drzwi są przeznaczone, a także w przypadku awarii drzwi: 

 na parterze, w wejściu do 3 pokojów badań, a także w holu zlokalizowanym 

przy tych pokojach  

 na I piętrze, w obrębie oddziału położniczego, w wejściu do sal porodowych, 

magazynu oraz znajdujących się  tam śluz, a także między korytarzem oddziału 

ginekologiczno-położniczego a korytarzem oddziału noworodkowego 

 na II piętrze, w obrębie bloku operacyjnego, w wyjściach z magazynów 

15)  § 242 ust. 4 [1] – drzwi usytuowane w południowo-wschodniej klatce schodowej, 

prowadzące z poziomu parteru do piwnicy, w pozycji otwartej przewężają szerokość drogi 

ewakuacyjnej do szer. 0,5 m 
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16) § 243 [1] – część korytarzy w części istniejącej szpitala ma długość przekraczającą 50 m i nie 

zastosowano w nich rozwiązań techniczno-budowlanych zabezpieczających 

przed zadymieniem 

17)  § 245 ust. 2 [1] – skrajne klatki schodowe w istniejącej części szpitala, przeznaczone 

do ewakuacji, nie są zamknięte drzwiami dymoszczelnymi, ani wyposażone w urządzenia 

zapobiegające zadymieniu albo służące do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie 

za pomocą systemu wykrywania dymu 

18) § 68 ust.1 i ust. 4 [1] – bieg klatki schodowej południowo-wschodniej ma szer. 1,1 m, 

spocznik ma szer. 1,145 m, wys. stopnia wynosi od 0,159 m do 0,173 m; bieg klatki 

schodowej południowo-zachodniej ma szer. 1,1 m, spocznik ma szer. 1,395 m, wys. stopnia 

wynosi od 0,159 m do 0,173 m; spocznik środkowej klatki schodowej ma szer. 1,3 m, 

wys. stopnia wynosi do 0,168 m; spocznik schodów zewnętrznych przy środkowej klatce 

schodowej ma szer. 1,4 m 

19) § 69 ust.1 i ust. 4 [1] – w pojedynczym biegu klatki schodowej środkowej znajduje się 

do 18 stopni, a część stopni nie spełnia warunku 2h+s=0,60 m do 0,65 m; stopnie w schodach 

zewnętrznych przy wyjściu ze środkowej klatki schodowej nie spełniają warunku 

2h+s=0,60 m do 0,65 m 

20) § 70 [1] – pochylnia do ruchu pieszego przy południowo-wschodniej klatce schodowej 

o wysokości ponad 0,5 m nachylona jest pod kątem 15% 

21) § 71 ust. 2 [1] – długość poziomej płaszczyzny ruchu przy pochylni od strony drzwi 

do południowo-wschodniej klatki schodowej ma szer. 0,5 m 

22) § 256 ust. 3 [1] – w strefie pożarowej ZL III, z pracowni mikrobiologicznej, długość dojścia 

na poziomej drodze ewakuacyjnej wynosi 21 m 

23) § 183 ust.2 [1] – budynek nie jest wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

24) § 258 ust. 2 [1] – drewniane barierki i pochwyty na klatkach schodowych są łatwo zapalne 

25) § 181 ust. 3 [1] - w części istniejącej drogi ewakuacyjne nie są wyposażone w awaryjne 

oświetlenie ewakuacyjne 
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Niezgodności z przepisami przeciwpożarowymi: 

1) § 19 ust. 1 [2] – części istniejąca budynku jest wyposażona w hydranty wewnętrzne 52 

z wężem płaskoskładanym (po 3 hydranty na parterze, I i II piętrze), w piwnicy brak jest 

hydrantów wewnętrznych 

2) droga pożarowa zbliżona jest do ściany podjazdu karetek na odległość 2,9 m - odstępstwo od 

ustaleń § 12 ust. 2 [3], 

6. WSKAZANIE NIEZGODNOŚCI W ZAKRESIE PRZEPISÓW TECHNICZNO -

 BUDOWLANYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH, KTÓRE BĘDĄ USUNIĘTE 

W BUDYNKU 

Niezgodności z przepisami techniczno-budowlanymi: 

1) § 219 ust. 1 [1] – przekrycie dachu w istniejącej części szpitala, o powierzchni większej niż 

