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A. ARCHITEKTURA  
 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA. 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 
 Stosowanie  do  art. 20  ust. 4, Prawo  Budowlane  z dnia 7 lipca 1994 r.                                      
(Dz. U. 2017 r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami),  oświadczam że niniejszy:  
 
 „   PROJEKT BUDOWLANY DLA ZADANIA nr 01605  
DOPOSAŻENIE BUDYNKU KATEDRY POLOWEJ WP ORAZ 
BUDYNKÓW PRZYLEGŁYCH W ELEMENTY ZABEZPIECZENIA 
PRZECIWPOŻAROWEGO PRZY ul. DŁUGIEJ 13/15 w WARSZAWIE 
działka 12 w obrębie 5-02-08 ”  
 
jest zgodny z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
 
Architektura: 
 
Projektant: 
 
 
Mgr inż. arch.  Jacek Szlis  
.............................................................        .................................................. 
(imię i nazwisko)                                            (podpis) 
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2. PODSTAWA  OPRACOWANIA. 

 
- Umowa nr 324/003/2017 z dnia 14.11.2017 zawarta  pomiędzy : 
Stołecznym Zarządem Infrastruktury, Al. Jerozolimskie 97, Warszawa 
a Zespołem  Usług  Projektowych  „RAB” z  siedzibą  02-737 Warszawa , 
ul. Niedźwiedzia  8D/16. 
 
-   PROGRAM  INWESTYCJI dla  zadania  nr  01605 Doposażenie  
budynku  Katedry  Polowej  WP  oraz  budynków  przyległych  w  
elementy  zabezpieczenia  przeciwpożarowego  przy  ul. Długiej 13/15  
w  Warszawie .  
 
-  EKSPERTYZA  TECHNICZNA  W  ZAKRESIE  OCHRONY 
PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury  z  dnia 12 kwietnia  2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie (t.j. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) oraz  w trybie § 1 ust. 2  rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w  sprawie warunków ochrony przeciwpożarowej budynków, innych  
obiektów budowlanych i terenów  (Dz. U. Nr 109 poz. 719). –  maj  2017 
r.  dla  Katedry Polowej Wojska Polskiego  w  Warszawie  ul. Długa  
13/15 .  
 
- Wizje lokalne 
- Normy oraz obowiązujące przepisy 
 
 

3. TEMAT OPRACOWANIA. 
 
Tematem opracowania jest projekt doposażenia budynku Katedry 
Polowej WP wraz budynkami przyległymi, zlokalizowanego przy ul. 
Długiej 13/15 w Warszawie działka 12 w obrębie 5-02-08, w elementy 
zabezpieczenia przeciwpożarowego. 
 
 
4. ZAKRES OPRACOWANIA. 
 

- Określenie elementów przeznaczonych do demontażu, wymiany, a 
także wskazanie projektowanych elementów, oraz robót do 
wykonania w celu doprowadzenia obiektu do stanu wskazanego w 
programie inwestycji będącym podstawą opracowania  

 
- Projekt architektoniczny, doposażenia budynku Katedry Polowej 

WP wraz budynkami przyległymi, zlokalizowanego przy ul. Długiej 
13/15 w Warszawie działka 12 w obrębie 5-02-08, w elementy 
zabezpieczenia przeciwpożarowego. 
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5. DANE CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU. 
 
Charakterystyka  budynku  nr 1  . 
 
-  Kubatura : 11 220 m

3
 , 

-  Powierzchnia  użytkowa : 592 m
2
 , 

-  Wysokość  nawy  głównej  : 21,06 m n.p.t. , 
-  Szerokość : 26,88 m , 
-  Długość : 39,31 m . 

 
Charakterystyka budynku nr 13 : 
-  Powierzchnia użytkowa          1 042,00 m

2
;  

-  Kubatura           5 135,00 m
3
 

-  Liczba kondygnacji w budynku               4; 
-  Liczba kondygnacji podziemnych    1; 
-  Wysokość budynku      15,50 m. 

 
 
 
6. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 

Planowany zakres prac budowlanych, nie wnosi żadnych zmian w 
istniejące zagospodarowanie terenu działki. Wszystkie prace remontowe 
oraz projektowane elementy ograniczają się do wnętrza obiektu. 

 
6.1. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ 
 

Działka  nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 
 

6.2. DANE INFORMUJĄCE, CZY DZIAŁKA LUB TEREN, NA KTÓRYM JEST 
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SĄ WPISANE DO REJESTRU 
ZABYTKÓW ORAZ CZY PODLEGAJĄ  OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEŃ 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO; 

 
Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków.  
 
 
 

6.3.  INFORMACJĘ I DANE O ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA ORAZ 
HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW  
 

Planowany zakres prac budowlanych, nie wnosi żadnych zmian w 
istniejące zagospodarowanie terenu działki. Prace remontowe oraz 
projektowane elementy ujęte w niniejszym opracowaniu nie będą 
wpływały niekorzystnie na środowisko przyrodnicze ani na obiekty 
sąsiadujące, a także nie niesie ze sobą zagrożeń dla higieny i zdrowia 
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użytkowników projektowanego obiektu i jego otoczenia, w zakresie 
zgodnym z przepisami odrębnymi. 

