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1. Opis do projektu zagospodarowania terenu 
 

1.1 Podstawa opracowania 

1.1.1 Materiały wyjściowe do opracowania 
 

− Umowa nr 30/RSID/2016 
− Wizja lokalna, inwentaryzacja budowlana, 
− koncepcja programowo przestrzenna uzgodniona z z Zamawiającym, 
− Mapa do celów projektowych, 
− Badania geologiczne. 

1.1.2 Przepisy prawa i inne dokumenty 
 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013.1409 z późn. zm.) 
− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003.1133) 
− Decyzja nr 31/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 

09.11.2016 r. 
 

1.2 Przedmiot i zakres opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji 
pod nazwą: ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 w Busku-Zdroju. 
Inwestycja obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie działki, na której znajduje się 
przedmiotowy budynek przedszkola. Opracowanie obejmuje: 
− rozbudowę budynku  
− zastosowanie łącznika pomiędzy częścią istniejącą i projektowaną 
− zagospodarowanie terenu w utwardzone dojścia, plac zabaw oraz zieleń. 

1.3 Stan istniejący 
 

Istniejący budynek Przedszkola Nr 2 przeznaczony do rozbudowy znajduje się na 
terenie osiedla Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju. Jest to dwukondygnacyjny 
budynek przedszkola, częściowo podpiwniczony. Budynek w obrysie prostokątny, 
bryła zwarta, dach płaski. W otoczeniu przedszkola znajduje się plac zabaw dla dzieci. 

Działka jest ogrodzona. 
Zjazd z drogi publicznej na działkę zapewniony od strony północno-wschodniej. 
Furtki zlokalizowane od strony północnej oraz zachodniej. 
Od południowego zachodu działka sąsiaduje z przestrzeniami rekreacyjnymi i 

terenami zieleni, a w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się duży parking. 
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1.3.1 Infrastruktura techniczna. 
Teren uzbrojony jest w: 
− przewody sieci elektroenergetycznej 
− sieć wodociągową 
− sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
− sieć gazową i ciepłowniczą, 
− sieć telekomunikacyjną. 

1.3.2 Zieleń. 
Obszar objęty opracowaniem charakteryzuje się istnieniem zieleni urządzonej w 

postaci nasadzeń przy placu zabaw oraz grupy drzew (głównie są to jesiony wyniosłe) 
znajdujących się w zachodniej i południowej części działki.  

1.3.3 Warunki geotechniczne. 
W wyniku przeprowadzonych prac wydzielono 3 warstwy geotechniczne. 

Stwierdzono występowanie utworów spoistych w stanie twardoplastycznym oraz 
podłoża skalnego, nie stwierdzono występowania wód gruntowych. 

Strefa przemarzania na badanym obszarze wynosi 1,0 m p.p.t. Podłoże gruntowe 
charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowo-wodnymi. Projektowany budynek 
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Nie stwierdzono występowania 
niekorzystnych warunków geodynamicznych. Realizacja oraz eksploatacja planowanej 
inwestycji nie stwarza zagrożenia dla środowiska naturalnego.  

 

1.4 Projektowane zagospodarowanie terenu 

1.4.1 Założenia projektowe. 
Głównym założeniem projektowym jest utworzenie dodatkowej powierzchni 

użytkowej przeznaczonej na zajęcia grupowe dla nowych oddziałów przedszkolnych. 
W tym celu niezbędna jest rozbudowa istniejącego obiektu. Projektuje się 
dwukondygnacyjną, niepodpiwniczoną nową część przedszkola (budynek o wymiarach 
całkowitych 31,1x17,7 m), który skomunikowany zostanie z istniejącym budynkiem za 
pomocą jednokondygnacyjnego częściowo przeszklonego łącznika o długości 13 m.  

Forma architektoniczna projektowanej części jest prosta, zwarta, nawiązuje stylem 
i detalami (okna) do istniejącego obiektu.  

Poziom „zero” ustalono na 245,80 m n.p.m. Wyższa kondygnacja projektowanej 
części znajduje się na poziomie parteru istniejącego budynku z uwagi na znaczne 
obniżenie terenu w kierunku południowo-zachodnim (miejsce lokalizacji nowej części). 
Dzięki takiemu rozwiązaniu nie występują bariery architektoniczne uniemożliwiające 
poruszanie się osób niepełnosprawnych na terenie przedszkola). 

Główne wejście do budynku przedszkola – istniejące (północna elewacja istn. bud.), 
dodatkowe projektowane wejście: na południowej elewacji części dobudowywanej, a 
także komunikacja z zewnątrz poprzez łącznik (przewidziane głównie jako wyjście 
ewakuacyjne) oraz klatkę schodową.  
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1.4.2 Ukształtowanie terenu. 
Teren wokół istniejącego budynku przedszkola znacznie opada w kierunku 

południowym. Projektowany obiekt od strony zachodniej jest otoczony murem 
oporowym z elementów prefabrykowanych w kształcie litery „L”, w odległości 1,5 m 
od budynku. Poziom posadzki pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi znajduje się 
30 cm powyżej poziomu terenu. 

Od strony północnej należy ukształtować teren przy projektowanym budynku w ten 
sposób aby wejście do toalet zewnętrznych znajdowało się powyżej poziomu terenu. 

 

1.4.3 Ciągi piesze i opaska wokół budynku. 
Projektuje się nawierzchnie utwardzone komunikacji pieszej o łącznej powierzchni 

310,0 m2.  Szerokość ciągów pieszych: 1,5 m. Obrzeża betonowe 6x20 cm. 
 
Układ warstw konstrukcyjnych: 

− kostka betonowa typu "holland"     gr. 6 cm  
− podsypka cem-piaskowa 1:4      gr. 4 cm 
− podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech.   0-31,5 gr. 25 cm 
− warstwa odsączająca z piasku      gr. 15 cm 
− grunt rodzimy 

 
Aranżacja kolorystyczna nawierzchni: szara kostka betonowa układana w poprzek 

ciągu pieszego, żółta kostka betonowa układana wzdłuż ciągu w dwóch rzędach po 
zewnętrznych stronach chodnika, szare obrzeża betonowe. 

 
Zestawienie nawierzchni: 
- nawierzchnia z kostki betonowej szarej: 255 m2 
- nawierzchnia z kostki betonowej żółtej: 55 m2 
- palisada betonowa szara: 30 mb 
- obrzeże betonowe szare: 257 mb 
- trawniki: 2 145 m2 

1.4.4 Centrala wentylacyjna. 
Projektuje się centralę wentylacyjną zlokalizowaną wzdłuż elewacji północnej 

projektowanego budynku przy łączniku. Powierzchnię 17 m2 przewidzianą pod centralę 
należy wzmocnić i wydzielić od stron otwartych ogrodzeniem panelowym.  

 
Układ warstw konstrukcyjnych: 

− płyta betonowa z betonu B30 
      dylatacja w kwadraty 1,5x1,5 m     gr. 20 cm  
− chudy beton        gr. 20 cm 
− piasek stabilizowany cementem, ubijany warstwami na głębokość do gruntu 

rodzimego 
 

1.4.5 Furtka  
 
Należy zamontować furtkę na teren przedszkola w miejscu doprowadzenia dojścia 

do drogi pożarowej. Furtka stalowa ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze 
istniejącego ogrodzenia. Szerokość w świetle: 120 cm. 

