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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania 

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek E Na Terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Szpitala Wojewódzkiego MSW przy ul. Prus 1/3  w Otwocku. W zakres 
ekspertyzy wchodzi strefa pożarowa obejmująca kondygnacje nadziemne budynku. 

W ekspertyzie przedstawiono stan obecny z uwzględnieniem koncepcji zmiany aranżacji, 
planowanych zmian w zakresie podziału funkcjonalnego, oraz przebudowy części parteru, a także 
proponowane rozwiązania, oraz wskazano niezgodności uznane za niemożliwe do usunięcia ze 
względów techniczno-ekonomicznych. W końcowej części opracowania zaproponowano wraz 
z uzasadnieniem rozwiązania zastępcze, których zastosowanie ma zapewnić co najmniej 
akceptowalny poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

Podstawę wykonania ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej 
stanowi przebudowa części parteru budynku powiązana ze zmianą sposobu użytkowania oraz 
brak możliwości spełnienia wymagań warunków technicznych w zakresie ewakuacji.  
W związku z powyższym wnosi się o rozpatrzenie poniższej ekspertyzy w trybie § 2 ust. 3a 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych 
jakom powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz 690 z późn. zm.) 
oraz w trybie § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24  
lipca  2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 
Nr 124, poz. 1030) 
 

2. Ogólna charakterystyka budynku 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Otwocku przy ul. Prusa 1/3. Jest to budynek 
wolnostojący zlokalizowany na terenie szpitala. Budynek jest 2 kondygnacyjny z częściowym 
podpiwniczeniem w formie kotłowni wyłączonej z zakresu ekspertyzy (odrębna strefa pożarowa). 
W ramach planowanej inwestycji planowane jest wykonanie robót budowlanych w zakresie 
przebudowy pomieszczeń po byłym dziale rehabilitacji medycznej na potrzeby sal 
terapeutycznych.  

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany wewnętrzne wykonane są z cegły 
kratówki o gr. 12 cm i 24 cm, ściany zewnętrzne wykonane z cegły kratówki o gr. 38 cm. Dach 
z więźbą drewnianą. 

3. Warunki instalacyjne 

Budynek jest wyposażony w następujące instalacje wewnętrzne: 

 elektryczna, 
 wodno – kanalizacyjna, 
 c.o. 
 wentylacji i klimatyzacji, 

 

4. Zakres przebudowy i zmiany sposobu użytkowania 

Przebudowa budynku polegała będzie na przebudowie  dużej części parteru w celu 
dostosowania budynku do nowej funkcji (sal terapeutycznych). 

 

5. Podstawa do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi 

 przekroczenie o ponad 100% dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego przy 
jednym kierunku ewakuacji z poziomu piętra I; 

 brak zabezpieczenia przed zadymieniem klatki schodowej, 
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 występowaniem spocznika  klatki schodowej o szerokości mniejszej o ponad 1/3 od 
wymaganej  

6. Charakterystyka pożarowa 

 

6.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji 

Ilość kondygnacji – 3; 

Ilość kondygnacji nadziemnych – 2; 

Ilość kondygnacji podziemnych – 1; 

Powierzchnia całkowita budynku – około 450 m2; 

Kubatura – ok. 1300m3, 

Wysokość – poniżej 12,00m - budynek niski – N  

 

6.2. Odległość od obiektów sąsiadujących 

Wymagana odległość między zewnętrznymi ścianami budynków niebędącymi ścianami 
oddzielenia przeciwpożarowego, a mającymi na powierzchni większej niż 65% klasę odporności 
ogniowej E30, wynosi 8m.  

W przypadku gdy odległość między budynkami jest mniejsza od wymaganej ściany 
zewnętrzne budynku nie będące ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, w pasie terenu 
o szerokości 8m, ściany zewnętrzne innego budynku powinny spełniać wymagania dla ścian 
oddzielenia przeciwpożarowego obu budynków. 

Wymaganie, o którym mowa powyżej, dotyczy pasa terenu o szerokości zmniejszonej o 50% 
w odniesieniu do tych ścian zewnętrznych obu budynków, które tworzą między sobą kąt 60° lub 
większy, lecz mniejszy niż 120°. 

Wymagania te zostaną spełnione.  

 

6.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych 

W analizowanym budynku nie przewiduje się przechowywania materiałów niebezpiecznych 
pożarowo.  

 

6.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 

Dla przestrzeni zakwalifikowanych do ZL nie wyznacza się wartości gęstości obciążenia 
ogniowego.  

 

6.5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób 

Budynek kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. Docelowo  w budynku 
przewidziano możliwość przebywania następujących ilości osób: 

 Parter – do 30 osób; 

 Piętro I – do 30 osób; 

 

6.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz pomieszczeń zewnętrznych 
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W budynku nie będą występowały pomieszczenia ani przestrzenie kwalifikowane jako 
zagrożone wybuchem.  