 
 
7.OPIS TECHNICZNY. 
 
 
7.1.Opis stanu istniejącego. 
 

 Drogi ewakuacyjne. 
Ewakuacja  budynku   Nr 1  zapewniona została poprzez przejścia 
ewakuacyjne ze  względu na otwartą przestrzeń strefy pożarowej. Z 

budynku prowadzi jedno  główne wyjście ewakuacyjne o szerokości 1,9 
m. Drzwi ewakuacyjne otwierają się  do środka (budynek zabytkowy). 
Możliwa jest też ewakuacja wyjściem bocznym  poprzez pomieszczenia  
zakrystii, przy czym drzwi na drodze ewakuacyjnej mają  szerokość od 
0,88 m. 

 
Długość przejścia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m. 
 
Z  Muzeum  zlokalizowanym na poziomie piwnicy  zapewniono dwa kierunki  
ewakuacji. Pierwszy przez schody do Kaplicy Katyńskiej stanowiącej część  
kościoła a następnie na zewnątrz wyjściem bocznym  o szerokości 1,9 m.  
Drugi  kierunek prowadzi do odrębnej strefy pożarowej na poziomie 

piwnicy.  
 
Poziome drogi ewakuacyjne w pomieszczeniach muzeum posiadają  
zróżnicowaną  szerokość jednak nie mniejszą niż 1,4 m. Wysokość 

poziomych dróg  ewakuacyjnych wynosi powyżej 2,2 m. 
 
Długość przejść ewakuacyjnych nie przekracza 40 m.  
 
Poziome drogi ewakuacyjne wyposażone są w awaryjne oświetlenie  
ewakuacyjne  oraz  w podświetlane znaki ewakuacyjne. 
 
Ewakuacja z II kondygnacji  budynku  Nr 1 , na której znajduje się antresola 

z organami przeznaczona dla chóru , jak również ewakuacja  ze  strychu  
zapewniona jest klatką schodową ze schodami zabiegowymi do  
nawy  bocznej kościoła a następnie wyjściem głównym na zewnątrz 

budynku. Schody  zabiegowe stalowe bez potwierdzonej odporności 
ogniowej. Szerokość biegu klatki schodowej wynosi 0,94 m, szerokość 
stopni od 0,44 do  

0,8 m. Spoczniki na klatce  schodowej w kształcie wycinka koła o  
zróżnicowanej szerokości wynoszącej od  0,9 m. Ilość schodów  w biegach  
klatki schodowej wynosi odpowiednio zaczynając od I kondygnacji: 25, 23, 

22, 22 i 24. Wyjście z klatki schodowej do nawy bocznej o szerokości 0,8 
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i wysokości 1,98 m. Wyjście z sali gościnnej do klatki schodowej o 
szerokości 0,68 m i wysokości  1,79 m. przejście do klatki schodowej 
prowadzi przez trzystopniowe schody bez  spocznika. 

 
Długość przejścia nie przekroczy 40 m. 
 
W budynku znajduje się druga klatka schodowa o podobnej konstrukcji  
usytuowana symetrycznie z drugiej strony nawy głównej kościoła, przy czym  
dostęp do klatki zapewniony jest tylko na poziomie antresoli, pomieszczeń  
technicznych i strychu. Klatka schodowa nie jest obecnie użytkowana. 
 
Ewakuacja  budynku  nr 13 jest zorganizowana w sposób czytelny w 

układzie korytarzowo-klatkowym. Z pomieszczeń na poszczególnych 
kondygnacjach zapewniono wyjścia na korytarze stanowiące poziome 
drogi ewakuacyjne a następnie do obudowanej, zamykanej drzwiami o 
odporności ogniowej EI 30 klatki  schodowej wyposażonej w grawitacyjny 
system oddymiania.  

 
Z klatki schodowej wyjściem na wewnętrzny pasaż i dalej wyjściem na  
dziedziniec  kompleksu. 
 
Przejścia ewakuacyjne spełniają wymagania przepisów  w zakresie długości i  
szerokości oraz nie prowadzą  przez więcej niż 3 pomieszczenia . 
 
Długość dojść ewakuacyjnych nie przekracza 10 m. 
 
Szerokość biegów klatki schodowej wynosi od 1,02 a szerokość spoczników  
od 1,07 m. 
 
W obudowie drogi ewakuacyjnej (pasażu) występuje bezklasowe okno  
portierni. 
 
Sposób  zabezpieczenia  przeciwpożarowego  instalacji  technicznych  w  

budynkach . 
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach wykonano z 

materiałów niepalnych, oraz zabezpieczono w sposób zapewniający 
nierozprzestrzenianie ognia.  