Szczegóły na rysunku. 
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1.4.6 Plac zabaw dla dzieci. 
Plac zabaw o powierzchni 220 m2 znajduje się w południowo-wschodnim narożniku 

działki w odległości 3 m od ogrodzenia.  
Przed rozpoczęciem budowy zdemontować istniejące urządzenia zabawowe 

i wywieźć poza teren przedszkola w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
Nawierzchnię placu zabaw wykonać jako piaszczystą ograniczoną obrzeżem 
betonowym (6x20x100 cm – łączna długość 62,5m). 

 
objaśnienia: 
s – szerokość 
d – długość 
h – wysokość 
w.s.u. – wysokość swobodnego upadku 
s.b. – strefa bezpieczeństwa 
 
Projektowane urządzenia zabawowe: 
 
1. KARUZELA METALOWA  

s=164 cm, d=164 cm, h= 74 cm, w.s.u.=74 cm, wiek 3+ 
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2. ŚCIEŻKA ZDROWIA 
s=680 cm, d=880 cm, h=130 cm, w.s.u=57 cm, wiek 3+ 
w skład zestawu wchodzą: balans, równoważnia, siatka, mostek ruchomy, mostek 
linowy, słupki 

 
 
3. PIASKOWNICA NAROŻNA (wymiary: 400x500x630 cm) 

z obrzeżem modrzewiowym (szer. 9 cm, wys. 60 cm, 30cm nad poziomem terenu), 
w.s.u. 30 cm; piasek musi posiadać atest 
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4. HUŚTAWKA PODWÓJNA 
s= 375 cm, d=35 cm, h=240 cm, w.s.u.=130 cm, s.b.=305x750 cm, wiek 2+; 

huśtawka drewniana z belką stalową, zawiesie na łańcuchach metalowych, jedno 
siedzisko standardowe, jedno kubełkowe; siedzisko płaskie wykonane z plastiku; 

 
5. HUŚTAWKA „BOCIANIE GNIAZDO”s.b=219x750 cm, wiek 3+;  
huśtawka drewniana z belką stalową, średnica „gniazda” 90 cm, siedzisko wykonane 

z liny propylenowej.  
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6. BUJAKI SPRĘŻYNOWE (2 SZT.): rowerek (s=36 cm, d=85 cm, h=82 cm, 
w.s.u.= 52 cm, s.b.=316x256 cm, wiek 2+ 

stalowa sprężyna odporna na rdzę, bujaczek wykonany z drewna akacjowego, 
elementy stalowe ze stali ocynkowanej 

 
 
 
 
 
Teren przy placu zabaw wyposażyć w małą architekturę: 
− ławki – 3 szt. 
− kosze na śmieci – 3 szt. 
 
 

1.4.7 Projektowana zieleń 
 
Zieleń: nasadzenia krzewów liściastych w grupach o łącznej powierzchni 50 m2 

(gatunki: tamaryszek czteropręcikowy, pęcherznica kalinolistna, dereń biały, pięciornik 
krzewiasty).  

 
Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska ilość szt. 
1 Tamarix tetrandra tamaryszek czteropręcikowy 10 
2 Physocarpus opulifolius ‘Luteus’ pęcherznica kalinolistna 10 
3 Cornus alba dereń biały 10 
4 Potentilla fruticosa ‘Goldfinger’ pięciornik krzewiasty 10 

 
Materiał roślinny, który zostanie wykorzystany do nasadzenia powinien:  
− Charakteryzować się wysoką jakością, bez oznak niewłaściwego transportu 

i przechowywania; 
− Być etykietowany;  
− Posiadać prawidłowo wykształcony system korzeniowy z dużą ilością aktywnych 

korzeni włośnikowych;  
− Być uprawiany w szkółkach w pojemnikach (drzewa i krzewy z pojemników mają 

większą szansę na przyjęcie się; można przechowywać je nawet kilka tygodni przed 
sadzeniem oraz mają długi termin sadzenia);  

− Wymagania dotyczące krzewu: uprawa w szkółce w pojemnikach (docelowa 
wielkość pojemników to 3-5 litrów) i 2-3 krotnie przesadzanych, regularnie dobrze 
rozkrzewione (min. 4-5 pędów), wcześniej formowane i bez uszkodzeń. 

 
 
 



 

 10

Termin sadzenia 
 
Dla krzewów o liściach sezonowych najbardziej optymalny termin sadzenia 

przypada na okres bezlistny czyli jesień (do końca października i początek listopada) 
bądź wczesna wiosna (do połowy kwietnia).Terminy te mogą ulec przesunięciu, co 
uzależnione jest od warunków pogodowych danego roku. 

Krzewy uprawiane w pojemnikach można sadzić praktycznie przez cały rok 
(z zachowaniem odpowiednich warunków sadzenia, odpowiednim przechowywaniem 
rośliny oraz unikaniem okresów suszy, upałów; nie sadzić gdy gleba jest zmarznięta). 
 
Sposób sadzenia 

 
W przypadku krzewów z odkrytymi korzeniami, sadzić je możliwie najszybciej po 

wykopaniu ich z gleby (max. 2-3 godz.). Przed posadzeniem przyciąć korzenie do 
długości  15-20 cm. 

W przypadku krzewów uprawianych w pojemnikach nie wykonywać zabiegów 
pielęgnacyjnych przed sadzeniem, ale należy delikatnie rozluźnić bryłę korzeniową 
jeśli po wyciągnięciu z pojemnika korzenie są zbyt mocno poplątane i poskręcane. 

Krzewy sadzić na taką głębokość, na jakiej rosły w szkółce w dołach 2 razy 
większych niż bryła korzeniowa. 

 
Przygotowanie warstw w dołach (od najniższej): 
− grunt rodzimy; 
− warstwa gruntu rodzimego 40-50 cm mocno spulchnionego (w przypadku gleby 

nieprzepuszczalnej sięga się do głębokości 1,2-1,5 m); 
− warstwa drenażowa z grubego żwiru lub keramzytu o grubości 20-25 cm (w 

przypadku podłoża nieprzepuszczającego); 
− mieszanina ziemi urodzajnej, humusowej z domieszką żwiru o frakcji 0-25 mm 
− warstwa ściółki 4-5 cm (np. sezonowa korowina drzew iglastych, zrębki); 
− wokół dołu formuje się niewielki wał, brzeg misy glebowej. 

 
Pielęgnacja 

 
Wszystkie działania pielęgnacyjno – kształtujące zieleń dla obszaru opracowania 

powinna wykonywać wyspecjalizowana firma. 
 