1000 m2,  wykonane z papy termozgrzewalnej o nieznanej klasie reakcji na ogień, zostanie 

wymienione na przekrycie posiadające klasę reakcji na ogień BROOF (t1) 

2) § 220 ust. 1 [1] – kotłownia z kotłami na olej opałowy, o łącznej mocy cieplnej wynoszącej 

1635 kW, wydzielona będzie ścianami i stropami w klasie odporności ogniowej EI 60, 

a także zamknięta drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 30; magazyn oleju opałowego 

wydzielony będzie ścianami i stropami w klasie odporności ogniowej EI 120, a także 

zamknięta drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 60 

3) § 212 ust. 9 [1] – usytuowane w części istniejącej szpitala pomieszczenia: hydroforni, 

pomieszczenie transformatorów oraz pomieszczenie rozdzielni prądów, przeznaczone 

do zasilania urządzeń i instalacji niezbędnych podczas pożaru, stanowić będą odrębne strefy 

pożarowe, obudowane ścianami w klasie odporności ogniowej REI 120, stropami w klasie 

odporności ogniowej REI 120 oraz zamknięte drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 60 

4) § 268 ust. 1 pkt 5 [1] – usytuowane w części istniejącej szpitala pomieszczenia wentylatorni 

wydzielone będą ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60 i zamykane 

drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30 

5) § 137 ust. 7 [1] – magazyn oleju opałowego, który nie posiada okien, wyposażony zostanie 

półstałe urządzenie gaśnicze pianowe 

6) § 227 ust.1 i ust. 2 [1] - w nowoprojektowanej części szpitala zachowane zostaną 

dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych; w wyniku podziału istniejącej części szpitala 
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na strefy pożarowe nr 1, 1.1, 1.2, 1.3 oraz 2 powierzchnia wewnętrzna stref pożarowych 

nie przekracza dopuszczalnej wielkości, z wyjątkiem powierzchni strefy pożarowej nr 2, 

o powierzchni 3 987m2, przekraczającej dopuszczalną wielkość strefy pożarowej o 487 m2 

(przekroczenie o 14%) 

7) § 227 ust. 5 [1] – w wyniku rozbudowy szpitala w strefach ZL II zapewniona jest możliwość 

ewakuacji ludzi do innej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji 

8) § 242 ust. 4 [1] – drzwi usytuowane w południowo-wschodniej klatce schodowej, 

prowadzące z poziomu parteru do piwnicy, które w pozycji otwartej przewężają szerokość 

drogi ewakuacyjnej do szer. 0,5 m, zostaną zastąpione barierką, zapobiegającą omyłkowemu 

zejściu do piwnicy podczas ewakuacji 

9) § 243 [1] – korytarze o długości przekraczającej 50 m, zlokalizowane w części istniejącej 

szpitala, podzielone będą na krótsze odcinki przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi; 

przegrody te wykonane będą, również w przestrzeni nad sufitami podwieszonymi, 

z materiałów niepalnych 

10)  § 245 ust. 2 [1] – skrajne klatki schodowe w istniejącej części szpitala, przeznaczone 

do ewakuacji, będą obudowane ścianami w klasie odporności ogniowej REI 60, zamknięte 

drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 30 S200 i wyposażone w klapy dymowe; 

powierzchnia czynna oddymiania klap dymowych wynosić będzie co najmniej 5% 

powierzchni rzutu klatek schodowych; powierzchnia geometryczna pojedynczej klapy 

dymowej wynosić będzie co najmniej 1 m2; dopływ powietrza zapewniony będzie 

przez drzwi zewnętrzne klatek; klapy dymowe i drzwi napowietrzające uruchamiane będą 

samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu 

11) § 183 ust.2 [1] – budynek zostanie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

12) § 258 ust. 2 [1] – drewniane barierki i pochwyty na klatkach schodowych oraz inne łatwo 

zapalne materiały zostaną zabezpieczone  do trudnozapalności lub usunięte 

13) § 181 ust. 3 [1] - Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, spełniające wymagania Polskiej Normy 

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oświetlenia - Oświetlenie awaryjne, zostanie 

zaprojektowane na wszystkich drogach ewakuacyjnych i na zewnątrz budynku, 

przy wyjściach ewakuacyjnych.  
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Niezgodności z przepisami przeciwpożarowymi: 