 
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej,  
kanalizacyjnej i ogrzewczej wykonane są w sposób nierozprzestrzeniający  
ognia.  
 
W budynku   Nr 1 brak jest przeciwpożarowego wyłącznika prądu. 
 
W Budynku  Nr 13  zainstalowany jest przeciwpożarowy wyłącznik prądu  
funkcjonujący zgodnie z odpowiednimi przepisami. Przeciwpożarowy 
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wyłącznik prądu (PWP) umieszczony jest w pobliżu wejścia głównego do 
budynku, wg projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw 
zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

 
PWP odłącza dopływ energii elektrycznej do budynku z wyjątkiem obwodów  
służących do zasilania urządzeń przeciwpożarowych koniecznych do  
funkcjonowania w czasie pożaru, w tym systemu sygnalizacji pożaru.  
Przewody  zasilające doprowadzone od rozdzielnic do przeciwpożarowego  
wyłącznika prądu  wykonane są, jako zapewniające ciągłość dostaw energii  
elektrycznej w czasie pożaru, nie krótszym niż 90 minut. 
 
W instalacji elektrycznej zastosowane są, m.in.: 

- urządzenia ochronne różnicowoprądowe uzupełniające 
podstawową ochronę przeciwporażeniową i ochronę przed 
powstaniem pożaru, powodujące w warunkach uszkodzenia 
samoczynne wyłączenie zasilania, 

- wyłączniki nadprądowe w obwodach odbiorczych, 
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

 

Trasy kablowe, w których prowadzone są przewody elektroenergetyczne  
służące  do zasilania instalacji i urządzeń ochrony przeciwpożarowej  
prowadzone są w dedykowanych do tego celu korytach kablowych  
posiadających stosowne  dopuszczenia do stosowania i spełniające  
wymagania zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej w czasie  
minimum 90 minut, podobnie jak kable  zasilające. 
 
Rozdzielnia elektryczna zasilająca instalacje i urządzenia, których  
funkcjonowanie  jest niezbędne w czasie pożaru nie stanowi oddzielnej 

strefy  
pożarowej. 
 

Nie zapewniono napowietrzenia klatki schodowej, w której zastosowano  
system  oddymiania grawitacyjnego.  
 
Urządzenia  przeciwpożarowe . 
 

Budynek  nr 1 nie spełnia wymagania przepisów  w zakresie wyposażenia w 
awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, urządzenia do usuwania dymu lub  
zabezpieczające przed zadymieniem, przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

oraz hydranty wewnętrzne. 
 
Dodatkowo budynek  Nr 1 wyposażony jest w system sygnalizacji pożaru  
(SSP) z  ochroną całkowitą. System  sygnalizacji  pożaru  podłączony  jest  

do  monitoringu  PSP . 
 
Budynek  Nr 13 spełnia wymagania przepisów  w zakresie wyposażenia w  
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awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, urządzenia do usuwania dymu i 
zabezpieczające przed zadymieniem, hydranty wewnętrzne oraz  
przeciwpożarowy  wyłącznik prądu.  
 
Dodatkowo budynek wyposażony jest w system sygnalizacji pożaru (SSP) z  
ochroną całkowitą. System  sygnalizacji  pożaru  podłączony  jest  do   
monitoringu  PSP . 
 
Zaopatrzenie  w  wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru . 
 
Źródłem zaopatrzenia w wodę dla celów gaśniczych jest zewnętrzna sieć  
hydrantowa zlokalizowana w ciągu ul. Długiej.  
 
Hydranty usytuowane są w odległości nie większej niż 75 m od budynków, 

co spełnia wymagania przepisu. 
 
Drogi  pożarowe . 
 

Drogę pożarową dla budynków stanowi ul. Długa. Droga pożarowa 
przebiega wzdłuż frontowej części zabudowy.  

 
Szerokość drogi pożarowej wynosi min. 4,00 m, przy dopuszczalnym nacisk 

na oś  100 kN.  Droga ta usytuowana jest w odległości nie 
przekraczającej 15 m od  ściany budynku. 

   
Ponadto droga pożarowa połączona jest z wejściami do budynku  
utwardzonymi  dojściami o długości nie większej niż 50 m i szerokości  
przekraczającej 1,5 m, w  taki sposób, iż zapewnione zostało dotarcie  
bezpośrednio albo drogami  ewakuacyjnymi do każdej jego części.  