 

 

6.7. Podział obiektu na strefy pożarowe 

W budynku w części nadziemnej nie występuje podział budynku na strefy pożarowe. 
Wyłączona z ekspertyzy kondygnacja podziemna stanowiła będzie odrębną strefę pozarową. 
Część podziemna posiada odrębne wejście z zewnątrz i nie jest skomunikowana wewnętrznie z 
części nadziemną. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla przedmiotowego budynku 
wynosi 5000m2. Powierzchnia ta nie jest przekroczona. 

 

6.8. Klasa odporności pożarowej – wymagania dla elementów budowlanych 

Dla budynku, wymagana jest klasa C odporności pożarowej. Dla klasy tej odporności 
ogniowej jego elementów powinna wynosić  odpowiednio: 

 główna konstrukcja nośna – R 60;   

 stropy (i schody) – R E I 30; 

 konstrukcja dachu – R15; 

 przekrycie dachu – RE15; 

 ściany zewnętrzne – EI30 

 ściany wewnętrzne – EI15; 

Elementy te powinny być wykonane jako nierozprzestrzeniające ognia. 

Na podstawie dokonanych oględzin, znajomości wymagań Normy PN-B-03264 (Konstrukcje 
Żelbetowe) oraz w oparciu o Instrukcje ITB nr 409/2005 i nr 221, stwierdza się, że poszczególne 
elementy budynku spełniają powyższe wymagania za wyjątkiem konstrukcji dachu 

 

6.9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne i przeszkodowe 

Ewakuacja z budynku odbywała się w ramach przejścia i dojścia ewakuacyjnego 
(poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi). 

W budynku występuje jedna nieobudowana klatka schodowa. Drzwi ewakuacyjne z budynku 
otwierane na zewnątrz. Z zespołu sal terapii na poziomie parteru ewakuacja możliwa jest 
bezpośrednio na zewnątrz budynku w ramach przejścia ewakuacyjnego przez nie więcej niż trzy 
pomieszczenia.. 

Drzwi po pełnym otwarciu nie mogą zawężać szerokości poziomych dróg ewakuacyjnych 
poniżej dopuszczalnej szerokości. 

Drzwi stanowiące wyjście z pomieszczeń przeznaczonych dla ponad 6 osób o ograniczonej 
zdolności poruszania się ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz. 

Dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego wynosi 40m. 

Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych wynoszą: 

 Dla strefy ZL II:  

o 10 m - przy jednym kierunku dojścia; 

Wymagana szerokość biegu klatki schodowej wynosi 1,4m. Wymagana szerokość 
spocznika klatek schodowych wynosi 1,5m. 
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Wymagana szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych wynosi 1,4m, w przypadku dróg 
ewakuacyjnych służących ewakuacji do 20 osób wynosi 1,2m. 

 

6.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych 

W budynku wymagane jest i zostało przewidziane wykonanie przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu.  

 

6.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie 

6.11.1. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

Z uwagi na docelowy podział analizowanej części budynku na strefy pożarowe o 
powierzchni poniżej 200m2 nie jest wymagane i nie przewiduje się wykonania instalacji 
wodociągowej z hydrantami wewnętrznymi. 

 

6.11.2. Instalacja oświetlenia awaryjnego 

Budynek zostanie wyposażony w instalację oświetlenia awaryjnego. 

 

6.11.3. System wykrywania i alarmowania pożarowego 

W analizowanej części system sygnalizacji pożaru w budynku nie jest wymagany i nie 
został przewidziany. 

 
6.11.4. Dźwiękowy system ostrzegawczy 

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) nie jest wymagany i nie został przewidziany. 

 

6.11.5. Stałe urządzenia gaśnicze 

W analizowanej części budynku stałe urządzenia gaśnicze nie są wymagane i nie został 
przewidziany. 

 

6.12. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy 

Budynek należy wyposażyć jest w gaśnice proszkowe przenośne typu ABC spełniające 
wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN) oraz gaśnice 
śniegowe 5dm3 przy/lub w pomieszczeniach elektrycznych. 

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach 
przypadać na każde 100m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku. 

  
 
6.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 

Dla budynku wymagane jest zapewnienie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 
10l/s. Ilość ta zapewniona jest przez hydranty  zewnętrzne zlokalizowane w odległości od budynku 
zgodnej z wymaganiami przepisów w tym zakresie. 
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6.14. Drogi pożarowe 

Dla budynku wymagane jest zapewnienie drogi pożarowej. Z uwagi na ilość kondygnacji 
dla budynku oraz wysokość poniżej 12 m spełnienie wymagań w zakresie dróg pożarowych 
możliwe  jest poprzez zapewnienie połączenie wyjść z budynku z drogą pożarową, utwardzonym 
dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 30 m, w sposób zapewniający 
dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej.  Wymagana 
szerokość drogi pożarowej wynosi 3,5m – powyższe wymaganie nie jest spełnione co stanowi 
przedmiot ekspertyzy. Szerokość drogi wynosi od 3,15 do 3,29m. 

