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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Inwestorem, a Centrum 

Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Obozowej 82 A lok. 19, 

01-434 Warszawa. Opracowanie wykonano w oparciu o: 

1) Wizje lokalną przeprowadzoną w dniu 03.03.2022 r. w budynku Szkoły 

Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II, zlokalizowanym przy ul. Deotymy 25/33 

w Warszawie, wraz z wykonaniem inwentaryzacji rysunkowej części budynku 

podlegającej przebudowie oraz ze sporządzeniem dokumentacji 

fotograficznej. 

2) Materiały udostępnione przez Zamawiającego odnoszące się do 

przedmiotowego budynku tj.: 

 Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku 

szkoły podstawowej z września 2021 r., 

 Inwentaryzacja Szkoły Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II, ul. Deotymy 

25/33, 01-407 Warszawa, 

 Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 

Straży Pożarnej z dnia 03.11.2021r. (nr pisma WZ.5595.660.1.2021) 

 Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 

Straży Pożarnej z dnia 03.11.2021 r. (nr pisma WZ.5595.659.1.2021) 

3) Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z 

późniejszymi zmianami), 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12.2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (z późniejszymi zmianami), 

5) Obowiązujące normy oraz inne przepisy prawne niezbędne do wykonania 

opracowania, 

6) Zasady wiedzy budowlanej. 
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1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczący dostosowania budynku 

Szkoły Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II, zlokalizowanego przy ul. Deotymy 25/33 

w Warszawie do wymogów  ochrony przeciwpożarowej, na potrzeby prowadzenia 

oddziałów przedszkolnych. 

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Działka, na której znajduje się przedmiotowy budynek Szkoły Podstawowej nr 388 

im. Jana Pawła II zlokalizowana jest przy ul. Deotymy 25/33 w Warszawie. Zjazd na 

teren działki zapewniony poprzez istniejący zjazd z ul. Deotymy. Działka, na której 

zlokalizowana została przedmiotowa inwestycja znajduje się w sąsiedztwie zabudowy 

mieszkalnej wielorodzinnej. Teren działki ogrodzony.  

Na zdjęciu zamieszczonym poniżej oznaczono linią koloru czerwonego lokalizację 

działki, na której znajduje się Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II w 

Warszawie. 

 

Rysunek 1 Szkoła Podstawowa nr 388 zlokalizowany przy ul. Deotymy 25/33 w Warszawie 

2.1. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
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Teren objęty opracowaniem stanowi działka o nr ewidencyjnym 65 w obrębie 6-06-

08 w kształcie prostokątnym. Teren działki ogrodzony z wykonaną bramą wjazdową 

oraz furtką wejściową od strony ul. Deotymy. Na terenie działki zrealizowane 

utwardzenia terenu w postaci kostki brukowej oraz chodników betonowych. Na terenie 

działki zlokalizowana został Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II  z wejściem 

głównym do budynku od strony ul. Deotymy. 

2.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Projektowane rozwiązania mające na celu dostosowanie budynku Szkoły 

Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II do wymogów ochrony przeciwpożarowej nie 

wpływają na zmianę istniejącego zagospodarowania terenu. Zakres prac objęty 

niniejszym opracowaniem dotyczy jedynie wnętrza przedmiotowego budynku. W 

związku z powyższym bilans terenu działki nie ulegnie zmianie względem stanu 

istniejącego. 

2.3. ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCEJ, NIEUŻYTKOWANEJ INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ 

Ze względu na fakt, iż prace związane z dostosowaniem przedmiotowego budynku 

do warunków ochrony przeciwpożarowej nie wykraczają poza obrys zewnętrzny 

budynku oraz nie ingerują w istniejące zagospodarowanie terenu, nie przewiduje się 

rozbiórek istniejącej, nieużytkowanej infrastruktury technicznej. Zagospodarowanie 

terenu działki w zakresie infrastruktury technicznej pozostaje bez zmian w stosunku 

do istniejącego. 

3. WARUNKI GEOTECHNICZNE ORAZ UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

Teren działki płaski, o niewielkich nachyleniach wysokościowych. Warunki 

gruntowe określone jako proste. Poziom wód gruntowych poniżej posadowienia 

budynku. Projektowane rozwiązania mające na celu dostosowanie budynku Szkoły 

Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II do warunków ochrony przeciwpożarowej nie 

wykraczają poza obrys wewnętrzny budynku. 
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4. ODWODNIENIE TERENU DZIAŁKI 

Wody opadowe z dachów odprowadzane na teren własny działki. Na działce 

zlokalizowane jest utwardzenie w postaci kostki brukowej oraz chodników betonowych. 

Odwodnienie istniejących nawierzchni utwardzonych powierzchniowe poprzez spadki 

poprzeczne i podłużne odprowadzające wody na teren własny działki 

5. ZIELEŃ 

Drzewa wysokie liściaste zlokalizowane są głównie w północnej części działki. 

Projektowane prace mające na celu dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 

388 im. Jana Pawła II w Warszawie nie wymaga ingerencji w istniejącą na działce 

zieleń. 

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Ze względu na brak zmian w zakresie zagospodarowania terenu działki, zakres 

projektowanych rozwiązań objętych niniejszym opracowaniem  nie wpływa na zmianę 

bilansu terenu działki. Charakterystyczne wskaźniki dotyczące bilansu terenu działki 

takie jak np. powierzchnia zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna nie ulegają 

zmianie w stosunku do stanu istniejącego. 

7. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

Teren działki objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu obszaru 

Ulrychowa w rejonie ul. Księcia Janusza zatwierdzonego uchwałą nr LX/1830/2009 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przedmiotowa działa o 

nr ewidencyjnym 65 w obrębie 6-06-08 oznaczona została symbolem 16D U-O (KD-P) 

– usługi oświaty. 

Działka nie jest pod wpływem eksploatacji górniczej i znajduje się poza terenami 

górniczymi. 

8. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 

UŻYTKOWNIKÓW 
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Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 

2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

Projektowany budynek nie będzie miał niekorzystnego wpływu na środowisko 

przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. Obiekt nie będzie emitował 

nadmiernych zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych.  

8.1. OCHRONA INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

Realizacja projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie narusza interesu osób 

trzecich i nie powoduje: 

 ograniczenia dostępu do drogi publicznej dla sąsiednich działek, 

 ograniczenia możliwości korzystania z mediów dla sąsiednich działek, 

 negatywnego wpływu na ograniczenie zabudowy działek sąsiednich i ich 

użytkowanie, 

 ponadnormatywnego hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, wody, gleby, 

a także zakłóceń elektromagnetycznych. 