 
 
7.2.ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 
 

Budynek  Nr 1 zostanie dostosowany do stanu zgodnego z przepisami w n/w 
zakresie: 

 
1.Schody stalowe ewakuacyjnej klatki schodowej zostaną zabezpieczone do 
klasy odporności ogniowej R60 ( malowanie  farbą  ognioochronną  lub  
ognioodporną ) ;  
 Podłoże powinno być oczyszczone, powierzchnia przeznaczona do 
malowania powinna być sucha, odtłuszczona i oczyszczona z różnych 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu należy nanieść podkład antykorozyjny. 
Podkład nanosić nie później niż 6 godzin po oczyszczeniu powłoki, podkład 
powinien być zgodny z farbą ogniochronną. Farbą ogniochronną aplikować, 
wałkiem pędzlem, lub natryskiem hydrodynamiczny. Grubość warstwy 
odpowiednio do wymaganej klasy R 60, zgodnie z zaleceniami producenta. Po 
wyschnięciu farby ogniochronnej malować powłoką ochronną zgodnie z 
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zaleceniami producenta. Podstawowe parametry farby: kolor biały, Gęstość 
g/cm3 1,30 ± 0,05; Lepkość wg Brookfielda, mPa*s 55 000 ± 20%; Zawartość 
części stałych 68%, Metody aplikacji - natrysk hydrodynamiczny , pędzel lub  
wałek. Malować zgodnie z zaleceniami producenta. 
2. Wyjścia z klatek schodowych na strych oraz inne otwory łączące klatki 
schodowe ze strychem (zgodnie z częścią graficzną ekspertyzy) zostaną 
zamknięte drzwiami oraz innymi zamknięciami o klasie odporności ogniowej EI 
30 Sm;  

 
3.Schody na strych o konstrukcji drewnianej zostaną uodpornione do klasy NRO 
( malowanie  farbą  ognioochronna  lub  ognioodporną ) ;  

 
Podłoże powinno być oczyszczone, powierzchnia przeznaczona do 

malowania powinna być sucha, odtłuszczona i oczyszczona z różnych 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni należy malować farbą 
ogniochronną. Farbę nanosić pędzlem lub wałkiem. Po malowaniu przewietrzyć 
pomieszczeni do całkowitego zaniku zapachu. Podstawowe parametry farby: 
lakier bezbarwny, matowy, gęstość g/cm 3 – 0,96- 1,01, zawartość substancji 
lotnych  ≤ 40,  stopień rozlewności – 1, odporność na działanie wody, 
ścieralność – kg/µm ≥ 0,5, twardość – czas tłumienia wahadła Persoza, s 221-
10. Malować zgodnie z zaleceniami producenta. 

  
4.Podest prowadzący do części technicznej o konstrukcji drewnianej, zostanie 
uodporniony do klasy NRO ( malowanie  farbą ognioochronną lub ognioodporną  

 
Podłoże powinno być oczyszczone, powierzchnia przeznaczona do 

malowania powinna być sucha, odtłuszczona i oczyszczona z różnych 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni należy malować farbą 
ogniochronną. Farbę nanosić pędzlem lub wałkiem. Po malowaniu przewietrzyć 
pomieszczeni do całkowitego zaniku zapachu. Podstawowe parametry farby: 
lakier bezbarwny, matowy, gęstość g/cm 3 – 0,96- 1,01, zawartość substancji 
lotnych  ≤ 40,  stopień rozlewności – 1, odporność na działanie wody, 
ścieralność – kg/µm ≥ 0,5, twardość – czas tłumienia wahadła Persoza, s 221-
10. Malować zgodnie z zaleceniami producenta. 

 
5.Okna na granicy stref pożarowych wskazane w części graficznej ekspertyzy 
zostaną wymienione na okna o klasie odporności ogniowej  
EI 60; 

 
6.Na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym 
zostanie zainstalowane oświetlenie awaryjne ewakuacyjne ; 
 
7.Budynek zostanie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
zlokalizowany  w bramie wejściowej do obiektu, dostępnej od strony ul. Długiej 
  
Budynek  Nr 13  zostanie dostosowany do stanu zgodnego z przepisami w 
n/w zakresie: 
 

8. Istniejąca  rozdzielnia elektryczna pozostanie  bez  zmian – na  podstawie  
Ekspertyzy  pkt. 22 strona 21 uzyskano odstępstwo . 
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9.W celu napowietrzenia klatki schodowej drzwi klatki schodowej oraz drzwi 
pasażu zostaną wyposażone w urządzenia sterujące umożliwiające ich 
automatyczne otwarcie w czasie pożaru. 
 
Do przeprowadzenia wymiany stolarki drzwiowej oraz okiennej należy uzyskać 
zgodę Konserwatora Zabytków. 

 
Ww.  roboty  budowlane i  instalacyjne  mogą  być  wykonane  na  podstawie  
zatwierdzonej  przez  Inwestora  dokumentacji  projektowo – kosztorysowej po  
uzyskaniu  prawomocnej  decyzji  pozwolenia  na  budowę . 
 
 
 

PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA ZASTĘPCZE ZAPEWNIAJĄCE 
ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTU. 
 