1) § 19 ust. 1 [2] – na każdej kondygnacji części istniejącej oraz nowoprojektowanej będą 

usytuowane hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym; hydranty będą zamontowane 

na korytarzach przy wejściach na klatki schodowe; zasięg hydrantów będzie obejmował całe 

kondygnacje, 

7. WSKAZANIE NIEZGODNOŚCI W ZAKRESIE PRZEPISÓW TECHNICZNO -

 BUDOWLANYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH, KTÓRE BĘDĄ WYSTĘPOWAĆ 

W BUDYNKU 

Niezgodności z przepisami techniczno-budowlanymi: 

1) § 241 ust. 1 [1] – występowanie w starej części szpitala bezklasowych przeszkleń w ścianach 

stanowiących obudowę poziomych dróg ewakuacyjnych:  

 w piwnicy, między korytarzem a pomieszczeniem pracowni mikrobiologicznej 

oraz między korytarzem a przechowalnią odzieży pacjentów,  

 na parterze, między korytarzem a pomieszczeniami apteki oraz między 

korytarzem a laboratorium,  

 na I piętrze, między korytarzem a salą noworodków oraz między korytarzem 

a sekretariatem na oddziale ginekologiczno-położniczym,  

 na II piętrze między korytarzem a salą przygotowawczą w bloku operacyjnym, 

2) § 216 ust. 1 [1] – występowanie w starej części szpitala bezklasowych przeszkleń w ścianach 

pomiędzy pomieszczeniami:  

 na parterze, miedzy pomieszczeniem stacji dializ a pomieszczeniem socjalnym,  

 na poziomie II piętra, pomiędzy salami chorych, a także salą intensywnej terapii, 

zlokalizowanymi w części południowo-wschodniej, 

3) § 227 ust.1 i ust. 2 [1] - strefa pożarowa nr 2, zlokalizowana na kondygnacji parteru 

oraz I i II piętra w istniejącej części szpitala, zakwalifikowana do kategorii zagrożenia ludzi 

ZLII, ma powierzchnię wynoszącą 3 987m2, co stanowi przekroczenie dopuszczalnej 

powierzchni strefy pożarowej o 487 m2 (14%) 

4) § 236 ust. 4 [1] – drzwi z południowo-wschodniej klatki schodowej otwierają się w kierunku 

do wewnątrz budynku 
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5) § 239 ust. 1 [1] – występowanie w starej części szpitala drzwi o szer. mniejszej niż 0,9 m 

(lub mniejszej niż 0,8 m – w przypadku pomieszczeń przeznaczonych do pobytu do 3 osób):  

 w piwnicy: z części sanitariatów, brudownika, serwerowni, pom. gospodarczego 

pod schodami prowadzą drzwi o szer. 0,6 – 0,7 m, 

 na parterze: z sanitariatów, pokoju socjalnego, części brudowników, 

laboratorium prowadzą drzwi o szer. 0,6 – 0,7 m, drzwi na klatkę schodową 

w części południowo-wschodniej, do stołówki i do apteki mają szerokość 0,8 m, 

 na I piętrze: z części sanitariatów i brudowników prowadzą drzwi o szer. 0,7 m, 

rozsuwane drzwi do korytarza ze śluzy na terenie oddziału położniczego mają 

szer. 0,8 m, 

 na II piętrze: z sali przygotowawczej w obrębie bloku operacyjnego prowadzą 

drzwi o szer. 0,7 m, 

6) § 239 ust. 4 [1] – występowanie drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku 

o szer. poniżej 1,4 m: 

 drzwi dwuskrzydłowe z klatki schodowej południowo-wschodniej o szer.1,2 m 

(nieblokowane skrzydło 0,9 m), 

 drzwi z klatki schodowej południowo-zachodniej o szer. 0,9 m, 

 drzwi ze środkowej klatki schodowej o szer. 1,0 m, 

 drzwi od strony zachodniej (poziom piwnicy) o szer. 1,20 m, 

 drzwi dwuskrzydłowe od strony wschodniej (poziom parteru) o szer. 1,2 m 

(nieblokowane skrzydło 0,9 m), 

7)  § 240 ust. 1 [1] – występowanie w starej części szpitala drzwi dwuskrzydłowych 

o szer. nieblokowanego skrzydła mniejszej niż 0,9 m: 