9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 

Jako obszar oddziaływania rozumie się teren wyznaczony w otoczeniu obiektu 

budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających ograniczenia w 

zagospodarowaniu terenu. Ze względu na brak zmian w zakresie istniejącego 

zagospodarowania terenu, zakres oddziaływania inwestycji nie wpływa na warunki 

stawiane przez Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie, w zakresie: 

§12sytuowanie budynków i elementów budynków 

§13naturalne oświetlenie i przesłanianie 

§60wymagany czas nasłonecznienia pomieszczeń 

§271 odległość między budynkami 

§273odległość miedzy zewnętrznymi ścianami budynków położonych na jednej działce  

budowlanej 
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WNIOSKI: Projektowane rozwiązania mające na celu dostosowanie budynku Szkoły 

Podstawowej do warunków ochrony przeciwpożarowej nie powodują zmian w 

istniejącym zagospodarowaniu terenu, a co za tym idzie nie wpływają negatywnie na 

warunki stawiane w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie . 

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

10.1. KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB NA 

KAŻDEJ KONDYGNACJI I W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH 

W chwili obecnej budynek w całości kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi 

ZL III. W związku z planowaną organizacją oddziałów przedszkolnych (maksymalnie 

trzy grupy dzieci po 25 osób każda), planowane jest wyodrębnienie wschodniego 

skrzydła budynku, w zakresie pierwszej kondygnacji budynku, która z uwagi na 

przeznaczenie i sposób użytkowania zostanie zakwalifikowana do kategorii zagrożenia 

ludzi ZL II.  

W budynku przewiduje się jednoczesne przebywanie nie więcej niż 500 osób.  

Na kondygnacji podziemnej przewiduje się przebywanie jednocześnie 

maksymalnie do 100 osób (głównie w pomieszczeniach szatni). Przyjęta liczba osób 

na kondygnacji podziemnej wynika z różnych godzin porannych (godz. od 7:00 do 

10:00), w jakich uczniowie rozpoczynają lekcje, jak również ze zmianowego systemu 

nauki w szkole.  

Na pierwszej kondygnacji nadziemnej przewiduje się przebywanie maksymalnie 

do 200 osób (nie więcej niż 32 osoby w salach lekcyjnych, nie więcej niż 25 osób w 

oddziałach przedszkolnych oraz nie więcej niż 80 osób w pomieszczeniu stołówki). 

Na drugiej kondygnacji nadziemnej przewiduje się przebywanie maksymalnie do 

224 osób (nie więcej niż 32 osoby w poszczególnych salach lekcyjnych).  

Na trzeciej kondygnacji nadziemnej przewiduje się przebywanie maksymalnie do 

256 osób (nie więcej niż 32 osoby w poszczególnych salach lekcyjnych). 
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10.2. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA 

ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA 

ELEMENTÓW BUDWLANYCH 

W chwili obecnej budynek stanowi jedną główną strefę pożarową o powierzchni nie 

przekraczającej dopuszczalnej powierzchni określonej w przepisach techniczno-

budowlanych, tj. 8000 m2. Ze względu na organizację oddziałów przedszkolnych – 

maksymalnie trzy grupy dzieci po 25 osób każda, planuje się wyodrębnienie 

wschodniego skrzydła budynku ( w zakresie pierwszej kondygnacji budynku), jako 

odrębnej strefy pożarowej, która ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania 

zakwalifikowana zostanie do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. 

Docelowo obiekt podzielony będzie na 3 strefy pożarowe: 

 SP 1 – szkoła (ZL III) 

 SP 2 – wschodnie skrzydło budynku, w zakresie pierwszej kondygnacji 

nadziemnej budynku z oddziałami przedszkolnymi (ZL II) 

 SP 3 – pomieszczenie hydroforni w zakresie kondygnacji podziemnej budynku 

Wysokość budynku ok. 11,83m liczona od poziomu terenu do górnej krawędzi 

dachu. Z uwagi na wysokość budynek kwalifikuje się do grupy budynków niskich (N). 

 Liczba kondygnacji nadziemnych  3 

 Liczba kondygnacji podziemnych  1 

Wymaganą klasy odporności pożarowej dla trzykondygnacyjnego budynku 

zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL III jest klasa ”C” odporności 

pożarowej. Dla strefy pożarowej ZL II w budynku niskim wymagana jest klasa ”B” 

odporności pożarowej. Wszystkie elementy budynku spełniają warunek NRO – 

nierozprzestrzeniające ognia. 

Ze względu na klasy odporności pożarowej poszczególnym elementom budynku 

stawia się następujące wymagania: 
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Klasa 

odporności 

ogniowej 

budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynków 

Główna 

konstrukcja 

nośna 

Konstrukcja 

dachu 
Strop 

Ściana 

zewnętrzna 

Ściana 

wewnętrzna 

Przekrycie 

dachu 

A R 240 R 30 REI 120 EI 120 EI 60 RE 30 

B R 120 R 30 REI 60 EI 60 
(o-i) 

EI 30 RE 30 

C R 60 R 15 REI 60 EI 30 
(o-i) 

EI 15 RE 15 

D R 30 (-) REI 30 EI 30 
(o-i) 

(-) (-) 

E (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

 

Oznaczenia w tabeli: 

R – nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dot. zasad   

ustalania klas odporności ogniowej elementów budynków. 

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

I – izolacyjność ogniowa (w minutach), określana jw. 

10.3. WARUNKI EWAKUACJI 

Ewakuacja z budynku szkoły prowadzona jest w ramach przejścia oraz dojścia 

ewakuacyjnego. Do celów ewakuacji wykorzystywane są dwie klatki schodowe 

(oznaczone jako K1 oraz K2), które nie są oddzielone za pomocą przegród 

budowlanych od poziomych dróg komunikacji ogólnej. Szerokość biegów schodów i 

spoczników w świetle, w klatce schodowej K1 wynosi nie mniej niż odpowiednio 1,12 

m i 1,2 m. Z uwagi na znajdującą się stałą obudowę grzejnika występuje miejscowe 

zawężenie spocznika do 1,09 m. Szerokość biegów schodów i spoczników w świetle, 

w klatce schodowej K2 wynosi nie mniej niż odpowiednio i 1,09 m i 1,35 m. Z uwagi 

na znajdującą się stałą obudowę grzejnika występuje miejscowe zawężenie spocznika 

do 1,24 m. Wysokości stopni w poszczególnych klatkach schodowych nie przekraczają 

0,175 m. W klatce schodowych pomiędzy kondygnacją podziemną, a pierwszą 

kondygnacją nadziemną występują schody i spoczniki ze stopniami zabiegowymi. 
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Przejście ewakuacje prowadzone jest przez nie więcej niż trzy pomieszczenia. Jako 

wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń zastosowano drzwi o szerokości nie mniejszej niż 