     Budynki  będące przedmiotem  niniejszego  programu  inwestycji  w  oparciu  o  
pkt. 7  Ekspertyzy  Technicznej  w  Zakresie  Ochrony  Przeciwpożarowej  
uzgodnionej  przez  Delegaturę  Wojskowej  Ochrony  Przeciwpożarowej  , 
zostaną  dostosowane do wymagań przepisów, poprzez  zastosowanie   
rozwiązań  zastępczych takich  jak: 

 
      Dla budynku   Nr 1: 
       

      W stosunku do nieprawidłowości wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). 

 
1. Uznanie istniejącego systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) z 

ochroną całkowitą  z  podłączeniem  do  monitoringu  PSP  /jako 
ponadstandardowej/ . 

Uwaga : 
Wszystkie  budynki  zlokalizowane  przy  ul. Długiej  13/15  należące  do  Kompleksu  
Wojskowego  nr 3516  wyposażone  są  w  instalację  sygnalizacji 
pożarowej  z  podłączeniem  do  monitoringu  PSP . Centrale  instalacji  sygnalizacji  pożarowej  
(SSP) zlokalizowane  są na  parterze  w  budynku  Nr 13  w  pom. nr 103 – Służba  Dyżurna . 

 
2. Zastosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na 

ewakuacyjnej klatce schodowej o natężeniu oświetlenia 5 lx. 
 
Oprawy   oświetleniowe  zgodnie  z  normą  PN-EN 1838:2005 Zastosowanie  
oświetlenia . Oświetlenie  ewakuacyjne  będą  lokalizowane  w  następujących  
miejscach : 
-  przy  każdym  wyjściu  ewakuacyjnym  i  znakach  bezpieczeństwa , 
-  w  pobliżu ( tzn. w odległości  2  m  mierzonej  w  poziomie ) schodów , tak aby  
każdy  stopień  był  oświetlony  bezpośrednio , 
-  w  pobliżu ( w odległości  2 m ) każdej zmiany  poziomu , 
-  przy  każdej zmianie  kierunku  i  każdym  skrzyżowaniu  korytarzy , 
-  na  zewnątrz  i  w  pobliżu ( w odległości  2 m ) każdego  wyjścia  końcowego , 
-  w  pobliżu  każdego  urządzenia  przeciwpożarowego  i  przycisku  
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alarmowego . 
 
Lokalizacja  opraw  zostanie  szczegółowo  określona  w  dokumentacji  
projektowej . Ze  względu  na  różnice  techniczne  dot. opraw  produkowanych  
przez  różnych  producentów  oraz  w  zależności  od  wysokości  montażu  
oprawy  , uzyskanie  wymaganego  natężenia  oświetlenia   5lx  w  miejscach  
określonych normą   będzie  wymagało  obliczenia  ilości  zamontowanych  
opraw  ( za pomocą programów  do  doboru  ilości  opraw  opracowywanych  
przez  producentów ) .  Dlatego  szczegółowa ilość  opraw  może  być określona  
po  zaakceptowaniu   
rodzaju  i  producenta opraw  na  etapie  wykonywania  dokumentacji  
projektowej . 
Na  etapie  PI  określono  koszt  wskaźnikowo . 
 

3. Zastosowanie na drogach ewakuacyjnych podświetlanych znaków 
ewakuacyjnych wskazujących kierunek ewakuacji. 
 

4. Zamknięcie ewakuacyjnej klatki schodowej drzwiami o odporności 
ogniowej EIS 30 zgodnie z częścią graficzną ekspertyzy. 

 

5.  Zamknięcie otworów technicznych na strych zamknięciami o 
odporności ogniowej EIS 30 zgodnie z częścią graficzną 
ekspertyzy. 

 
 
W stosunku do nieprawidłowości wynikających z § 19  ust.  1 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie warunków ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719) 
– brak  hydrantów  wewnętrznych  w  części  nadziemnej  budynku : 

6. Wyposażenie w gaśnice ze 50 % zwiększeniem w stosunku do 
wymagań określonych w przepisie . 

 

Dla budynku  Nr 13 : 
 

7. Uznanie istniejącego systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) z 
ochroną całkowitą z  podłączeniem  do  monitoringu  PSP /jako 
ponadstandardowej/ . 

Uwaga : 
Wszystkie  budynki  zlokalizowane  przy  ul. Długiej  13/15  należące  do  Kompleksu  
Wojskowego  nr 3516  wyposażone  są  w  instalację  sygnalizacji 
pożarowej (SSP). Instalacja  sygnalizacji  pożaru  podłączona  jest  do  monitoringu  PSP . 
Centrale  instalacji  sygnalizacji  pożarowej  zlokalizowane  są na  parterze  w  budynku  Nr 13  
w  pom. nr 103 – Służba  Dyżurna . 
 

     Mając na uwadze, że przedmiotowe  budynki są  obiektami  zabytkowymi,  
     wszelkie propozycje całkowitego dostosowania ich do obowiązujących  
     wymagań przepisów techniczno-budowlanych są  obecnie  ze względów 
     technicznych i  ekonomicznych niemożliwe do spełnienia.  
 