Zabiegi pielęgnacyjne po posadzeniu krzewów: 
− podlewanie roślin po posadzeniu i w pierwszym roku po posadzeniu w miarę 

potrzeb; 
− nie należy nawozić ziemi tuż po posadzeniu; 
− ściółkowanie gleby w obrębie misy warstwą 4-5 cm (hamuje rozwój chwastów, 

pozwala na utrzymanie wilgotności oraz stymuluje rozwój korzeni); 
− cięcia formujące w celu równomiernie rozmieszczonych gałęzi (cięcia co 2-3 

lata, pod koniec zimy lub wczesną wiosną: luty – marzec; bez cięcia gałęzi 
mających więcej niż 5 cm średnicy, rany należy zabezpieczać preparatem 
grzybobójczym). 
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1.4.8 Wycinka drzew. 
W związku z planowaną inwestycją konieczne będzie usunięcie drzew liściastych 

(5 szt.) z powodu kolizji. Szczegóły w projekcie wycinki drzew. 
 

1.4.9 Warunki ochrony ppoż. 
Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-

gaśniczych:  
− droga pożarowa: doprowadzenie drogi pożarowej z parkingu za pomocą 

chodnika o szerokości 1,5 m i długości 22,5 m do jednego z wyjść 
ewakuacyjnych strefy ZL II umożliwiającego dostęp do każdej części tej strefy 
pożarowej, 

− ppoż. zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru: 20 dm3 z dwóch 
hydrantów DN 80 zlokalizowanych w odległości ok. 21 m (hydrant na tej samej 
działce) oraz ok. 115 m od budynku stanowiącego przedmiot opracowania.  

1.4.10 Dane liczbowe. 
 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJ. BUDYNKU: 
powierzchnia zabudowy: 597,7 m2;  
całkowita powierzchnia netto: 997,48 m2;  
całkowita powierzchnia: 

− użytkowa: 506,80 m2, 

− ruchu: 233,97m2;  

− pomocnicza: 256,46 m2;  
wysokość budynku: 9,1 m;  
liczba kondygnacji: 2;  
wysokość kondygnacji:  

− parter: 3,0 m,  

− niski parter: 3,0 - 4,2 m 
KUBATURA: 4500m3 
 

1.4.11 Bilans terenu. 
 

BILANS TERENU 

rodzaj nawierzchni powierzchnia [m2] udział % 

POWIERZCHNIA DZIAŁKI: 5042 100,00% 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 1068,13 21,18% 

istniejąca 470,43   

projektowana 597,7   

POW. UTWARDZONA 928,37 18,42% 

POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 3045,5 60,40% 
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1.5 Sieci zewnętrzne, wewnętrzne i przyłącza. 
 
Projektuje się następującą infrastrukturę techniczną: 

− wewnętrzną sieć kanalizacji deszczowej, 
− hydrant zewnętrzny na terenie działki 

 
Szczegóły w opracowaniach branżowych. 

1.6 Dane informacyjne. 

1.6.1 Ochrona terenu na podstawie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. 

 
− Nieruchomość objęta decyzją znajduje się w zasięgu terenu górniczego.  

1.6.2 Ochrona konserwatorska. 
 
W sąsiedztwie terenów objętych opracowaniem nie występują obiekty objęte ochroną 
konserwatorską.  

1.6.3 Obszary chronione.  
Projektowane zamierzenie budowlane usytuowane jest na terenie Stanieckiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w strefie „B” ochrony uzdrowiskowej. 

1.6.4 Wpływ eksploatacji górniczej. 
Eksploatacja górnicza nie ma wpływu na przedmiotową inwestycję. 
 

1.7 Informacja o obszarze oddziaływania 
 

Podstawa prawna: 
− Warunki Techniczne 
− Ustawa o Zagospodarowaniu Przestrzennym 
− Prawo Budowlane 

 
Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa Prawo Budowlane art. 28 ust. 2 

obejmuje działkę wskazaną jako teren inwestycji. Inwestycja nie zalicza się do 
przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska w rozumieniu przepisów 
Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 257 poz. 2573). 

 
Oddziaływanie obiektu ogranicza się do działek, na których obiekt jest 

zlokalizowany. Brak oddziaływania na nieruchomości sąsiednie. 
 
Na podstawie art.6, ustęp 1, pkt 1-9 ustawy z 16 kwietnia 2004r o ochronie 

przyrody nie kwalifikuje się obszaru inwestycji jako przedsięwzięcie mogące znacząco 
oddziaływać na środowisko. 
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1.8 Informacja o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników 

 
Brak zagrożeń dla środowiska.  
Brak prawdopodobieństwa wystąpienia stałych lub długoterminowych 

przekroczeń poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń powietrza określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. (Dz. U. 2012 r., poz. 
1031). 

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodować negatywnego 
wpływu na środowisko w miejscu jego funkcjonowania związanego z emisją odpadów.  

Nie będą wytwarzane odpady niebezpieczne. 
 

1.9 Problematyka związana z zagospodarowaniem terenu. 

1.9.1 Dostępność dla osób niepełnosprawnych. 
Dojścia utwardzone, umożliwiają przejazd wózków inwalidzkich. 
Projektowany budynek został wyposażony w trzyprzystankowy dźwig osobowy. 
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Opis techniczny 
 

1.1 Podstawa opracowania 

1.1.1 Materiały wyjściowe do opracowania 
 

− Umowa nr 30/RSID/2016 
− Wizja lokalna, inwentaryzacja budowlana, 
− koncepcja programowo przestrzenna uzgodniona z z Zamawiającym, 
− Mapa do celów projektowych, 
− Badania geologiczne. 

1.1.2 Przepisy prawa i inne dokumenty 
 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013.1409 z późn. zm.) 
− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003.1133) 
− Decyzja nr 31/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 

09.11.2016 r. 
 

1.2 Przedmiot i zakres opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczny polegający na 
ROZBUDOWIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 w Busku-Zdroju.  

Inwestycja obejmuje swoim zakresem rozbudowę budynku oraz zaprojektowanie 
łącznika pomiędzy częścią istniejącą i projektowaną. 

1.3 Stan istniejący 
 

Istniejący budynek Przedszkola Nr 2 przeznaczony do rozbudowy znajduje się na 
terenie osiedla Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju. Jest to dwukondygnacyjny, 
wolnostojący budynek przedszkola, częściowo podpiwniczony. Budynek w obrysie 
prostokątny, bryła zwarta, dach płaski.  

Ściany piwnic betonowe. Schody w budynku żelbetowe wylewane (jedna klatka 
posiada stopnie obłożone drewnem), strop i stropodach z typowych płyt kanałowych 
żelbetowych. Pokrycie papą na lepiku. 

Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem. 
Kotłownia gazowa w budynku. 
Instalacje wewnętrzne: wod-kan, c.o., elektryczne, telekomunikacja, instalacja 

odgromowa. 
Powierzchnia zabudowy: 457m2, kubatura: 4179m3. 
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1.4 Założenia projektowe 
Głównym założeniem projektowym jest utworzenie dodatkowej powierzchni 

użytkowej przeznaczonej na zajęcia grupowe dla nowych oddziałów przedszkolnych. 
W tym celu niezbędna jest rozbudowa istniejącego obiektu. Projektuje się 
dwukondygnacyjną, niepodpiwniczoną nową część przedszkola (budynek o wymiarach 
całkowitych 31,1x17,7 m), który skomunikowany zostanie z istniejącym budynkiem za 
pomocą jednokondygnacyjnego częściowo przeszklonego łącznika o długości 13 m.  