0,9 m. Przy tym występują również drzwi o szerokości poniżej 0,8 m, a także drzwi 

dwuskrzydłowe o szerokości w świetle nieblokowanego skrzydła drzwi nie mniejszej 

niż 0,7 m (łączna szerokość nie mniejsza niż 0,9 m). Jako wyjścia ewakuacyjne z 

pomieszczeń przeznaczonych dla nie więcej niż 3 osoby występują drzwi o szerokości 

poniżej 0,8 m. Dojście ewakuacyjne prowadzone jest od wyjścia z pomieszczenia na 

zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej. Długość dojścia ewakuacyjnego 

liczona na trzeciej kondygnacji nadziemnej do wyjścia na zewnątrz budynku wynosi 

ok. 42 m (w tym nie więcej niż 20 m na poziomym odcinku drogi ewakuacyjnej). W 

obudowie dróg ewakuacyjnych występują nieotwieralne naświetla bez potwierdzonej 

klasy odporności ogniowej, których dolna krawędź znajduje się na wysokości poniżej 

2 m. W obudowie poziomych dróg ewakuacyjnych, przez które prowadzona jest 

ewakuacja występują szklane witryny bez potwierdzonej klasy odporności ogniowej. 

Pomiędzy kondygnacją podziemną a kondygnacją nadziemną, w zakresie części 

kuchennej, występują schody, które nie są przeznaczone do celów ewakuacji. Jako 

wyjścia ewakuacyjne z budynku zastosowano drzwi o szerokości w granicach 0,8 m 

do 1,8 m. Z pomieszczenia stołówki, przeznaczonego dla ponad 50 osób nie 

zapewniono co najmniej dwóch wyjść ewakuacyjnych oddalonych od siebie o co 

najmniej 5 m. Poniżej został przedstawiony schemat budynku na przykładzie pierwszej 

kondygnacji nadziemnej wraz z oznaczeniem poszczególnych klatek schodowych. 
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Rysunek 2 Schemat budynku na przykładzie I kondygnacji nadziemnej wraz z oznaczeniem 

poszczególnych klatek schodowych 

10.4. ODLEGŁOŚĆ OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH 

Odległość do obiektów sąsiadujących wynosi nie mniej niż 8m. Odległość budynku 

od granicy działki wynosi nie mniej niż 4m. 

10.5. PARAMETRY POŻAROWE WYSTEPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH 

W budynku nie przewiduje się magazynowania materiałów niebezpiecznych 

pożarowo. Przewiduje się występowanie materiałów palnych typowych dla 

pomieszczeń szkolnych (meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny, artykuły 

biurowe itp.) 

10.6. PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO 

W pomieszczeniach technicznych/pomocniczych gęstość obciążenia ogniowego 

nie powinna przekroczyć 500 MJ/m2 
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10.7. OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZESTRZENI 

ZEWNĘTRZNYCH 

W budynku nie przewiduje się zarówno pomieszczeń, jak i stref zagrożonych 

wybuchem. Potencjalne zagrożenie wybuchowe może wynikać z wyposażenia kuchni 

w instalację gazową, zasilaną gazem ziemnym z sieci miejskiej.  

Główny zawór instalacji gazowej znajduje się w skrzynce gazowej, przy ścianie 

zewnętrznej budynku. 

10.8. SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI 

UŻYTKOWYCH 

Przewody wentylacyjne wykonano jako niepalne, a palne izolacje cieplne i 

akustyczne przewodów jako spełniające warunek nierozprzestrzenia ognia (NRO). 

Izolacje cieplne i akustyczne w instalacjach wodociągowych, grzewczych i 

kanalizacyjnych wykonano jako nierozprzestrzeniające ogień (NRO).  

Przewody i kable wraz z ich mocowaniami stosowane w systemach zasilania i 

sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej wykonano jako 

zapewniające ciągłość dostawy energii lub przekazu sygnału przez czas wymagany 

do uruchomienia i działania urządzenia.  

Czas zapewnienia ciągłości dostawy energii elektrycznej lub sygnału do urządzeń 

służących ochronie przeciwpożarowej przewidziano na minimum 90 minut. 

Obiekt wyposażony jest w instalację odgromową.  

Budynek należy wyposażyć  w przeciwpożarowy wyłącznik prądu – zakres zgodny 

z projektem branży elektrycznej. 

10.9. DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W OBIEKCIE 

DOSTOSOWANY DO WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZYJETEGO 

SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEŃ W CZASIE POŻARU 

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa:  

Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 

DN 25 z wężem półsztywnym. Hydranty rozmieszczono przy wejściach do budynku i 

klatek schodowych, w sposób zapewniający pokrycie chronionej powierzchni 
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zasięgiem ich działania (uwzględniono długość odcinka wężowego oraz 3 m zasięgu 

rzutu wody). Hydranty rozmieszczone są w widocznych i dostępnych miejscach, w 

szczególności w pobliżu wyjść ewakuacyjnych. Zapewniona jest możliwość 

jednoczesnego poboru wody z dwóch sąsiednich hydrantów, przy zachowaniu dla 

każdego z nich ww. parametrów wydajności i ciśnienia. Zawory hydrantowe wykonano 

na wysokości 1,35 m +/- 0,1 powyżej poziomu podłogi. Strona 14 z 28 Przewody 

instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wykonane są z materiałów niepalnych. 

Możliwość poboru wody do celów przeciwpożarowych o wymaganych parametrach 

ciśnienia i wydajności zapewniona zostanie niezależnie od stanu pracy innych 

systemów bądź urządzeń. W związku z niewystarczającymi parametrami sieci do 

zasilania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej zastosowano zestaw pompowy, 

który zlokalizowany został w pomieszczeniu stanowiącym odrębną strefę pożarową, w 

zakresie kondygnacji podziemnej.  

Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego:  

Drogi komunikacyjne w budynku obecnie wyposażone są w instalację awaryjnego 

oświetlenia ewakuacyjnego. W ramach prac dostosowawczych instalacja poddana 

zostanie modernizacji zgodnie z projektem branży elektrycznej. Projektuje się w osi 

dróg ewakuacyjnych na poziomie podłogi natężenie światła nie mniejsze niż 2 lx. 

Projektuje się doświetlenie miejsc lokalizacji hydrantów wewnętrznych a także 

przycisków sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, światłem o natężenie nie 

mniejszy niż 5 lx. W ramach instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

projektuje się podświetlane znaki ewakuacyjne. Czas działania oświetlenia 

ewakuacyjnego projektuje się nie mniej niż 1 godzinę. 

10.10. WYPOSAŻENIE W GAŚNICE 

Budynek wyposażony jest w gaśnice proszkowe GP typ ABC. Przy tym stosuje się 

również pojedyncze inne gaśnice przeznaczone do zastosowań specjalnych (np. 

gaśnica dedykowana do gaszenia pożarów grupy F w pomieszczeniu kuchennym). 