     Na podstawie  opracowanej  Ekspertyzy Technicznej  uzgodnionej   z 
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     Delegaturą  Wojskowej  Ochrony  Przeciwpożarowej   zostały  wydane  
Postanowienia  Szefa  Delegatury  Wojskowej  Ochrony  Przeciwpożarowej  nr 
10/2017  i  11/2017  akceptujące odstępstwa  od  obowiązujących  przepisów  i  
pozwalające  na  zaplanowanie  i  wykonanie  rozwiązań  zamiennych .  
Wskazane  rozwiązania    zamienne  budowlano – instalacyjne  i organizacyjne  
zapewniają  możliwość bezpiecznej ewakuacji z zagrożonych pożarem 
pomieszczeń, w przypadku braku możliwości spełnienia wszystkich wymagań 
zawartych w przepisach techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych. 

       
      Możliwości innego spełnienia wymagań niż zostało to określone w przepisach 

techniczno – budowlanych, wynikają z  § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz  z §1 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie warunków ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów . 
 

Na  zastosowanie  rozwiązań  zamiennych  dla  budynku  Nr 1  od  pkt. 1do pkt. 

5  włącznie  oraz  dla  budynku  Nr 13  w  pkt. 1 wyraził  zgodę  Szef  

Delegatury  Wojskowej  Ochrony  Przeciwpożarowej  w  Warszawie  

Postanowieniem  nr  10/2017  z dn. 16  maja  2017 r.  

 

Natomiast  na  zastosowanie  rozwiązania  zamiennego  dla  budynku  Nr 1  w  

pkt. 6  wyraził  zgodę  Szef  Delegatury  Wojskowej  Ochrony  

Przeciwpożarowej  w  Warszawie  Postanowieniem nr 11/2017  z  dn.  16  maja  

2017 r.  

 

Zabezpieczenie  budynków  zabytkowych  poprzez  zastosowanie  systemu  

sygnalizacji  pożarowej  oraz  gaśnic  zalecane  jest  przez  Narodowy  Instytut  

Muzealnictwa  i  Ochrony  Zabytków .Stosowanie  stałych  urządzeń  

gaśniczych  oraz  systemu  sygnalizacji pożarowej  w  budynkach  zabytkowych   

jest  też  ujęte  w  § 27  ust. 1  oraz  w § 28 ust. 1  rozporządzenia  MSWiA  z  

dn.  7  czerwca  2010 r. . Wymienione  powyżej  rozwiązania  zastępcze  

pozwalają   na  uzyskanie  optymalnego  poziomu  rozwiązań  technicznych  w  

zakresie  zabezpieczenia  przeciwpożarowego   przy  jak najmniejszej  

ingerencji  w  zabytkową  materię . Doposażenie  budynku  Nr 1 w  instalację  

hydrantową  wymagałoby  poprowadzenia   sieci  przewodów  oraz  montażu  

szafek  hydrantowych . Montaż  instalacji  hydrantowej  wymagałby  wykucia  

bruzd  i  otworów  na  szafki  hydrantowe  . 

Wnętrze  budynku  Nr 1  Katedry  Polowej  posiada  bogate  zdobienia . Roboty  

montażowe  związane  z  instalacją  hydrantową  powodowałyby  uszkodzenie  

zabytkowych  elementów i konieczność  kosztownej  naprawy . 

 

Ze względu  na  zmieniające  się uwarunkowania  technologiczne , użytkowe  i  

materiałowe  ocenę  stanu  bezpieczeństwa  pożarowego  każdego  
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dostępnego  obiektu  objętego  ochroną  konserwatorską  powinno  się  

przeprowadzać  maksymalnie  co  5 lat , najlepiej  jednocześnie  z  przeglądem  

budowlanym  pięcioletnim . 

 

Podstawowym  elementem  umożliwiającym  ograniczenie  strat  związanych  z  

pożarem  jest  jego  wczesna  detekcja , gdyż  w  jego  początkowej  fazie  

może  być  ugaszony  przy  użyciu  podręcznych  środków  gaśniczych   

( gaśnice ) . Natomiast  użycie  do  gaszenia  wody  w  budynku  zabytkowym  

będzie  prowadziło  do  uszkodzenia  lub  zniszczenia  elementów  wystroju 

wnętrz  oraz  wyposażenia .  

 

Systemy  sygnalizacji  pożaru (SSP)  stanowią podstawowe  rozwiązanie  

podnoszące  poziom  bezpieczeństwa  pożarowego  zabytkowych  obiektów  

użyteczności  publicznej  informując  w  krótkim  czasie   użytkowników  o  

pojawieniu  się  zagrożenia  i  umożliwiając  szybkie  podjęcie  akcji  ratunkowej 

. Podłączenie  systemu  SSP  do  monitoringu  Państwowej  Straży  Pożarnej  

skraca  maksymalnie  czas  przyjazdu  Jednostek  Ratowniczo – Gaśniczych ( 

JRG) i podjęcie  profesjonalnej akcji  gaśniczej . 

