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Opracowanie zawiera : 
 

I. Opis techniczny. 
 

1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania. 
1.2. Materiały wykorzystane do opracowania. 
1.3. Opinia geotechniczna 
1.4. Opis projektowanego obiektu 
1.5. Opis projektowanych elementów konstrukcyjnych 
1.6. Izolacje i ochrona antykorozyjna 
1.7. Normy i literatura 
1.8. Uwagi końcowe. 

 
II. Oświadczenia i zaświadczenia projektantów 

 
III. Rysunki 

 

Nr. rys Treść rysunku 

K.01 Rzut kondygnacji IV 

K.02 Klatki schodowe 
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I. OPIS TECHNICZNY 

 
 
 
 

1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania. 
 

1.1.1 Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy oddziału dermatologii 
na oddział ginekologii w istniejącym budynku pawilonu Nr 1 na działce nr 137/3, obręb 164 
w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 13 dla Specjalistycznego Szpitala Im. Edwarda Szczeklika.  
1.1.2. Celem opracowania jest zaprojektowanie elementów konstrukcyjnych i materiałów wg 
obowiązujących norm, w świetle prawa budowlanego i przepisów, zgodnie ze sztuką 
budowlaną. Zaprojektowane elementy konstrukcyjne muszą zapewnić bezpieczne 
użytkowanie budynku. 
1.1.3. Opracowanie swym zakresem obejmuje elementy konstrukcyjne budynku. 
W skład opracowania wchodzą: 
- opis techniczny 
- rysunki      
 

1.2. Materiały wykorzystane  do opracowania. 
 

1.2.1. Podkłady i wytyczne branży architektonicznej z projektów archiwalnych 
1.2.2. Obowiązujące normy i przepisy oraz związana z tematem literatura. 
 

1.3. Opinia geotechniczna 
 

Projektowane zamierzenie budowlane nie zmienia przeznaczenia obiektu lub jego części, 
zakres zmian nie zwiększa obciążeń stałych i zmiennych. Nie ulega zmianie obciążenie na 
fundamenty. 
W związku z powyższym nie ma potrzeby wykonywania badań geologicznych. 
 

1.4. Opis projektowanego obiektu 
 

Projekt obejmuje przebudowę IV piętra budynku.  
Zakres zamian obejmuje wyburzenia części ścian działowych, wykonanie nowych otworów 
drzwiowych i przebić instalacyjnych w ścianach, przesunięcia, oraz powiększenia części 
istniejących otworów drzwiowych. 

 
1.5. Opis projektowanych elementów konstrukcyjnych. 
 

5.1. Nadproża. 
Nad powiększanymi i nowymi otworami w ścianach nośnych zaprojektowano nadproża 
stalowe z profili walcowanych IPE. Wielkości profili i sposób montażu zawarto na rysunkach 
K.02 i K.03.  
W otworach drzwiowych nad projektowanymi ścianami działowymi zaprojektowano 
nadproża zbrojone z betonu komórkowego. 
 
5.2. Rama wsporcza 
Pod centralę wentylacyjną zaprojektowano ramę wsporczą z profili stalowych zimno giętych  
RK100x5. Rama posadowiona jest bezpośrednio na stropie nad IV kondygnacją, jej słupki 
przechodzą przez płyty korytkowe stropodachu. 
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Ramę należy zakotwić kotwami wklejanymi do stropu 
Montaż centrali do ramy wg. wytycznych producenta centrali. 
Przed rozpoczęciem prac montażowych sprawdzić wymiary centrali wentylacyjnej w celu 
potwierdzenia wymiarów ramy. 
 

1.6. Izolacje i ochrona antykorozyjna.  
 

6.1. Elementy stalowe po zamontowaniu zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie 
zestawem malarskim do stosowania na oddziaływanie zewnętrznych warunków 
atmosferycznych 

 
1.7. Normy i literatura. 
 
-Obciążenia stałe i zmienne PN-82/B-02000 
-Obciążenia śniegiem PN-80/B02010 
-Zaprawy budowlane zwykłe PN-90/B-14501 
-Konstrukcje murowe PN-B-03002 
-Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone PN-B-03264 
 
1.8.  Uwagi końcowe. 
 

8.1. Zmiany  w stosunku do niniejszego Projektu, które Inwestor chce wprowadzić podczas 
realizacji muszą uzyskać aprobatę Projektanta. 
8.2. Nie jest przedmiotem poniższego opracowania projekt organizacji budowy i projekty z nim 
związane. Projekt organizacji budowy wykonawca powinien uzgodnić z inwestorem. 
8.3. Prace budowlane należy prowadzić zgodnie wymaganiami technicznymi w zakresie robót 
budowlano-montażowych i ich odbioru, oraz z wymaganiami ujętymi w normach państwowych 
(PN, BN) 
8.4. Materiały budowlane zastosowane w realizacji winny posiadać aprobaty techniczne, 
świadectwa dopuszczenia do stosowania lub certyfikaty stosownie do wymagań. 
8.5. Poszczególne opracowania branżowe składające się na Projekt należy czytać łącznie. 
8.6. Pracami budowlanymi powinny kierować osoby posiadające stosowne uprawnienia. 
 