W celu określenia liczby gaśnic wymaganej przepisami prawa zastosowano 

przelicznik 2 kg środka gaśniczego na 100 m2 . Zachowano przy tym zasadę, by 

odległość z każdego miejsca w budynku, gdzie może przebywać człowiek, do 
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najbliższej gaśnicy nie była większa niż 30 m. Do gaśnic zapewniono dostęp o 

szerokości co najmniej 1 m. 

10.11. ZAOPATRZENIE W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU 

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku wynosi 20 

dm3/s. Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru zostanie zapewniona 

poprzez hydranty zewnętrzne DN 80 zlokalizowane na miejskiej sieci wodociągowej 

przeciwpożarowej oraz hydrant zewnętrzny znajdujący się na terenie działki, zasilany 

z podziemnego zapasu wody poprzez układ pompowy.  

10.12. DROGI POŻAROWE 

Drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd pojazdów 

jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego o każdej porze roku, 

należy doprowadzić m.in. do budynku niskiego zawierającego strefę pożarową 

zakwalifikowaną z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania do kategorii 

zagrożenia ludzi ZL III o powierzchni przekraczającej 1 000 m2 , obejmującą 

kondygnację nadziemną inna niż pierwsza oraz do budynku niskiego zawierającego 

strefę pożarową zakwalifikowaną z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania do 

kategorii zagrożenia ludzi ZL II. Funkcję drogi pożarowej dla przedmiotowego budynku 

pełni droga wewnętrzna. Zapewniono utwardzone połączenie drogi pożarowej z 

wyjściem z budynku o długości nie większej niż 30 m i szerokości nie mniejszej niż 1,5 

m. Lokalizacja przedmiotowego budynku w ścisłej zabudowie śródmiejskiej 

uniemożliwia w stanie obecnym doprowadzenie drogi pożarowej, która spełniałaby 

wszystkie wymagania przepisów przeciwpożarowych. Na fragmentach, bliższa 

krawędź drogi pożarowej oddalona jest od ściany budynku w granicach od 2,3 m do 

3,8 m, przy wymaganej minimalnej odległości wynoszącej 5 m. Jednakże ze względu 

na brak możliwości dostosowania drogi pożarowej do wymagań ochrony 

przeciwpożarowej, została uzyskana zgoda Mazowieckiego Komendanta 

Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na pozostawienie bliższej krawędzi drogi 

pożarowej oddalonej od ściany budynku w granicach od 2,3m do 3,8m, przy minimalnej 

odległości wynoszącej 5m.  
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

11. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY 

Ze względu na planowaną organizacją oddziałów przedszkolnych w 

przedmiotowym budynku Szkoły Podstawowej nr 388 im Jana Pawła II 

zlokalizowanego przy ul. Deotymy 25/33 w Warszawie powstała konieczność 

dostosowania budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej. W związku z 

powyższym planowana jest inwestycja polegająca na przebudowie przedmiotowego 

budynku, w celu wyodrębnienia jego części jako odrębnej strefy pożarowej. W związku 

z tym projektuje się ściankę szklaną o klasie odporności ogniowej min. REI 120 oraz 

zamknięcie drzwiami o klasie odporności ogniowej min. EI 60. W pozostałej części 

budynku planowana jest przebudowa w zakresie klatki schodowej, mająca na celu 

oddzielnie piwnicy od pozostałej części budynku ścianami o klasie odporności 

ogniowej min. REI 60 i zamknięcie drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej 

EI 30. Ze względu na konieczność wydzielenia pomieszczenia hydroforni jako 

odrębnej strefy pożarowej, projektowane jest również wykonanie okładzin ścian z 

materiału niepalnego, tak aby spełniały one wymagania dotyczące wymaganej klasy 

odporności ogniowej – REI 120 oraz wymiana istniejącej stolarki drzwiowej na nową, 

odpowiadającą klasie odporności ogniowej min. EI 60.  

12. WYKAZ NIEZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI PRZECIWPOŻAROWYMI 

WSKAZANYCH W EKSPERTYZIE P.POŻ. 

W związku z planowaną organizacją oddziałów przedszkolnych w przedmiotowym 

budynku Szkoły Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II w Warszawie została wykonana 

ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w której stwierdzono, że 

nie spełnia on wymagań obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i 

przeciwpożarowych. 

12.1. NIEZGODNOŚCI W ZAKRESIE PRZEPISÓW TECHNICZNO-

BUDOWLANYCH, KTÓRE ZOSTANĄ DOPROWADZONE W BUDYNKU DO 

STANU ZGODNEGO Z PRZEPISAMI – ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH 

mailto:OFERTA@CRB.COM.PL


 

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. 

Pracownia projektowo-konstrukcyjna 

ul. Obozowa 82A lok. 19, 01-434 Warszawa 

 

CENTRUM RZECZOZNAWSTWA BUDOWLANEGO Sp. z o.o. 

Siedziba: ul. Obozowa 82A lok. 19, 01-434 Warszawa 

Biuro: Al. Chopina 26S lok. 1, 05-092 Łomianki Dolne 

NIP: 522-299-91-94 Regon : 146297857 

 Tel: (+48 22) 490 42 10  

Fax: (+48 22) 244 24 9 

INTERNET: WWW.CRB.COM.PL 

E mail : OFERTA@CRB.COM.PL
 

20 

 

Zgodnie z założeniami ekspertyzy ppoż. oraz Postanowienia, uznaje się 

zrealizowanie poniższego zakresu prac dostosowujących przedmiotowy budynek do 

wymagań obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych (zgodnie z p. 5.3 

Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku szkoły 

podstawowej) : 

1. Oddzielenie piwnicy od pozostałej części budynku ścianami o klasie odporności 

ogniowej co najmniej REI 60 i zamknięcie drzwiami o klasie odporności 

ogniowej co najmniej EI 30. 

2. Wydzielenie jako odrębnej strefy pożarowej części budynku, w którym 

organizowane będą oddziały przedszkolne, z uwzględnieniem pozostawienia 

okien bez wymaganej klasy EI oraz palnej izolacji termicznej w ścianach 

zewnętrznych. 

3. Zamknięcie otworu w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego pomiędzy 

korytarzem a klatka schodową drzwiami EIS 60 (drzwi zostaną wyposażone w 

elektrotrzymacz podłączony do SSP). 

4. Podzielnie korytarzy stanowiących drogę ewakuacyjną w strefach pożarowych 

ZL na odcinki nie dłuższe niż 50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami 

dymoszczelnymi (drzwi zostaną wyposażone w elektrotrzymacz podłączony do 

SSP). 

5. Wyposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

6. Usunięcie z dróg komunikacji ogólnej, służącym celom ewakuacji, materiałów i 

wyrobów budowlanych, takich jak drewniane elementy wykończenia wnętrz 

(drewniane listwy  i narożniki ścienne).  

7. Usunięcie z drogi ewakuacyjnej wolnostojących regałów, lub wykonanie ich z 

materiałów i wyrobów budowlanych co najmniej trudno zapalnych. 

8. Doprowadzenie do zgodności ścian węzłą cieplnego pod względem ppoż. 

9. Wykonanie oddzielenia piwnicy budynku od pozostałej części budynku 

względem klatki K1 ścianami o odporności REI60 i drzwiami dymoszczelnymi 

EI30 z pomieszczenia szatni. 

10. Wykonanie uszczelnienia przejść instalacyjnych do klasy przegród 

budowlanych w strefach wydzielanych klatek od części piwnic w klasie 

przegrody przez którą instalacja jest przeprowadzona. 
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12.2. NIEZGODNOŚCI W ZAKRESIE PRZEPISÓW PRZECIWPOŻ, KTÓRE 

ZOSTANĄ DOPROWADZONE W BUDYNKU DO STANU ZGODNEGO Z 

PRZEPISAMI  

Za niezbędne uznaje się zrealizowanie poniższego zakresu prac dostosowujących 

do wymagań obowiązujących przepisów przeciwpożarowych (zgodnie z p. 5.4 

Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku szkoły 

podstawowej) : 

1. Zintegrowanie systemu sygnalizacji pożarowej z systemem kontroli dostępu, 

w taki sposób, że w przypadku powstania alarmu pożarowego, nastąpi 

możliwość natychmiastowego otwarcia drzwi ewakuacyjnych w przypadku 

pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji. 

Zakres ten zostanie zrealizowany w dokumentacji projektowej branży 

elektrycznej oraz pozostałe punkty Postanowień Mazowieckiego 

Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.  

13. OPIS KONSTRUKCJI I STANDARDÓW WYKOŃCZENIA 

13.1. ŚCIANY O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60 

W celu oddzielenia piwnicy od pozostałej części budynku projektuje się przegrody 

pionowe w postaci ścian o klasie odporności ogniowej min. EI 60. Ściany projektuje 

się z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF na konstrukcji stalowej z 

wypełnieniem w postaci wełny mineralnej.  Wykonanie przegrody należy wykończyć 

odpowiednimi powłokami malarskimi. Przed wykonaniem powłok malarskich należy 

uzgodnić ich kolor z Inwestorem. 

Dodatkowo w celu zapewnienia odpowiedniej odporności ogniowej przegród przy 

klatkach schodowych na pierwszym i drugim piętrze projektuje się w miejscu 

istniejących balustrad oraz krat (stanowiących oddzielenie korytarza od klatki 

schodowej) zabudowy w postaci płyt GKF na konstrukcji aluminiowo-stalowej z 

wypełnieniem wełną mineralną dla uzyskania odporności wskazanej na przegrodach 

klatki jako EI60. 
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Poszczególne miejsca projektowanych zmian zostały przedstawione na rysunkach 

będących częścią niniejszej dokumentacji projektowej.  

13.2. ŚCIANY O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120 

W celu podzielenia korytarza stanowiącego drogę ewakuacyjną w strefach 

pożarowych ZL na odcinki nie dłuższe niż 50m oraz wydzielenia odrębnej strefy 

pożarowej z oddziałami przedszkolnymi projektuje się przegrody pionowe o klasie 

odporności ogniowej REI 120. Przegroda pionowa projektowana w postaci ścianki 

szklanej wykonanej w konstrukcji stalowej z profili aluminiowych, szklenie wykonane 

ze szkła bezpiecznego wraz z drzwiami o klasie odporności ogniowej EI60 Sa 

wykonane jako całość dymoszczelne. Szkło bezpieczne jest odporne na stłuczenia i 

rozbicie, a ponadto posiada właściwości przeciwpożarowe – w czasie pożaru nie 

wznieca dodatkowego ognia. Szkło bezpieczne nawet po stłuczeniu zachowuje zwartą 

strukturę, bez powstawania niebezpiecznych odłamków. 

13.3. NADPROŻA 

Projektuje się wykonanie nowych nadproży drzwiowych w miejscu konieczności 

zastosowania drzwi przeciwpożarowych, co wiążę się z koniecznością wstawienia 

nowego nadproża w ścianie nad otworem drzwiowym. Nadproże wykonać w postaci 

wstawienia dwóch dwuteowników IPE 200 skręconych ze sobą za pomocą śrub M16 

na przestrzał ściany w rozstawie co 25cm.  

W miejscu wykonanie wstawienia drzwi do klatki K1 z przestrzeni piwnic od 

szatni, należy dokonać poszerzenia istniejącego otworu. 

13.4. REGAŁY 

Aby budynek Szkoły Podstawowej został dostosowany do wymogów ochrony 

przeciwpożarowej należy usunąć z drogi ewakuacyjnej wolnostojące regały. W ich 

miejscu dopuszcza się wykonanie nowych z materiałów i wyrobów budowlanych co 

najmniej trudno zapalnych. Mogą to być między innymi regały stalowe. 

13.5. ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ 

W celu doprowadzenia budynku do stanu zgodnego z wymogami ochrony 

przeciwpożarowej należy usunąć z dróg komunikacji ogólnej, służącym celom 

ewakuacji, materiałów i wyrobów budowlanych, takich jak drewniane elementy 
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wykończenia wnętrz (drewniane listwy  i narożniki ścienne). W ich miejscu możliwe 

jest wykonanie nowych elementów wykończenia wnętrz w postaci listew wykonanych 

z materiałów nierozprzestrzeniających ognia oraz niepalnych. Listwy narożnikowe 

wykonać o wymiarach 160x11x11cm – analogicznie ze stanem istniejącym.  

13.6. OKŁADZINY OGNIOCHRONNE 

Ze względu na konieczność wydzielenia pomieszczenia hydroforni jako odrębnej 

strefy pożarowej, projektuje się wykonanie okładzin istniejących ścian z materiału 

niepalnego w celu zapewnienia im odpowiedniej klasy odporności ogniowej tj. REI 120. 

Okładziny należy wykonać z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF. 

Wykonane okładziny należy wykończyć odpowiednimi powłokami malarskimi. Przed 

wykonaniem powłok malarskich należy uzgodnić ich kolor z Inwestorem. 

Analogiczna sytuacja w zakresie robót do wykonania jest względem wydzielenia 

rozdzielni głównej elektrycznej, co zostanie wykonane poprzez wydzielenie jej 

pożarowo przez obudowę ściankami z płyt GKF z wypełnieniem wełną i wstawieniem 

drzwi o klasie odporności EI30.  