Jednocześnie  należy  podkreślić , że  zarówno  budynek  Nr 1  jak  tez  

budynek  Nr 13  są  wyposażone  w  systemy  SSP  włączone  do  monitoringu  

Państwowej  Straży  Pożarnej  co  zapewnia  wysoki  poziom  bezpieczeństwa  

pożarowego .       

 
 

 

8. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI. 
 

Planowany zakres prac budowlanych, nie wnosi żadnych zmian w 
istniejące zagospodarowanie terenu działki. Wszystkie prace remontowe 
oraz projektowane elementy ograniczają się do wnętrza 
przedmiotowego obiektu znajdującej się w zakresie opracowania. 

 
 
 

9. ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH  ŹRÓDEŁ 
ENERGII . 

 

Planowany zakres prac budowlanych, ogranicza się do wykonania 
robót remontowych, wymiany stolarki drzwiowej, oraz doposażenie 
obiektu w zabezpieczenia p.poż. Projekt nie wnosi zmian w istniejący 
sposób użytkowania obiektu.   

Przy takim zakresie projektu, nie stwierdzono możliwości 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 
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10.INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU  BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

 
 

PROJEKT WYKONAWCZY           
DLA ZADANIA nr 01605  

DOPOSAŻENIE BUDYNKU  
KATEDRY POLOWEJ WP ORAZ 

BUDYNKÓW PRZYLEGŁYCH W ELEMENTY 
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO  

PRZY ul. DŁUGIEJ 13/15 w WARSZAWIE 
działka 12 w obrębie 5-02-08 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOR OPRACOWANIA:   Jacek Szlis 
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SPIS TREŚCI: 

 

1. Podstawa opracowania. 

 

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 

 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

 

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas 

ich wystąpienia. 

 

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
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1. Podstawa opracowania 

 

 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla robót przy 

zagospodarowaniu działki oraz budowy obiektu, opracowana zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 

 

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 

 

 Zamierzenie budowlane polegało będzie na doposażeniu budynku  

Katedry Polowej WP oraz budynków przyległych w elementy zabezpieczenia 

przeciwpożarowego przy ul. Długiej 13/15 w Warszawie; działka 12 w obrębie 5-02-08 

 

 

Zakres robót: 

 
● Wykonanie zabezpieczeń p.poż 
● Montaż nowej stolarki drzwiowej 
● Montaż nowej stolarki okiennej 
● Doposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy 

 

 

3.Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

 

 Przedmiotowy budynek Katedry oraz  budynek przyległy – mieszkalny. 

 

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

 Na działce nie  nie występują elementy, które mogą stwarzać szczególne 

zagrożenie.  

 

5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i 

czas ich wystąpienia. 

 

 Zabezpieczenie ludzi przed powyższymi zagrożeniami należy określić w „Planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, który powinien być sporządzony przez Kierownika 

Budowy, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r ze zmianami z dnia 27 marca 2003r. 

Prawo Budowlane (tekst ujednolicony - Dz.U.Nr.80, poz.718 z dnia 10 maja 2003r.  

 

W Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, zwanym dalej ”planem bioz” należy 

uwzględnić podane wyżej zagrożenia, jak i zagrożenia wymienione w innych projektach 

realizowanych  w ramach wspólnego zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych. 

 

W czasie prac budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących 

przepisów BHP. 
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Powinno się zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt, odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

Projektowana budowa nie przewiduje prowadzenia szczególnie niebezpiecznych robót 

budowlanych pod warunkiem zastosowania ogólnych zasad bezpieczeństwa. Podczas 

trwania robót należy zwrócić jednak szczególną uwagę na zagrożenia wynikające z 

charakteru, organizacji lub miejsca ich prowadzenia stwarzających ryzyko powstania 

zagrożenia dla zdrowia ludzi a w szczególności: 

 

Rodzaj 

przewidywanych 

zagrożeń 

Poziom zagrożenia Przewidywane miejsce i 

czas zagrożenia Duży Średni Mały 

1. Upadek z 

wysokości 

●   Podczas prac na 

wysokości, prac na 

rusztowaniach i drabinach 

podczas prac związanych z 

budową więźby dachowej 

2. Porażenie 

prądem 

●   Podczas prac przy użyciu 

elektronarzędzi, betoniarki, 

podajnika do betonu i 

dotknięcia kabli 

przesyłających energię 

elektryczną 

3. Skaleczenia ●   Podczas prac budowlanych, 

montażowych i 

wykończeniowych 

4. Uderzenie i  

    przygniecenie 

●   Przy robotach 

montażowych 

prowadzonych wewnątrz i 

na zewnątrz budynków, 

przy transporcie ręcznym , 

przy składowaniu 

materiałów (małe 

prawdopodobieństwo 

wystąpienia), podczas 

pracy w  wykopach. 