 w piwnicy: z pomieszczenia zmywalni prowadzą drzwi dwuskrzydłowe 

o szer. nieblokowanego skrzydła 0,7 m; drzwi prowadzące od strony 

południowej na zewnątrz budynku o szer. 1,4 m i szer. nieblokowanego skrzydła 

0,7 m, 

 na parterze: dwie pary drzwi dwuskrzydłowych w śluzie przy stacji dializ mają 

szerokość nieblokowanych skrzydeł 0,8 m, 
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 na I piętrze: na korytarzu oddziału wewnętrznego drzwi dwuskrzydłowe 

o szer. 1,2 m posiadają nieblokowane skrzydło o szer. 0,6 m, 

8)  § 240 ust. 4 [1] – występowanie w starej części szpitala drzwi rozsuwanych, których 

konstrukcja nie zapewnia otwierania automatycznego i ręcznego bez możliwości blokowania, 

ani samoczynnego ich rozsunięcia i pozostania w pozycji otwartej w wyniku 

zasygnalizowania pożaru przez system wykrywania dymu chroniący strefę pożarową, 

do ewakuacji z której te drzwi są przeznaczone, a także w przypadku awarii drzwi: 

 na parterze, w wejściu do 3 pokojów badań, a także w holu zlokalizowanym 

przy tych pokojach  

 na I piętrze, w obrębie oddziału położniczego, w wejściu do sal porodowych, 

magazynu oraz znajdujących się  tam śluz, a także między korytarzem oddziału 

ginekologiczno-położniczego a korytarzem oddziału noworodkowego 

 na II piętrze, w obrębie bloku operacyjnego, w wyjściach z magazynów 

9) § 68 ust.1 i ust. 4 [1] – bieg klatki schodowej południowo-wschodniej ma szer. 1,1 m i jest 

lokalnie przewężony do szer. 0,7 m na poziomie parteru, w miejscu zamontowania barierki 

uniemożliwiającej omyłkowe zejście do piwnicy podczas ewakuacji, spocznik południowo-

wschodniej klatki schodowej ma szer. 1,145 m, wys. stopnia wynosi od 0,159 m do 0,173 m; 

bieg klatki schodowej południowo-zachodniej ma szer. 1,1 m, spocznik ma szer. 1,395 m, 

wys. stopnia wynosi od 0,159 m do 0,173 m; spocznik środkowej klatki schodowej ma szer. 

1,3 m, wys. stopnia wynosi do 0,168 m; spocznik schodów zewnętrznych przy środkowej 

klatce schodowej ma szer. 1,4 m 

10) § 69 ust.1 i ust. 4 [1] – w pojedynczym biegu klatki schodowej środkowej znajduje się 

do 18 stopni, a część stopni nie spełnia warunku 2h+s=0,60 m do 0,65 m; stopnie w schodach 

zewnętrznych przy wyjściu ze środkowej klatki schodowej nie spełniają warunku 

2h+s=0,60 m do 0,65 m 

11) § 70 [1] – pochylnia do ruchu pieszego przy południowo-wschodniej klatce schodowej 

o wysokości ponad 0,5 m nachylona jest pod kątem 15% 

12) § 71 ust. 2 [1] – długość poziomej płaszczyzny ruchu przy pochylni od strony drzwi 

do południowo-wschodniej klatki schodowej ma szer. 0,5 m 
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13) § 256 ust. 3 [1] – w strefie pożarowej ZL III, z pracowni mikrobiologicznej, długość dojścia 

na poziomej drodze ewakuacyjnej wynosi 21 m 

 

Niezgodności z przepisami przeciwpożarowymi: 

1) droga pożarowa zbliżona jest do ściany podjazdu karetek na odległość 2,9 m - odstępstwo 

od ustaleń § 12 ust. 2 [3], 

8. WYKAZ ROZWIĄZAŃ ZASTĘPCZYCH I ZAMIENNYCH 

W celu zapewnienia w budynku akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego 

oraz z uwagi na ograniczone możliwości techniczne zastosowania innych rozwiązań, zakłada się: 

1) Przejrzysty układ komunikacyjny zapewniający ewakuację z części istniejącej szpitala 

do dwóch skrajnie usytuowanych, wydzielonych pożarowo i oddymianych klatek 

schodowych, a także do stanowiącej odrębną strefę pożarową części projektowanej budynku. 

2) Konstrukcja części istniejącej budynku wykonana jest w całości z materiałów niepalnych. 