13.7. STOLARKA DRZWIOWA 

Przed zamówieniem stolarki drzwiowej należy pobrać wymiary na budowie - w 

świetle wykonanych otworów. Stolarka drzwiowa zostanie wyposażona  

w elektrotrzymacz podłączony do systemu sygnalizacji pożarowej.  

Po robotach związanych z wymianą stolarki drzwiowej należy dokonać 

odpowiednich robót wykończeniowych po jej osadzeniu tj. wykonanie uzupełnienia 

tynków i powłok malarskich. 

Zaprojektowano względem drzwi dwu skrzydłowych wyjściowych z budynku (2 

sztuki) zamontować rozwiązanie techniczne umożliwiacie jednoczesność otwarcia obu 

skrzydeł, których nieblokowane skrzydło ma szerokość mniejszą niż 90cm. 

Drzwi do pomieszczenia stołówki istniejące należy wyposażyć w okucia 

antypaniczne, lub wymienić drzwi na nowe z okuciami antypanicznymi. 

13.7.1. DRZWI EI 30 

W piwnicy budynku Szkoły Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II w celu 

oddzielenia piwnicy od pozostałej części budynku projektuje się zamknięcie drzwi w 
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ścianie oddzielenia przeciwpożarowego drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 

– w klatce K2. Drzwi w świetle przejścia o wymiarach 90x200 cm oraz 120x200 cm, 

stalowe pełne. Drzwi wykonane ze stali galwanizowanej oraz wypełnione wełną 

mineralną. Montaż drzwi zgodnie z zaleceniami producenta. Dymoszczelność zgodnie 

z oznaczeniami i opisem na rysunkach projektu. 

W celu podzielenia korytarzy stanowiących drogę ewakuacyjną w strefach 

pożarowych ZL na odcinki projektuje się zamknięcie przegród oddzielenia 

przeciwpożarowego drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 dymoszczelnymi, 

jednoskrzydłowych o wymiarach w świetle przejścia 90x200 cm oraz dwuskrzydłowymi 

o wymiarach w świetle przejścia 180x200 cm. Drzwi aluminiowe z pełnym lub 

częściowym przeszkleniem wykonanym ze szkła bezpiecznego. Rama oraz ościeżnica 

wykonana z profili aluminiowych. Montaż drzwi zgodnie z zaleceniami producenta. 

Drzwi EI30 - drzwi stalowe płaszczowe z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 

0,75mm, wypełnione wełna mineralna o gęstości 150kg/m3. Ciężar skrzydła max 

25kg/m2 o grubości min. 52mm. Ościeżnica narożnikowa z blachy stalowe 

ocynkowanej o grubości 2mm z wgłębieniem dla uszczelki pęczniejącej. Drzwi musza 

być wyposażone w tabliczkę znamieniową potwierdzającą deklarowaną odporność 

ogniową. Umieszczona na bocznej, wewnętrznej części skrzydła lub na ościeżnicy 

(widoczna po otwarciu drzwi). Wyposażone w zamek zasuwkowo-zapadkowy, okucie 

klamka-klamka, dwa homologowe zawiasy w tym przynajmniej jeden sprężynowy z 

półautomatycznym zamykaniem, umożliwiające otwarcie skrzydła do kąta 180 stopni, 

jeden punkt wyważeniowy, uszczelka przeciwpożarowa pęczniejąca. 

13.7.2. DRZWI EI 60 

Ze względu na konieczność wyodrębnienia pomieszczenia hydroforni oraz części 

budynku przeznaczonej na oddziały przedszkolne jako odrębne strefy pożarowe ZL 

projektuje się ich wydzielenie poprzez zamontowanie w przegrodach oddzielenia 

przeciwpożarowego drzwi o klasie odporności ogniowej EI 60 dymoszczelnych. Drzwi 

jednoskrzydłowe o wymiarach w świetle przejścia 90x200 cm oraz 85x200 cm – drzwi 

do pomieszczenia hydroforni, wykonane w istniejącym otworze drzwiowym. Drzwi 

oznaczone w zestawieniu stolarki drzwiowej D6 projektowane jako aluminiowe z 

pełnym przeszkleniem wykonanym ze szkła bezpiecznego. Rama oraz ościeżnica 

wykonana z profili aluminiowych. Montaż zgodnie z zaleceniami producenta. 
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Drzwi do pomieszczenia hydroforni projektowane jako drzwi o wymiarach w świetle 

przejścia 85x200 cm, stalowe pełne. Drzwi wykonane ze stali galwanizowanej oraz 

wypełnione wełną mineralną. Montaż drzwi zgodnie z zaleceniami producenta w 

istniejącym otworze drzwiowym . 

Drzwi EI60 - drzwi stalowe płaszczowe z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 

0,75mm, wypełnione wełna mineralna o gęstości 150kg/m3. Ciężar skrzydła max 

25kg/m2 o grubości min. 52mm. Ościeżnica narożnikowa z blachy stalowe 

ocynkowanej o grubości 2mm z wgłębieniem dla uszczelki pęczniejącej. Drzwi musza 

być wyposażone w tabliczkę znamieniową potwierdzającą deklarowaną odporność 

ogniową. Umieszczona na bocznej, wewnętrznej części skrzydła lub na ościeżnicy 

(widoczna po otwarciu drzwi). Wyposażone w zamek zasuwkowo-zapadkowy, okucie 

klamka-klamka, dwa homologowe zawiasy w tym przynajmniej jeden sprężynowy z 

półautomatycznym zamykaniem, umożliwiające otwarcie skrzydła do kąta 180 stopni, 

jeden punkt wyważeniowy, uszczelka przeciwpożarowa pęczniejąca. 