 

7. Zakres niezgodności z przepisami 

7.1. Wykaz niezgodności z przepisami techniczno – budowlanymi 
i przeciwpożarowymi 

1. Przekroczenie dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku 
ewakuacji z poziomu I piętra budynku – maksymalna długość dojścia wynosi około  21m 
przy dopuszczalnych 10m (niezgodność z wymaganiami §256.ust. 3). 

2. Klatki schodowe stanowiące drogę ewakuacji z analizowanej części budynku nie zostały 
wyposażone instalacje zabezpieczające przed zadymieniem (niezgodność z wymaganiami 
§ 245 WT); 

3. Brak wymaganej obudowy i zamknięcia drzwiami klatki schodowej (niezgodność z 
wymaganiami § 245 WT); 

4. Minimalna szerokość biegu schodów w klatce schodowej wynosi około 1,00m przy 
wymaganej szerokości 1,4m (niezgodność z wymaganiami § 68ust. 1 WT); 

5. Szerokość spocznika w klatce schodowej wynosi od około 0,87m do 1,13 przy wymaganej 
szerokości 1,5m (niezgodność z wymaganiami § 68ust. 1 WT); 

6. Występowanie zawężenia szerokość spocznika w klatce schodowej z uwagi na sposób 
montażu grzejnika do około 0,85m przy wymaganej szerokości 1,5m (niezgodność z 
wymaganiami § 68ust. 1 WT); 

7. Brak wymaganej odporności ogniowej konstrukcji i przekrycia dachu (niezgodność z 
wymaganiami § 216 ust. 1 WT); 

8. Brak konstrukcji i przekrycia dachu jako NRO (niezgodność z wymaganiami § 216 ust. 1 
WT); 

9. Łączna szerokość drzwi z klatki schodowej na zewnątrz budynku wynosi około od 0,9 do 
1,1m przy wymaganych 1,4m (niezgodność z wymaganiami § 239 ust.4WT) 

10. Szerokość drzwi prowadzących  zewnątrz budynku wynosi około 0,75m przy wymaganych 
0,9m (niezgodność z wymaganiami § 239 WT); 

11. Szerokość pojedynczego skrzydła drzwi prowadzących na zewnątrz budynku z klatki 
schodowej wynosi około 0,7m przy wymaganych 0,9m (niezgodność z wymaganiami § 239 
WT); 

12. Występowanie drzwi które po pełnym otwarciu zmniejszają wymaganą szerokość tej drogi 
poniżej wymaganej(niezgodność z wymaganiami § 242 WT); 

13. Szerokość drogi pożarowej wynosi od około 3,15 do 3,3m przy wymaganej szerokości 3,5m 
(niezgodność z wymaganiami §13.ust. 21). 

                                                 
1
 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24  lipca  2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) 
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7.2. Wykaz niezgodności z przepisami techniczno – budowlanymi 

i przeciwpożarowymi, które zostaną doprowadzone w budynku do stanu 
zgodności z przepisami. 

1. Przekroczenie dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku 
ewakuacji z poziomu I piętra budynku – maksymalna długość dojścia wynosi około  21m 
przy dopuszczalnych 10m (niezgodność z wymaganiami §256.ust. 3). 

2. Klatki schodowe stanowiące drogę ewakuacji z analizowanej części budynku nie zostały 
wyposażone instalacje zabezpieczające przed zadymieniem (niezgodność z wymaganiami 
§ 245 WT); 

3. Brak wymaganej obudowy i zamknięcia drzwiami klatki schodowej (niezgodność z 
wymaganiami § 245 WT); 

4. Łączna szerokość drzwi z klatki schodowej na zewnątrz budynku wynosi około 1,1m przy 
wymaganych 1,4m (niezgodność z wymaganiami § 239 ust.4WT) 

5. Szerokość drzwi z pomieszczenia szatni na zewnątrz budynku wynosi około 0,75m przy 
wymaganych 0,9m (niezgodność z wymaganiami § 239 WT); 

 

7.3. Wykaz niezgodności z przepisami techniczno – budowlanymi 
i przeciwpożarowymi, które nie zostaną doprowadzone w budynku do stanu 
zgodności z przepisami. 