3) Główne korytarze ewakuacyjne w części istniejącej szpitala mają szerokość powyżej 2 m. 

4) W części nowoprojektowanej szpitala drzwi przeciwpożarowe, które podczas normalnego 

użytkowania budynku powodują utrudnienia w komunikacji, zostaną wyposażone 

w elektrotrzymacze. 

5) Drogi ewakuacyjne wyposażone będą w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 2 lx. 

6) Stały nadzór przez wykwalifikowany personel szpitala. 

7) Na podjeździe dla karetek nie będą składowane materiały palne. 

8) Zapewnienie dostępu z drogi pożarowej do trzech boków szpitala (elewacja zachodnia, 

północna i południowa).  

 

9. OCENA SKUTECZNOŚCI I WPŁYWU ROZWIĄZAŃ ZASTĘPCZYCH 

I ZAMIENNYCH NA POZIOM BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO, SŁUŻĄCA 

WYKAZANIU NIEPOGORSZENIA WARUNKÓW OCHRONY 

PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTU 

Podział budynku w pionie na dwie strefy pożarowe umożliwi, w przypadku potrzeby 

ewakuacji, przetransportowanie chorych do innej strefy pożarowej bez konieczności korzystania 

z klatek schodowych. Takie rozwiązanie jest szczególnie pożądane w sytuacji potrzeby 
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ewakuacji ludzi obłożnie chorych, których stan zdrowia nie pozwala na poruszanie się 

o własnych siłach. 

Przejrzysty układ komunikacyjny zapewnia ewakuację z części istniejącej szpitala 

do dwóch skrajnie usytuowanych, wydzielonych pożarowo i oddymianych klatek schodowych. 

Takie rozwiązanie pozwala na wybór najdogodniejszego kierunku ewakuacji. W zasadzie poza 

drobnymi wyjątkami w postaci krótkich odcinków korytarzy ewakuacja z każdego miejsca 

w części istniejącej budynku zapewniona jest w dwóch kierunkach.   

Konstrukcja obiektu wykonana całkowicie z materiałów niepalnych oraz występująca 

niewielka ilość materiałów palnych w pomieszczeniach, sprawiają że ewentualny pożar będzie 

niewielkich rozmiarów i ograniczony do jednego pomieszczenia.  

Na podjeździe nie będą składowane materiały palne, których produkty spalania 

oraz promieniowanie cieplne nie będą wpływały negatywnie na drogę pożarową. 

W części nowoprojektowanej wyposażanej w system sygnalizacji pożaru w miejscach, 

gdzie samozamykacze w drzwiach charakteryzujących się klasą odporności ogniowej mogą 

powodować utrudnienia w codziennej komunikacji, zalecono zastosowanie elektrotrzymaczy. 

Rozwiązanie takie zapewni drożność dróg komunikacyjnych w warunkach normalnego 

użytkowania budynku oraz pozwoli na uniknięcie często stosowanej praktyki klinowania drzwi 

w pozycji otwartej. 

Projektowane awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 2 lx poprawi warunki 

ewakuacji na drogach ewakuacyjnych poprzez uwidocznienie występujących na nich 

nieprawidłowości. 

Zapewnienie dostępu do szpitala z trzech jego stron zwiększy możliwości operacyjne 

i umożliwi prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych w różnych częściach budynku. 

 



EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

 

 

  Strona 31 z 31 

 

 

10. WNIOSKI W KONTEKŚCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKÓW 

OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Zaproponowane rozwiązania w ocenie autorów ekspertyzy zapewnią akceptowalny 

poziom bezpieczeństwa pożarowego i stanowić będą rekompensatę pozostających w budynku 

niezgodności z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpożarowymi. Całkowite 

doprowadzenie budynku do zgodności z obowiązującymi przepisami jest niemożliwe z uwagi 

na istniejące uwarunkowania budowlane i konstrukcyjne. 

Przyjęte rozwiązania poprawią stan bezpieczeństwa w obiekcie. W budynku nie będą 

występowały warunki techniczne, które stanowią podstawę do uznania obiektu za zagrażający 

dla zdrowia i życia ludzi. 

Mając na uwadze powyższe, prosimy o pozytywne rozpatrzenie opracowania. 

 

Załączniki: 

1. Plan zagospodarowania terenu. 

2. Rzuty poszczególnych kondygnacji budynku.  

3. Przekrój 