14. INSTALACJE SANITARNE 

Zakres robot obejmuje dla wykonania praz względem branży sanitarnej celem 

dostosowaniem budynku Szkoły Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II w Warszawie 

jedynie system detekcji gazu. Zaprojektowano system detekcji gazu (GAZEX) w 

pomieszczeniu kuchni na parterze. Na istniejącej instalacji przed wejściem do budynku 

przy klatce obok kuchni zamontowany zostanie zawór odcinający, a czujniki wykrycia 

gazu zamontowane zostaną w pomieszczeniu kuchni.  Dla systemu należy uwzględnić 

temperaturę, wilgotność, obecność gazów zakłócających pomiar, zakres pomiarowy, 

sposób wizualizacji i archiwizacji wyników, konieczność sterowania urządzeniami 

wykonawczymi, konieczność stosowania zasilania awaryjnego. Jak również właściwe 

ustalenie progów alarmowych. Dobór stosownych miejsc instalowania detektorów w 

pomieszczeniu kuchni. Urządzenia muszą być prawidłowo, zgodnie z instrukcją 

połączone przy użyciu właściwych materiałów instalacyjnych, instalacja i okablowanie 

powinny być wykonane starannie, zgodnie z przepisami i obowiązującymi zasadami i 

zaleceniami wybranego producenta. Kontrole powinny być przeprowadzane zgodnie z 

instrukcją a kalibracja wykonywana przez uprawnione laboratoria w warunkach 

określonych przez producenta. 
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15. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

Szczegółowy opis oraz rozwiązania związane z dostosowaniem budynku Szkoły 

Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II w Warszawie zawarte zostaną w projekcie 

technicznym branży elektrycznej.  
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16. INFORMACJA BIOZ 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA   

I OCHRONY ZDROWIA 

 

PROJEKT BUDOWLANY DOT. DOSTOSOWANIA BUDYNKU SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 388 IM. JANA PAWŁA II DO WYMOGÓW OCHRONY 

PRZECIWPOŻAROWEJ. 

kat. obiektu budowlanego „IX” 

Jednostka ewid. 146518_8.0608.65 

 

Opracowali: 

Projektował: 

mgr. Inż. arch Dawid Rychta 

upr. spec. arch. nr 14/WMOKK/2018 

Członek MOIA  RP nr ewidencyjny MA-3082 

Projektował: 

mgr inż. Tomasz Wojciech Buczek 

upr. spec. bud-konstr. nr  LUB/0237/PWBKb/15 

Członek MOIIB nr ewidencyjny MAZ/BO/0619/15 

Warszawa, 18 marca 2022 r. 

 

16.1. ZAKRES ROBÓT 

 Wzniesienie ścian o odpowiedniej klasie odporności ogniowej, w celu 

wydzielenia stref pożarowych  

 Wykonanie okładzin ścian, w celu zapewnienia odpowiedniej klasy odporności 

ogniowej przegrody 

 Wykonanie nadproży  

 Wymiana stolarki drzwiowej 

 Rozbiórki 
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16.2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Działka objęta inwestycją sąsiaduje bezpośrednio z działką inwestycyjną: 

 Od północy – działka nr 64 – budynek oświaty 

 od zachodu - działka nr 62/7 –budynek biurowy 

 od południowego zachodu – działka 62/2 – budynek biurowy 

 od południa – działka 67 – zabudowa wielorodzinna 

16.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE 

Na podstawie otrzymanej mapy do celów projektowych nie stwierdzono w terenie 

żadnych innych instalacji i obiektów mogących stwarzać bezpośrednie zagrożenie 

podczas prowadzonych prac. Mimo wszystko, należy mieć na uwadze możliwość 

znajdowania się przewodów i instalacji niezaewidencjonowanych. 

16.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 

 Ze względu na ruch kołowy oraz pieszy przy terenie prowadzonej budowy, 

szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe zabezpieczenie placu budowy. 

 Teren budowy/robót należy ogrodzić do wysokości co najmniej 1,5 m. W 

ogrodzeniu powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz 

pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. 

 Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami 

ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

 Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości 

przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana.  

 Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być 

zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na 

wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być 

nachylone pod kątem 45o w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków 

powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 
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16.5. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI 

ROBÓT 

ROBOTY MUROWE I TYNKOWE 

 Na stanowisku roboczym należy utrzymywać czystość i porządek, a materiały 

tak układać, aby nie przeszkadzały w pracy. 

 Otwory w ścianach, w stropach lub inne otwory, których dolna krawędź 

znajduje się poniżej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny być 

zabezpieczone. 

 Nie wolno prowadzić jednocześnie robót na dwóch lub więcej 

kondygnacjach w tym samym pionie, bez stropów lub innych urządzeń 

ochronnych. 

 Nie wolno chodzić po świeżo wykonanych murach, przesklepieniach, płytach, 

stropach, przekryciach otworów i niestabilnych deskowaniach. Opieranie się 

o bariery oraz wychylanie poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego 

zabezpieczenia jest zabronione. 

 Nie wolno wykonywać robót murowych i tynkowych z drabin przystawnych. 

Poziom pomostu roboczego rusztowania musi znajdować się zawsze 

0,3mponiżej wznoszonego muru. Zabronione jest zrzucanie materiałów, 

narzędzi i innych przedmiotów z wysokości. 

ROBOTY ZBROJARSKIE 

 Przygotowanie zbrojenia odbywa się na stołach warsztatowych i maszynach 

zbrojarskich, które powinny być ustawione w pomieszczeniach zamkniętych 

lub pod wiatami. Stoły warsztatowe powinny być mocno zbudowane i 

przytwierdzone do podłoża. Stanowiska pracy zbrojarzy znajdujące się po obu 

stronach stołu trzeba rozgrodzić siatką umieszczoną nad stołem o wysokości 

1 m i oczkach maksymalnie 20mm. 

 Składowanie i transport elementów zbrojenia powinny się odbywać stabilnie 

zabezpieczeniem przed wysunięciem się. Elementy zbrojenia składuje się 

oddzielnie na wyrównanym i odwodnionym podłożu lub na podkładach. 
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 Miejsce i maszyny stosowane przy prostowaniu stali zbrojeniowej powinny być 

wygrodzone. Na wydzielonym terenie nie wolno przebywać nikomu wzdłuż 

trasy wyciąganego pręta; nie wolno też organizować tam innych stanowisk 

roboczych. 

 Cięcie ręczne nożycami prętów o średnicy większej niż 20 mm jest zabronione. 

Przy takim cięciu należy pręt oprzeć obustronnie na stole lub kozłach. Powyżej 

średnicy 20mm cięcie ręczne jest zabronione. 

 Przy mechanicznym przecinaniu prętów nie wolno chwytać prętów ręką bliżej 

niż 50cm od nożyc. 

ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 

 Wylewanie masy betonowej w szalunki nie może być dokonywane z większej 

wysokości niż 1m. Pojemniki do transportu masy betonowej powinny się łatwo 

otwierać i być zabezpieczone przed samoczynnym wyładunkiem. Opróżnianie 

pojemnika powinno się odbywać stopniowo i równomiernie. 

 W razie dostawy betonu samochodami punkt zsypu powinien być 

zabezpieczony odbojnicami. 

 Podnoszenie elementów stalowych z zabezpieczeniem podkładkami 

drewnianymi 

 Przy montażu konstrukcji stalowych obowiązuje stosowanie pasów 

bezpieczeństwa i konieczne jest dopilnowanie, aby pasy te mogły być 

mocowane do określonych elementów konstrukcji. 

ROBOTY SPAWALNICZE NA BUDOWIE  

 Butle z gazami technicznymi powinny mieć ważną cechę organu dozoru 

technicznego. 