Forma architektoniczna projektowanej części jest prosta, zwarta, nawiązuje stylem 
i detalami (okna) do istniejącego obiektu.  

Poziom „zero” ustalono na 245,80 m n.p.m. Wyższa kondygnacja projektowanej 
części znajduje się na poziomie parteru istniejącego budynku z uwagi na znaczne 
obniżenie terenu w kierunku południowo-zachodnim (miejsce lokalizacji nowej części). 
Dzięki takiemu rozwiązaniu nie występują bariery architektoniczne uniemożliwiające 
poruszanie się osób niepełnosprawnych na terenie przedszkola). Aby jednak było to 
możliwe konieczna jest przebudowa klatki schodowej w istniejącym budynku, 
rozebranie fragmentu schodów i posadzki znajdującej się poniżej oczekiwanego 
poziomu i wykonanie nowej. Przebudowa klatki schodowej wiąże się również z jej 
dostosowaniem do obecnie obowiązujących przepisów – projektuje się wydzielenie 
pożarowe klatki, która dotychczas pełniła rolę otwartej komunikacji pionowej. 

Główne wejście do budynku przedszkola – istniejące (północna elewacja istn. bud.), 
dodatkowe projektowane wejście: na południowej elewacji części dobudowywanej, 
a także komunikacja z zewnątrz poprzez łącznik (przewidziane głównie jako wyjście 
ewakuacyjne) oraz klatkę schodową.  

 

1.4.1 Program użytkowy  
 
Program użytkowy niskiego parteru obejmuje: komunikację, klatkę schodową, 

windę, archiwum, szatnię, przedsionek, salę zajęć z zapleczem sanitarnym 
i magazynowym, salę wielofunkcyjną z zapleczem sanitarnym i socjalnym, magazyn, 
pomieszczenia higienistki oraz pomieszczenie pomocnicze. Wyjście ewakuacyjne z sali 
wielofunkcyjnej oraz z klatki schodowej prowadzi bezpośrednio na zewnątrz budynku.  

W poziomie parteru znajduje się łącznik. Zlokalizowano tu także: 3 sale zajęć 
(3 grupy do 30 os. każda) z zapleczem sanitarnym i magazynowym, szatnię, 
komunikację, klatkę schodową, windę, pomieszczenie pomocnicze oraz sanitariat 
dostępny z zewnątrz, którego posadzka znajduje się na poziomie spocznika klatki 
schodowej. 

Szczegóły na rysunkach. 
 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (PARTER) [m2] 

00 KLATKA SCHODOWA | wykładzina PCV 22,60 

01 ŁĄCZNIK | wykładzina PCV 25,78 

02 KOMUNIKACJA | wykładzina PCV 91,75 

02a POM. TECHNICZNE | wykładzina PCV 1,00 

03 SZATNIA | wykładzina PCV 45,80 

04 KLATKA SCHODOWA | wykładzina PCV 19,47 

05 WINDA 3,04 

06 POM. POMOCNICZE | płytki gresowe 8,45 

07 SANITARIAT | płytki gresowe 13,94 

08 MAGAZYN | wykładzina PCV 6,69 
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09 SALA ZAJĘĆ | wykładzina dywanowa 80,00 

10 SALA ZAJĘĆ | wykładzina dywanowa 80,00 

11 SALA ZAJĘĆ | wykładzina dywanowa 80,29 

12 MAGAZYN | wykładzina PCV 6,50 

13 SANITARIAT | płytki gresowe 14,20 

14 SANITARIAT | płytki gresowe 14,73 

15 MAGAZYN | wykładzina PCV 6,78 

16 WC ZEWNĘTRZNE | płytki gresowe 12,35 

RAZEM (pow. netto) z czego: 533,37 

  pow. użytkowa podstawowa 240,29 

  pow. użytkowa pomocnicza 129,44 

  pow. ruchu 162,64 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (NISKI PARTER) [m2] 

17 KOMUNIKACJA | wykładzina PCV 64,70 

18 POM. POMOCNICZE | płytki gresowe 8,45 

19 SANITARIAT | płytki gresowe 13,94 

20 MAGAZYN | wykładzina PCV 6,69 

21 SALA ZAJĘĆ | wykładzina dywanowa 80,00 

22 SZATNIA | wykładzina PCV 38,23 

23 PRZEDSIONEK | wykładzina PCV 5,38 

24 POM. HIGIENISTKI | płytki gresowe 13,58 

25 SANITARIAT | płytki gresowe 4,19 

26 POM. SOCJALNE | płytki gresowe 11,76 

27 SANITARIAT | płytki gresowe 4,19 

28 SANITARIAT | płytki gresowe 14,00 

29 SZATNIA DLA PERSONELU | wykładzina PCV 9,60 

30 ARCHIWUM | wykładzina PCV 7,12 

30a POM. TECHNICZNE | wykładzina PCV 0,50 

31 SALA WIELOFUNKCYJNA | parkiet 165,81 

32 POM. POMOCNICZE | płytki gresowe 15,97 

RAZEM (pow. netto) z czego: 464,11 

  pow. użytkowa podstawowa 266,51 

  pow. użytkowa pomocnicza 127,02 

  pow. ruchu 70,08 
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PODSUMOWANIE: 
powierzchnia zabudowy: 597,7 m2;  
całkowita powierzchnia netto: 997,92 m2;  
całkowita powierzchnia: 

− użytkowa: 507,49 m2, 

− ruchu: 233,97m2;  

− pomocnicza: 256,46 m2;  
wysokość budynku: 9,1 m;  
liczba kondygnacji: 2;  
wysokość kondygnacji:  

− parter: 3,0 m,  

− niski parter: 3,0 - 4,2 m 
KUBATURA: 4500m3 
 

 

1.4.2 Rozwiązania materiałowe 
 

ŁAWY FUNDAMENTOWE  
- z betonu C16/20 zbrojone stalą 34GS, posadowione na  betonie klasy C8/10 
 
ŚCIANY FUNDAMENTOWE  
- grubości 25cm murowane z cegły sitówki, otynkowane , zaizolowane i docieplone 
styropianem XPS gr. 15 cm. 
 
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE  
- części dobudowanej - grubości 25 cm z cegły sitówki docieplone od zewnątrz 
styropianem EPS gr. 20 cm. Współczynnik przenikania ciepła dla ściany zewnętrznej 
<0,20 [W/(m2*K)] 
 
ŚCIANY WEWNĘTRZNE  
- konstrukcyjne gr. 25cm oraz działowe gr. 12 cm z cegły sitówki. 
 
SRTOP  
- strop nad parterem i piętrem z prefabrykowanych kanałowych płyt stropowych. 
 