5. Poślizgnięcie się 

, 

    potknięcie się , 

upadek 

●   Przez cały czas 

wykonywania robót na 

stanowisku pracy i 

przebywania na placu 

budowy 

6. Spadające 

przedmioty 

●   Podczas prac na 

wysokości, prac na 

rusztowaniach i drabinach 

7. Pochwycenie 

przez 

 ●  Podczas pracy przy użyciu 

giętarki , betoniarki , 
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    ruchome 

elementy 

    maszyn 

gilotyny 

8. Urazy oczu  ●  Podczas pracy przy 

betoniarce, robot 

izolacyjnych, robot 

montażowych i 

zbrojarskich 

9. Oparzenia  ●  Przy użyciu zgrzewarki do 

rur, robót izolacyjnych, 

pokrywczych i 

blacharskich 

 

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 

Przed przystąpieniem do robót  Kierownik obowiązany jest dokładnie poinformować  

robotników o sposobie wykonywania robót i o warunkach BHP. 

Każdy pracownik powinien znać przepisy i zasady BHP, brać udział w szkoleniu i 

instruktażu z tego zakresu oraz poddać się wymaganym egzaminom sprawdzającym. 

Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na 

wysokości. Powinni też być wyposażeni w odpowiedni dla charakteru prac sprzęt, kaski 

ochronne i odzież ochronną.  

 

W ramach instruktażu pracownikom należy przekazać informacje związane z: 

 

 mogącymi wystąpić zagrożeniami; 

 zastosowanymi środkami ochronnymi przed zagrożeniami; 

 metodami prowadzenia robót / prac szczególnie niebezpiecznych, w tym 

między innymi kolejność ich wykonywania, imienny podział pracy, szczegółowe 

wymagania przy wykonywaniu poszczególnych czynności, imienne wskazanie 

wyznaczonego, bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami. 

 

Przed przystąpieniem do prowadzenia robót kierownik budowy powinien:  

 

 przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzyć go w odzież roboczą i 

ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami i zapoznać pracownika z jego zastosowaniem; 

 chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i 

higienicznych warunków pracy; 

 zaznajomić pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem 

wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach; 

 zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy;  

 zapewnić prawidłowe zabezpieczenie użytkowanych maszyn i urządzeń 

technicznych; 

 informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z 

wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;  
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 zapewnić przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników i stosować 

się do orzeczeń lekarskich w zakresie zdolności do pracy pracownika na określonym 

stanowisku; 

 zapewnić szkolenie pracowników w zakresie bhp zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa na 

stanowiskach pracy; 

 zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno - sanitarne oraz 

dostarczyć niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku; 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 organizować, przygotować i prowadzić pracę, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 

chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy; 

 egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Uzyskanie stanu bezpieczeństwa na budowie powinno wynikać także z wymagań 

szczególnych poniższych przepisów: 

 

 art. 15, art. 207 i art. 212 Kodeksu Pracy, regulujących sprawy związane z 

wykonywaniem robót w sposób bezpieczny; 

 

 normy PN-80/Z-08050 mówiącej o zabezpieczeniach przed kontaktem z 

niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi czynnikami fizycznymi, chemicznymi, 

biologicznymi i psychofizycznymi; 

 

 PN-81/N-8010 o zasadach organizowania pracy w sposób bezpieczny; 

 

 PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracowników; 

 

 Dz. U. Nr 129  poz. 844 z 1997r. ze zmianą Dz. U. Nr 91 poz. 811 z 2002r.  

 

 

 

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

 przygotowanie organizacyjne prowadzenia robót budowlanych powinno polegać 

na zastosowaniu parametrów bezpiecznego zagospodarowania przestrzeni budowy; 

 

 usytuowanie stanowisk pracy w budynku poddawanym przebudowie wymaga 

opracowania harmonogramów prowadzonych prac gwarantujących bezpieczeństwo 

pracowników; 
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 wzajemnego usytuowania stanowisk roboczych i ich rodzajów oraz lokalizacji 

stanowisk materiałów w sposób nie powodujący kolizji; 

 

 usytuowania i prowadzenia dróg komunikacyjnych w sposób bezpieczny dla 

pracowników budowlanych; 

 

 roboty rozbiórkowe i budowlane należy prowadzić pod nadzorem technicznym, 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją techniczną i warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót; 

 

 maszyny i urządzenia techniczne, przewidziane w procesie technologicznym 

powinny posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa zgodności z przepisami oraz 

spełniać wymagania przepisów i norm higienicznych, w tym także wymagania 

dotyczące ograniczenia hałasu i odprowadzania pyłów do miejscowego odciągu; 

 

 roboty na wysokości – tj. powyżej 1m powinny być prowadzone, zależnie od ich 

charakteru przy użyciu odpowiedniego sprzętu, jak np.: inwentaryzowane rusztowanie 

przyjezdne, szelki bezpieczeństwa itp.  
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