 Pracownicy wykonujący roboty spawalnicze powinni mieć sprzęt ochrony 

osobistej (okulary spawalnicze, tarcze lub przyłbice, rękawice i fartuchy 

skórzane. 

 Ręczne przenoszenie butli o pojemności powyżej 10 1 może wykonywać co 

najmniej 2 pracowników. 
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 Butle na budowie i w czasie transportu należy chronić przed 

zanieczyszczeniem tłuszczem i działaniem promieni słonecznych, deszczu i 

śniegu. 

 Odległość płomienia palnika od butli nie może być mniejsza niż 1 m. 

 Wytwornice acetylenowe mogą być eksploatowane po dopuszczeniu przez 

organ dozoru technicznego. Mogą one być ustawiane w pomieszczeniach, 

gdzie odległość źródła ognia wynosi minimum 4m, odległość zaś między 

wytwornicami jest większa niż 6m. 

 Karbid należy przechowywać w suchym i zabezpieczonym przed wilgocią 

miejscu. 

 Węże do tlenu i acetylenu powinny różnić się barwą i nie mogą być krótsze od 

5m. 

 Nie wolno zmieniać przeznaczenia węży. 

 Sprzęt do spawania elektrycznego powinien mieć atest producenta i być 

użytkowany zgodnie z instrukcją.  

 Przed rozpoczęciem spawania elektrycznego spawacz powinien sprawdzić 

połączenia przewodów i przyłączenie końcówki kabla roboczego do uchwytu 

wraz z ochroną przed porażeniem.  

 Każdy spawany przedmiot powinien być uziemiony. 

 Stanowisko pracy spawacza powinno być tak zabezpieczone, aby promienie 

szkodliwe nie działały na pracowników znajdujących się obok.  

 Roboty spawalnicze w zbiornikach lub kotłach mogą być wykonywane 

wyłącznie pod nadzorem pracowników znajdujących się na zewnątrz. Powinna 

być zachowana wzajemna łączność i możliwość udzielenia natychmiastowej 

pomocy. 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 Teren prowadzonych robót rozbiórkowych należy wygrodzić i oznakować 

tablicami ostrzegawczymi. 

 Roboty rozbiórkowe można rozpocząć po odłączeniu od obiektu sieci 

elektrycznej i innych. 

mailto:OFERTA@CRB.COM.PL


 

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. 

Pracownia projektowo-konstrukcyjna 

ul. Obozowa 82A lok. 19, 01-434 Warszawa 

 

CENTRUM RZECZOZNAWSTWA BUDOWLANEGO Sp. z o.o. 

Siedziba: ul. Obozowa 82A lok. 19, 01-434 Warszawa 

Biuro: Al. Chopina 26S lok. 1, 05-092 Łomianki Dolne 

NIP: 522-299-91-94 Regon : 146297857 

 Tel: (+48 22) 490 42 10  

Fax: (+48 22) 244 24 9 

INTERNET: WWW.CRB.COM.PL 

E mail : OFERTA@CRB.COM.PL
 

32 

 

 Podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/s roboty należy wstrzymać. 

 W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niższych kondygnacjach jest 

wzbronione. 

 Nie wolno gromadzić gruzów na stropach i klatkach schodowych. Gruz należy 

usuwać stosując zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe. 

 Prowadzenie robót rozbiórkowych o zmroku lub przy sztucznym świetle jest 

zabronione. 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

 upadek pracownika z wysokości, 

 uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej, 

a) Roboty wykończeniowe zewnętrzne mogą być wykonywane przy użyciu 

ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań np. „MOSTOSTAL – 

BAUMANN”, „BOSTA – 70”, „STALKOL”, „RR - 1/30”, „PLETTAC”. 

b) W momencie wykonywania robót malarskich roztworami wodnymi, należy 

wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło 

spowodować zagrożenia prądem elektrycznym. 

16.6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 

NIEBEZPIECZNYCH 

a) Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: szkolenie 

wstępne i okresowe. 

b) Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo 

zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp 

zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach 

pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami 

udzielania pierwszej pomocy. 
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c) Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien 

zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym 

stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami 

bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 

d) Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

e) Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia 

wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, 

powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w 

aktach osobowych pracownika.  

f) Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone 

w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym 

stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w 

formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na 

których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia 

wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 

g) Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn 

budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać 

wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami 

elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 

h) Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego 

korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub 

zagrożeniami zdrowia pracowników, 

 wykonywanie prac w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych 

 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

 udzielania pierwszej pomocy. 

 W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed 

rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania 
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danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady 

postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia 

lub zdrowia pracowników. 

i) Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 

znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad 

bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 

kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 

zakresu obowiązków. 

16.7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM ORAZ ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ 

KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK 

POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 

pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz 

budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na 

placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia 

pracowników. 

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, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez 

pracodawcę. 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). Kierownik budowy obowiązany jest informować 

pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
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Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401. 

  

mailto:OFERTA@CRB.COM.PL


 

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. 

Pracownia projektowo-konstrukcyjna 

ul. Obozowa 82A lok. 19, 01-434 Warszawa 

 

CENTRUM RZECZOZNAWSTWA BUDOWLANEGO Sp. z o.o. 

Siedziba: ul. Obozowa 82A lok. 19, 01-434 Warszawa 

Biuro: Al. Chopina 26S lok. 1, 05-092 Łomianki Dolne 

NIP: 522-299-91-94 Regon : 146297857 

 Tel: (+48 22) 490 42 10  

Fax: (+48 22) 244 24 9 

INTERNET: WWW.CRB.COM.PL 

E mail : OFERTA@CRB.COM.PL
 

36 

 

17. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 

Nazwa projektu 

budowlanego: 
 

PROJEKT BUDOWLANY  

DOT. DOSTOSOWANIA BUDYNKU SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 388 IM. JANA PAWŁA II DO 

WYMOGÓW OCHORNY PRZECIWPOŻAROWEJ. 

Adres inwestycji: Ul. Deotymy 25/33, 01-407 Warszawa 

dz. ew. nr: 65 obręb 6-06-08 

Inwestor: 
Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II 

ul. Deotymy 25/33, 

01-407 Warszawa 

Oświadczamy, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Projektant: 

 mgr. Inż. arch Dawid Rychta 

upr. spec. arch. nr 14/WMOKK/2018 

Członek MOIA  RP nr ewidencyjny MA-3082 

Projektant: 

 

 

mgr inż. Tomasz Wojciech Buczek 

upr. spec. bud-konstr. nr  LUB/0237/PWBKb/15 

Członek MOIIB nr ewidencyjny MAZ/BO/0619/15 

Warszawa, 18 marca 2022r.  
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