Projektant: 
mgr inż. Andrzej Pasternak, up. KL-110/97 

 
Sprawdzający: 

mgr inż. Jerzy Makowski, up. KL-314/87 
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II.  Oświadczenia i kopie zaświadczeń projektantów 
 
 

Oświadczenie projektanta 
 
 

mgr inż. Andrzej Pasternak 
upr. nr KL-110/97 
Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
nr ewid. SWK/BO/0904/01 
 

 
Oświadczam, że projekt techniczny przebudowy oddziału dermatologii na oddział ginekologii (IV 
piętro) w budynku Pawilonu Nr1, nr ewid. działki 137/3, obręb 164 w Tarnowie w zakresie branży 
konstrukcyjnej został  wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
 
    
   mgr inż. Andrzej Pasternak 

  upr. KL-110/97 
 
 
 

 
 

Oświadczenie sprawdzającego 
 
 

mgr inż. Jerzy Makowski 
upr. nr KL-314/78 
Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
nr ewid. SWK/BO/1831/01 
 

 
Oświadczam, że projekt techniczny przebudowy oddziału dermatologii na oddział ginekologii (IV 
piętro) w budynku Pawilonu Nr1, nr ewid. działki 137/3, obręb 164 w Tarnowie w zakresie branży 
konstrukcyjnej został  wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
 
    
   mgr inż. Jerzy Makowski 

  upr. KL-314/78 
 
 
 
 
 



Projekt techniczny 

 

 
 6 

 

 



Projekt techniczny 

 

 
 7 

 

 



Projekt techniczny 

 

 
 8 

 

 



Projekt techniczny 

 

 
 9 

 

 



Projekt techniczny 

 

 
 10 

 

 
 

 
III.  Rysunki 
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EKSPERTYZA 
Dotyczącej możliwości przebudowy oddziału w szpitalu 

 

 

   

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

1.1. Podstawą opracowania jest zlecenie AKKA  Pracownia Architektoniczna 

Agata Kita Kosowska, Andrzej Kosowski,  31-153 Kraków, ul. Szlak 65 

 

2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 

2.1. Przedmiotem opracowania jest istniejący budynek, pawilon Nr1,  Specjalistycznego 

Szpitala im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie 

 Zakres szczegółowego opracowania obejmuje IV kondygnację 

2.2. Cel opracowania. 

Celem opracowania jest ocena możliwości przebudowy oddziału dermatologii na oddział 

ginekologii 

2.3. Zakres opracowania obejmuje:  

 ocenę wizualną stanu istniejącego obiektu 

 analizę techniczną wynikającą z tematu opracowania 

 analizę opracowań branżowych 

W zakresie ekspertyzy nie uwzględniono stanu technicznego instalacji wewnętrznych 

oraz detali architektonicznych budynku. 

 

3.  MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA. 

3.1. Projekt architektoniczny wykonany przez Generalnego Projektanta AKKA Pracowania 

Architektoniczna Agata Kita Kosowska, Andrzej Kosowski 

 

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE. 

Projektowane zamierzenie budowlane nie zmienia przeznaczenia obiektu lub jego części, 

zakres zmian nie zwiększa obciążeń stałych i zmiennych. Nie ulega zmianie obciążenie na 

fundamenty. 

W związku z powyższym nie ma potrzeby wykonywania badań geologicznych, oraz 

nośności fundamentów. 
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5. OPIS OGÓLNY STANU INSTNIEJĄCEGO. 

Istniejący budynek jest obiektem czterokondygnacyjnym, nie podpiwniczonym, przekryty 

stropodachem wentylowanym jedno spadowym. 

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Posadowienie bezpośrednie na ławach 

fundamentowych, stropy żelbetowe wylewane, ściany z drobnowymiarowych elementów 

ceramicznych, cegły ceramicznej pełnej. 

 

6. FUNKCJA OBIEKTU. 

 Obiekt  pełni funkcję budynku użyteczności publicznej. 

  

7. ZAKRES OPRACOWANIA 

 Opracowanie obejmuje analizę ogólną obiektu, ocenę wizualną. 

   

8. ANALIZA 

 W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzam, że istniejący budynek jest w dobrym 

stanie technicznym. Zamierzenie budowlane dotyczące przebudowy oddziału 

dermatologii na oddział ginekologii (IV piętro) nie zmienia przeznaczenia obiektu i jego 

części. Planowane prace budowlane polegają na niewielkich robotach wyburzeniowych, 

oraz wykonaniu ścianek działowych. Zakres ten nie powoduje zwiększenia obciążenia 

stropu i elementów konstrukcyjnych budynku. 

 Zamierzenie to nie zagraża bezpieczeństwu mienia i ludzi 

  

9. WNIOSKI I ZALECANIA. 

 Realizację przebudowy należy wykonać wg. projektu wykonanego przez uprawnionego 

projektanta. 

 Prace prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, kierownika budowy 

 Materiały powinny mieć atesty i dopuszczenia do stosowania 

  

Opracował: mgr inż. Andrzej Pasternak 

    upr.: KL-110/97 

 

 
 