1. Minimalna szerokość biegu schodów w klatce schodowej wynosi około 1,00m przy 
wymaganej szerokości 1,4m (niezgodność z wymaganiami § 68ust. 1 WT); 

2. Szerokość spocznika w klatce schodowej wynosi od około 0,87m do 1,13 przy wymaganej 
szerokości 1,5m (niezgodność z wymaganiami § 68ust. 1 WT); 

3. Występowanie zawężenia szerokość spocznika w klatce schodowej z uwagi na sposób 
montażu grzejnika do około 0,85m przy wymaganej szerokości 1,5m (niezgodność z 
wymaganiami § 68ust. 1 WT); 

4. Brak wymaganej odporności ogniowej konstrukcji i przekrycia dachu (niezgodność z 
wymaganiami § 216 ust. 1 WT); 

5. Brak konstrukcji i przekrycia dachu jako NRO (niezgodność z wymaganiami § 216 ust. 1 
WT); 

6. Szerokość pojedynczego skrzydła drzwi prowadzących na zewnątrz budynku z klatki 
schodowej wynosi około 0,7m przy wymaganych 0,9m (niezgodność z wymaganiami § 239 
WT); 

7. Występowanie drzwi które po pełnym otwarciu zmniejszają wymaganą szerokość tej drogi 
poniżej wymaganej(niezgodność z wymaganiami § 242 WT); 

 

7.4. Wykaz niezgodności z przepisami w zakresie dróg pożarowych, które nie 
zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodności z przepisami 

1. Szerokość drogi pożarowej wynosi od około 3,15 do 3,3m przy wymaganej szerokości 3,5m 
(niezgodność z wymaganiami §13.ust. 22). 

                                                 
2
 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24  lipca  2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) 
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Istniejący układ drogowy na terenie działki umożliwia przejazd samochodów pożarniczych bez 
zawracania jak również możliwe jest zawrócenie na utwardzonym placu. Wjazd na teren 
szpitala możliwy jest z dwóch stron. 

8. Przyjęte rozwiązania zastępcze 

1. Wykonanie oświetlenia awaryjnego zapewniającego natężenie światła co najmniej 3lx w 
obrębię poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych; 

2. Wykonanie oświetlenia awaryjnego zapewniającego natężenie światła co najmniej 1lx w 
pomieszczeniach sal terapii i rehabilitacji oraz pomieszczeń szatni na parterze; 

3. Oddzielenie palnej konstrukcji dachu budynku ścianami w klasie odporności ogniowej co 
najmniej EI30 (dotyczy również zamknięć otworów w tych ścianach oraz klap wyłazów na 
poddasze nieużytkowe). 

4. Wyłączenie przestrzeni poddasza ze składowania i przechowywania materiałów palnych. 

5. Wyposażenie drzwi, które po pełnym otwarciu powodują zawężenie szerokości dróg 
ewakuacyjnych poniżej wymagań, w samozamykacze. 

6. Wyposażenie budynku w gaśnice o zawartości środka gaśniczego w ilości o 50% wyższej 
od wymaganej. 

9. Analiza i ocena wpływu rozwiązań zastępczych na poziom bezpieczeństwa 
pożarowego, służące wykazaniu niepogorszeniu warunków ochrony 
przeciwpożarowej 

1. Wykonanie oświetlenia awaryjnego zapewniającego natężenie światła co najmniej 3lx w 
obrębię poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych; 

2. Wykonanie oświetlenia awaryjnego zapewniającego natężenie światła co najmniej 1lx w 
pomieszczeniach sal terapii i rehabilitacji oraz pomieszczeń szatni na parterze; 

Wykonanie oświetlenia awaryjnego oraz podświetlanych znaków ewakuacyjnych 
o wskazanych parametrach ma na celu ułatwienie i usprawnienie ewakuacji. 

3. Oddzielenie palnej konstrukcji dachu budynku ścianami w klasie odporności ogniowej co 
najmniej EI30 (dotyczy również zamknięć otworów w tych ścianach). 

4. Wyłączenie przestrzeni poddasza ze składowania i przechowywania materiałów palnych 
(dotyczy również palnych materiałów izolacyjnych) 

Rozwiązanie to ma na celu ograniczenie oddziaływania pożaru w budynku na konstrukcje 
dachu, co w rzeczywistości, w połączeniu z zakazem składowania i przechowywania 
materiałów palnych w przestrzeni poddasza, ma zapewnić spełnienie wymagenj odporności 
ogniowej dla konstrukcji dachu. 

 

 

10. Wnioski w kontekście niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej 

Zdaniem autorów ekspertyzy zaproponowane rozwiązania zastępcze są adekwatne do 
występujących w budynku nieprawidłowości i w znacznym stopniu poprawią warunki 
bezpieczeństwa pożarowego. 
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11.  Część rysunkowa  

   
 rys. 01 - szkic sytuacyjny  

 rys. 02 - rzut parteru 

 rys. 03 – rzut piętra 