DACH  
- nad częścią dobudowywaną stropodach płaski ze spadkiem 5% w dwóch kierunkach, 
- dach jednospadowy nad łącznikiem z płyt żelbetowych pokrytych papą, 
 
TYNKI I OKŁADZINY WEWN ĘTRZNE  
- ściany - tynk cem.-wap. 
- sufity – podwieszane, płyty g-k + tynk gipsowy 
- okładziny ścian z glazury w WC, kabiny systemowe. 
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TYNKI I OKŁADZINY ZEWN ĘTRZNE  
- ściany ocieplone styropianem EPS gr. 20cm z wyprawą z masy elewacyjnej,  
- ściany fundamentowe ocieplone styropianem XPS gr. 15cm. 
 
POSADZKI  
- parkiet drewniany – sala wielofunkcyjna, 
- wykładzina dywanowa – sale zajęć, stopnice schodów, 
- płytki gresowe – sanitariaty, magazyny, hol, komunikacja, szatnia 
 
STOLARKA  
- okienna i drzwiowa z PCV  
 
IZOLACJE 
- cieplne ścian wykonywane metodą lekką-mokrą na styropianie, a w strefie oddzielenia 
pożarowego zamiast styropianu zastosowano wełnę mineralną; 
- ocieplenie ścian fundamentowych styrodurem 
- izolacje poziome ścian fundamentowych – papa asfaltowa 
- izolacje poziome posadzek – folia budowlana gr. 0,3 mm 
- izolacje przeciwwilgociowe pionowe – folia kubełkowa, zaprawa mułowa 
- izolacje stropodachu – wełna mineralna twarda 
 
INSTALACJE  
- elektryczna wewnętrzna - z istniejącego przyłącza  
- wodociągowa – z istniejącego przyłącza 
- kanalizacyjna wewnętrzna z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji sanitarnej 
z wykorzystaniem istniejących przyłączy po przebudowie  
- CO – z wykorzystaniem istniejącej kotłowni  
- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w Sali wielofunkcyjnej 
- odgromowa 

 

1.4.3 Zakres prac wyburzeniowych i rozbiórkowych 
 
− W celu połączenia budynku istniejącego z projektowanym konieczne są prace 

wyburzeniowe w rejonie istniejącej klatki schodowej (w miejscu projektowanego 
łącznika). 

− W skład pozostałych prac rozbiórkowych wchodzi także rozbiórka fragmentu 
ściany działowej w adaptowanym pomieszczeniu istniejącego budynku w celu 
montażu drzwi wewnętrznych do projektowanych pomieszczeń. 

 

1.4.4 Zakres prac budowlanych 
 
Planuje się wykonanie następujących robót budowlanych: 
− wykonanie ściany działowej w adaptowanym pomieszczeniu budynku 

istniejącego 
− zamurowanie części otworów okiennych w adaptowanym pomieszczeniu 

budynku istniejącego 
− wykonanie ław i ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych oraz działowych w 

projektowanym budynku 
− wykonanie stropów w rejonie przebudowywanej klatki schodowej 
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Stolarka okienna:  
- szczegółowe wytyczne w zestawieniu stolarki okiennej,  
- wykonanie parapetów okiennych z konglomeratu o grubości 2 – 3 cm 
Stolarka drzwiowa 
- wydzielenie klatek schodowych drzwiami o odporności ogniowej EI30 i 

EI60 
- szczegółowe wytyczne w zestawieniu stolarki drzwiowej 
Oświetlenie:  
- montaż oświetlenia led , zgodnie z projektem branży elektrycznej,  
- montaż oświetlenia awaryjnego oraz znaków ewakuacyjnych 
Obudowa instalacji: 
- wykonanie zabudowy gk na stelażu aluminiowym tras instalacji elektrycznej 

i sanitarnej 
- grzejniki należy osłonić demontowalną obudową drewnianą.  

1.5.3 Toalety dla dzieci 
 
Ściany 
- do wysokości 200 cm: wykonanie izolacji przeciwwodnej, ułożenie glazury, 
- powyżej wysokości 200 cm: wykonanie tynków cem.-wap., wykonanie 

gładzi szpachlowych, malowanie farbą akrylową 
Posadzki: 
- wykonanie posadzki z gresu, 
- wykonanie cokołu z gresu 10 cm 
Stolarka okienna: 
- szczegółowe wytyczne w zestawieniu stolarki okiennej,  
- wykonanie parapetów okiennych z konglomeratu o grubości 2 – 3 cm 
Stolarka drzwiowa: 
- szczegółowe wytyczne w zestawieniu stolarki drzwiowej 
Oświetlenie: 
- montaż oświetlenia led , zgodnie z projektem branży elektrycznej, 
Wyposażenie: 
- umywalka:    x 3 
- miska ustępowa dziecięca: x 3 
- systemowe ścianki kabin:  x 5 
- brodzik    x 1 
- komora zlewozmywakowa x 1 
- wpust podłowgowy  x 1 
- złączka do węża   x 1 
Obudowa instalacji: 
- wykonanie zabudowy gk na stelażu aluminiowym tras instalacji elektrycznej 

i sanitarnej 
- grzejniki należy osłonić demontowalną obudową drewnianą. 

1.5.4 Toalety dla personelu 
 
Ściany 
- do wysokości 200 cm: wykonanie izolacji przeciwwodnej, ułożenie glazury, 
- powyżej wysokości 200 cm: wykonanie tynków cem.-wap., wykonanie 

gładzi szpachlowych, malowanie farbą akrylową 
Posadzki: 
- wykonanie posadzki z gresu, 
- wykonanie cokołu z gresu 10 cm 
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Stolarka drzwiowa: 
- szczegółowe wytyczne w zestawieniu stolarki drzwiowej 
Oświetlenie: 
- montaż oświetlenia led , zgodnie z projektem branży elektrycznej, 
Wyposażenie: 
- umywalka:    x 1 
- miska ustępowa:   x 1 
Obudowa instalacji: 
- wykonanie zabudowy gk na stelażu aluminiowym tras instalacji elektrycznej 

i sanitarnej 

1.5.5 Sale zajęć 
 
Ściany:  
- do wysokości 160 cm: wykonanie tynku żywicznego ciągnionego;  
- powyżej wysokości 160 cm: wykonanie tynków cem.-wap., wykonanie 

gładzi szpachlowych, malowanie farbą akrylową 
Posadzki:  
- wykonanie posadzki z wykładziny dywanowej, wykonanie cokołu z 

wykładziny dywanowej 10 cm 
Stolarka okienna:  
- szczegółowe wytyczne w zestawieniu stolarki okiennej,  
- wykonanie parapetów okiennych z konglomeratu o grubości 2 – 3 cm 
Stolarka drzwiowa: 
- szczegółowe wytyczne w zestawieniu stolarki drzwiowej 
Oświetlenie:  
- montaż oświetlenia led , zgodnie z projektem branży elektrycznej,  
Obudowa instalacji: 
- wykonanie zabudowy gk na stelażu aluminiowym tras instalacji elektrycznej 

i sanitarnej 
- grzejniki należy osłonić demontowalną obudową drewnianą. 
Wyposażenie: 
- krzesełka (30 szt.) i stoliki dziecięce (5 szt. 6 osobowe) 
- szafki (segmenty przedszkolne) 
- tablice korkowe  
- biurko 
- krzesło 

1.5.6 Pomieszczenie socjalne 
 
Ściany 
- pas szerokości 80 cm na wysokości 80 cm: ułożenie glazury, 
- poniżej 80 cm i powyżej 160 cm: wykonanie tynków cem.-wap., wykonanie 

gładzi szpachlowych, malowanie farbą akrylową 
Posadzki: 
- wykonanie posadzki z gresu, 
- wykonanie cokołu z gresu 10 cm 
Stolarka drzwiowa: 
- szczegółowe wytyczne w zestawieniu stolarki drzwiowej 
Oświetlenie: 
- montaż oświetlenia led , zgodnie z projektem branży elektrycznej, 
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Wyposażenie: 
- umywalka:    x 1 
- zlewozmywak:   x 1 
- szafka zlewozmywakowa:  x 1 
- szafka pod umywalkę:  x 1 
- szafki stojące 
- szafki wiszące 
Obudowa instalacji: 
- wykonanie zabudowy gk na stelażu aluminiowym tras instalacji elektrycznej 

i sanitarnej 

1.5.7 Pomieszczenie higienistki 
 
Ściany 
- pas szerokości 80 cm na wysokości 80 cm w okolicy umywalki: ułożenie 

glazury, 
- poniżej 80 cm i powyżej 160 cm: wykonanie tynków cem.-wap., wykonanie 

gładzi szpachlowych, malowanie farbą akrylową 
Posadzki: 
- wykonanie posadzki z gresu, 
- wykonanie cokołu z gresu 10 cm 
Stolarka okienna: 
- szczegółowe wytyczne w zestawieniu stolarki okiennej 
- wykonanie parapetów okiennych z konglomeratu o grubości 2 – 3 cm 
 
Stolarka drzwiowa: 
- szczegółowe wytyczne w zestawieniu stolarki drzwiowej 
Oświetlenie: 
- montaż oświetlenia led , zgodnie z projektem branży elektrycznej, 
Wyposażenie: 
- umywalka, 
- dozownik z mydłem w płynie,  
- dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym,  
- pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki, 
Obudowa instalacji: 
- wykonanie zabudowy gk na stelażu aluminiowym tras instalacji elektrycznej 

i sanitarnej 
- grzejniki należy osłonić demontowalną obudową drewnianą. 

1.5.8 Szatnie dla dzieci 
 
Ściany:  
- do wysokości 160 cm: wykonanie tynku żywicznego ciągnionego;  
- powyżej wysokości 160 cm: wykonanie tynków cem.-wap., wykonanie 

gładzi szpachlowych, malowanie farbą akrylową 
- zastosować zaokrąglane drewniane listwy pionowe na wszystkich narożach 

słupów i ścian. Listwy powinny mieć wysokość min. 180 cm. 
Posadzki:  
- wykonanie posadzki z wykładziny PCV, wykonanie cokołu z wykładziny 

PCV 10 cm 
Stolarka okienna:  
- szczegółowe wytyczne w zestawieniu stolarki okiennej,  
- wykonanie parapetów okiennych z konglomeratu o grubości 2 – 3 cm 
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Stolarka drzwiowa: 
- szczegółowe wytyczne w zestawieniu stolarki drzwiowej 
Oświetlenie:  
- montaż oświetlenia led , zgodnie z projektem branży elektrycznej,  
- montaż oświetlenia awaryjnego oraz znaków ewakuacyjnych 
Obudowa instalacji: 
- wykonanie zabudowy gk na stelażu aluminiowym tras instalacji elektrycznej 

i sanitarnej 
- grzejniki należy osłonić demontowalną obudową drewnianą. 
Wyposażenie: 
- szafki ubraniowe przedszkolne z ławeczką (pom. 03 – 90 szt., pom. 22 – 65 

szt.) 

1.5.9 Szatnia dla personelu 
 
Ściany:  
- do wysokości 160 cm: wykonanie tynku żywicznego ciągnionego;  
- powyżej wysokości 160 cm: wykonanie tynków cem.-wap., wykonanie 

gładzi szpachlowych, malowanie farbą akrylową 
Posadzki:  
- wykonanie posadzki z wykładziny PCV, wykonanie cokołu z wykładziny 

PCV 10 cm 
Stolarka drzwiowa: 
- szczegółowe wytyczne w zestawieniu stolarki drzwiowej 
Oświetlenie:  
- montaż oświetlenia led , zgodnie z projektem branży elektrycznej,  
Obudowa instalacji: 
- wykonanie zabudowy gk na stelażu aluminiowym tras instalacji elektrycznej 

i sanitarnej 
Wyposażenie: 
- szafy ubraniowe 10 szt. 
- wieszaki 

1.5.10 Pomieszczenia pomocnicze 
 
Ściany:  
- do wysokości 160 cm: wykonanie tynku żywicznego ciągnionego;  
- powyżej wysokości 160 cm: wykonanie tynków cem.-wap., wykonanie 

gładzi szpachlowych, malowanie farbą akrylową 
Posadzki:  
- wykonanie posadzki z płytek gresowych, wykonanie cokołu z płytek 

gresowych 10 cm 
Stolarka drzwiowa: 
- szczegółowe wytyczne w zestawieniu stolarki drzwiowej 
Oświetlenie:  
- montaż oświetlenia led , zgodnie z projektem branży elektrycznej,  
Obudowa instalacji: 
- wykonanie zabudowy gk na stelażu aluminiowym tras instalacji elektrycznej 

i sanitarnej 
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1.5.11 Pomieszczenia techniczne 
 
Ściany:  
- do wysokości 160 cm: wykonanie tynku żywicznego ciągnionego;  
- powyżej wysokości 160 cm: wykonanie tynków cem.-wap., wykonanie 

gładzi szpachlowych, malowanie farbą akrylową 
Posadzki:  
- wykonanie posadzki z wykładziny PCV, wykonanie cokołu z wykładziny 

PCV 10 cm 
Stolarka drzwiowa: 
- drzwi do pomieszczeń o odporności ogniowej EI30 
- szczegółowe wytyczne w zestawieniu stolarki drzwiowej 
Oświetlenie:  
- montaż oświetlenia led , zgodnie z projektem branży elektrycznej,  
 
Obudowa instalacji: 
- wykonanie zabudowy gk na stelażu aluminiowym tras instalacji elektrycznej 

i sanitarnej 

1.5.12 Magazyny przy salach zajęć 
 
Ściany:  
- do wysokości 160 cm: wykonanie tynku żywicznego ciągnionego;  
- powyżej wysokości 160 cm: wykonanie tynków cem.-wap., wykonanie 

gładzi szpachlowych, malowanie farbą akrylową 
Posadzki:  
- wykonanie posadzki z wykładziny PCV, wykonanie cokołu z wykładziny 

PCV 10 cm 
Stolarka drzwiowa: 
- szczegółowe wytyczne w zestawieniu stolarki drzwiowej 
Oświetlenie:  
- montaż oświetlenia led , zgodnie z projektem branży elektrycznej,  
Obudowa instalacji: 
- wykonanie zabudowy gk na stelażu aluminiowym tras instalacji elektrycznej 

i sanitarnej 

1.5.13 Pomieszczenie archiwum 
 
Ściany:  
- do wysokości 160 cm: wykonanie tynku żywicznego ciągnionego;  
- powyżej wysokości 160 cm: wykonanie tynków cem.-wap., wykonanie 

gładzi szpachlowych, malowanie farbą akrylową 
Posadzki:  
- wykonanie posadzki z wykładziny PCV, wykonanie cokołu z wykładziny 

PCV 10 cm 
Stolarka drzwiowa: 
- szczegółowe wytyczne w zestawieniu stolarki drzwiowej 
Oświetlenie:  
- montaż oświetlenia led , zgodnie z projektem branży elektrycznej,  
Obudowa instalacji: 
- wykonanie zabudowy gk na stelażu aluminiowym tras instalacji elektrycznej 

i sanitarnej 
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1.5.14 Sala wielofunkcyjna 
 
Ściany:  
- do wysokości 160 cm: wykonanie tynku żywicznego ciągnionego;  
- powyżej wysokości 160 cm: wykonanie tynków cem.-wap., wykonanie 

gładzi szpachlowych, malowanie farbą akrylową 
Posadzki:  
- parkiet dębowy, kolor jasny, 
- listwa przypodłogowa, wys. 10 cm, dębowa 
Stolarka okienna i drzwiowa: 
- szczegółowe wytyczne w zestawieniu stolarki drzwiowej 
Oświetlenie:  
- montaż oświetlenia led , zgodnie z projektem branży elektrycznej,  
- montaż oświetlenia awaryjnego oraz znaków ewakuacyjnych 
Obudowa instalacji: 
- wykonanie zabudowy gk na stelażu aluminiowym tras instalacji elektrycznej 

i sanitarnej 
- grzejniki należy osłonić demontowalną obudową drewnianą, 
Wyposażenie: scena drewniana (szczegóły na rysunkach). 
 

1.6 Warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu 
Warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego wynikające z § 4 ust.1 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. 
W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz. U. 2015 poz.2117): 

 
1) Budynek z uwagi na powierzchnię wewnętrzną: 1064,6 m2  (w tym łącznik 

z klatką schodową 48,60 m2); wysokość: 9,1 m; liczbę kondygnacji 
nadziemnych/podziemnych: 2/0 kwalifikowany jest do budynków niskich (N). 

 
2) Charakterystyka zagrożenia pożarowego: obiekt użyteczności publicznej. 

Elementy budynku wykonane z materiałów niepalnych. Wykończenie wnętrz 
typowe dla pomieszczeń przeznaczonych na przedszkole. 
W budynku nie przewiduje się składowania, używania substancji pożarowo 
niebezpiecznych. W strefie przedszkola (ZL II) zabronione jest stosowanie do 
wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty 
rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. 
W pomieszczeniach przedszkola (ZL II) zabronione jest stosowanie wykładzin 
podłogowych łatwo zapalnych (powinny być co najmniej trudno zapalne). 

 
3) Kategoria zagrożenia ludzi: ZL II (dwukondygnacyjny budynek przedszkola) 

+ ZL III (jednokondygnacyjny łącznik z klatką schodową). 
 
4) Przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji: do 100 osób na każdej 

z kondygnacji. Pomieszczenia, których drzwi powinny się otwierać na zewnątrz: 
wszystkie sale zajęć przeznaczone na pobyt dla powyżej 6 dzieci. W 
poszczególnych salach zajęć przewiduje się przebywanie maksymalnie do 30 
osób. W sali wielofunkcyjnej na niskim parterze: maksymalnie do 70 osób 
(zapewnione zostały dwa wyjścia oddalone od siebie o ok. 9 m, których skrzydła 
drzwi otwierają się na zewnątrz).  
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5) Gęstość obciążenia ogniowego: budynek kwalifikowany jest do kategorii 
zagrożenia ludzi (ZL). Natomiast w pomieszczeniach gospodarczych, 
porządkowych itp. funkcjonalnie powiązanych z budynkiem przewidywana 
gęstość obciążenia ogniowego będzie wynosiła znacznie poniżej 500 MJ/m2. 

 
6) Zagrożenie wybuchem: nie występuje. 
 
7) Klasa odporności pożarowej: „B”. Klasa  odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych: 
− główna konstrukcja nośna: R 120 NRO, 
− konstrukcja dachu: R 30 NRO, 
− strop: REI 60 NRO, 
− ściana zewnętrzna: EI 60 NRO, 
− ściana wewnętrzna: EI 30 NRO, 
− przekrycie dachu: RE 30 NRO, 
− obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych (korytarzy, holi): EI30. 
 
8) Podział na strefy pożarowe: 
− I strefa pożarowa ZL II (dwukondygnacyjna część budynku) o powierzchni 

1016 m2, 
− II strefa pożarowa ZL III: łącznik z klatką schodową o powierzchni  48,60 m2. 
9) Przedmiotem opracowania jest rozbudowa istniejącego przedszkola o drugi 

budynek połączony łącznikiem z istniejącym obiektem. Projektowany budynek 
przedszkola oraz łącznik z klatką schodową został oddzielony od istniejącej 
części elementami oddzielenia przeciwpożarowego wymaganymi dla klasy 
odporności pożarowej B. 

 
10) Klatka schodowa  zlokalizowana w obrębie łącznika nie służy ewakuacji 

z projektowanego budynku. W ramach opracowania została obudowana, 
zamknięta drzwiami EI30 oraz wyposażona w system do usuwania dymu.  

 
11) Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od 

obiektów sąsiadujących: projektowany budynek znajduje się w odległości 
12,75 m od istniejącego budynku ZL (istniejącego przedszkola). Minimalna 
odległość od granicy działki wynosi 10,1 m.   

 
12) Warunki ewakuacji. 
− Niski parter. 
Z sali wielofunkcyjnej (nr 31) na niskim parterze istnieją dwa wyjścia ewakuacyjne, 
w tym jedno bezpośredni na zewnątrz budynku. Z sali zajęć nr 21 ewakuacja 
dojściem ewakuacyjnym o długości ok. 6 m do obudowanej, zamkniętej drzwiami 
EI30, wyposażonej w system do usuwania dymu klatki schodowej z bezpośrednim 
wyjściem na zewnątrz na poziomie parteru. Z pomieszczenia nr 24 (pom. 
higienistki) długość dojścia na zewnątrz budynku wynosi ok. 4 m. Pozostałe 
pomieszczenia na niskim parterze nie są przeznaczone na pobyt ludzi.  
− Parter. 
Z sal zajęć nr 9 i 10 ewakuacja do w/w klatki schodowej z bezpośrednim wyjściem 
na zewnątrz budynku. Długość dojścia ewakuacyjnego nie przekracza 7 m. Dojścia 
się nie pokrywają ani nie krzyżują. Z sali zajęć nr 11 ewakuacja do innej strefy 
pożarowej (ZL III łącznika z wydzieloną klatką schodową) o długości dojścia nie 
przekraczającej 10 m. Z tej strefy (ZL III) istnieje wyjście na zewnątrz przez drzwi 
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zlokalizowane w łączniku, długość dojścia w strefie ZL III wynosi ok. 9 m. 
Pozostałe pomieszczenia nie są przeznaczone na pobyt ludzi. 
− Ewakuacyjna klatka schodowa (w/w): szerokość biegów: 135 cm, szerokość 

spoczników: 155 cm i 164 cm.  
− Długość przejścia ewakuacyjnego nie przekracza 18 m, przejście prowadzi przez 

maksymalnie 3 pomieszczenia.  
 
13) Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w 

szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej 
i piorunochronnej: instalacje wykonane zostały jako nie rozprzestrzeniające 
ognia. Ewakuacyjna klatka schodowa (pomieszczenie nr 4), a także klatka 
w łączniku jest tzw. pomieszczeniem zamkniętym. Wszystkie przejścia 
instalacyjne o średnicy powyżej 0,04 m powinny być zabezpieczone do klasy 
odporności ogniowej EI60. Przejścia instalacyjne na granicy stref pożarowych 
powinny zostać zabezpieczone do klasy odporności elementów oddzielenia 
przeciwpożarowego – czyli do EI 120. 

 
14) Dobór urządzeń przeciwpożarowych: 
− hydranty DN 25/30 m (po 1 szt. na każdej kondygnacji strefy ZL II), 
− oświetlenie awaryjne dróg komunikacyjnych (korytarzy, holi, klatki schodowej) 

oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym, 
− przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 
− system do usuwania dymu (w ewakuacyjnej klatce znajdującej się 

w projektowanym budynku przedszkola oraz klatce schodowej znajdującej się 
w obrębie łącznika), 

− instalacja odgromowa. 
 
15) Wyposażenie w gaśnice: strefy pożarowe ZL II i ZL III należy wyposażyć w 

gaśnice w ilości co najmniej 2 kg lub 3 dm3  środka gaśniczego (grupy pożarów 
A, B, C) na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej. Sprzęt należy umieścić 
w ogólnodostępnych miejscach budynku (np. przy hydrantach, w korytarzach, 
przy wyjściach z budynków). Do urządzeń ppoż. i gaśnic należy zapewnić dostęp 
o szerokości co najmniej 1 m. 

 
16) Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań 

ratowniczo-gaśniczych:  
− droga pożarowa: doprowadzenie drogi pożarowej z parkingu za pomocą 

chodnika o szerokości 1,5 m i długości 22,5 m do jednego z wyjść 
ewakuacyjnych strefy ZL II umożliwiającego dostęp do każdej części tej strefy 
pożarowej, 

− ppoż. zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru: 20 dm3 z dwóch 
hydrantów DN 80 zlokalizowanych w odległości ok. 21 m (hydrant na tej samej 
działce) oraz ok. 115 m od budynku stanowiącego przedmiot opracowania. 
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1.7 Problematyka związana z zagospodarowaniem terenu 

1.7.1 Dostępność dla osób niepełnosprawnych. 
Dojścia umożliwiają przejazd wózków inwalidzkich. 
Projektowany budynek został wyposażony w trzyprzystankowy dźwig osobowy. 
 
 

1.8 Kolorystyka obiektu 
 
− ściany zewnętrzne – odcień koloru żółtego – piaskowy (jak na obiekcie 

istniejącym), 
− cokół – kolor brązowy (jak na obiekcie istniejącym), 
− stolarka okienna – kolor biały RAL 9003, 
− podokienniki – kolor biały RAL 9003, 
− ślusarka drzwiowa – kolor szary (aluminium), 
− obróbki blacharskie – kolor szary RAL 9007 
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OPIS  TECHNICZNY  DO  PROJEKTU  WYKONAWCZEGO  KONSTRUKCJI  DLA
ROZBUDOWY   BUDYNKU  PRZEDSZKOLA  NUMER  2  NA  DZIAŁCE  NUMER
EWIDENCYJNY 113 W MIEJSCOWOŚCI BUSKO-ZDRÓJ.

Zawartość opracowania
- strona tytułowa;
- zawartość opracowania.

          I. Część opisowa.
1. Opis techniczny.
II. Część graficzna.

Rysunek                                                                     numer rysunku
- Rzut fundamentów                                                K – 01
- Szczegóły fundamentów  K - 02
- Schemat elementów konstrukcyjnych niskiego parteru             K – 03
- Schemat elementów konstrukcyjnych parteru             K – 04
- Schody SCH 1. K – 05
- Schody SCH 2. K – 06
- Schody SCH 3. K – 07
- Wieńce K - 08.
- Belki i płyty K - 09.
- Trzpienie K - 10.
- Fundament windy K - 11.
- Elementy stalowe K - 12.

OPIS TECHNICZNY
1.0. Podstawa opracowania.
1.1. Zlecenie inwestora na opracowanie projektu wykonawczego rozbudowy budynku przedszkola
numer 2 w Busku Zdroju – część konstrukcyjna.
1.2. Projekty branżowe.
1.3. Opinia geotechniczna podłoża dla projektowanego budynku mieszkalnego sporządzona przez
uprawnionego geologa Krzysztofa Potonieca.

2.0. Cel i zakres opracowania.
Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  wykonawczy  konstrukcji  dla  inwestycji  polegającej  na
rozbudowie budynku przedszkola numer 2 w miejscowości Busko Zdrój.
Rozwiązanie konstrukcyjne obejmuje wykonawcze:
- rozwiązania konstrukcyjne fundamentów, ścian, stropów, schodów wewnętrznych i zewnętrznych,
nadproży, podciągów i belek budynku.

3.0. Lokalizacja.
Inwestycja realizowana będzie na działce numer ewidencyjny 113 w Busku Zdroju.
Działka  położona  jest  na  obszarze  zabudowy  wielorodzinnej  i  jednorodzinnej  mieszkaniowej
miejscowości.

4.0. Warunki geotechniczne terenu;
Warunki geotechniczne w miejscu lokalizacji budowli przyjęto na podstawie opinii geotechnicznej
oraz dokumentacji  badań podłoża gruntowego dla rozbudowy budynku przedszkola na działce
numer 113 w Busku Zdroju określającej  warunki budowy geologicznej.
Na działce  stwierdzono  występowanie  pod warstwą  gleby  o  miąższości  0,5  -  0,6  m (warstwa
I),twardoplastyczne gliny  pylaste  o  stopniu  plastyczności  IL =  0,20 (warstwa  II),  oraz  kredowe
podłoże  skalne  -  wapień  o RC  =  2,0  MPa  (warstwa  III).  Gruntów  tych  nie  przewiercono  do
głębokości 3,0 m.
Fundamenty budynku posadowiono w warstwie III tj w kredowym podłożu skalnym.
W wykonanych otworach do głębokości 3,0 m ppt nie nawiercono poziomu wody gruntowej. 
Opisane warunki gruntowo – wodne występujące w podłożu projektowanej budowli są korzystne i
pozwalają na jej bezpośrednie posadowienie.
Wykonywanie wykopu należy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie oraz chronić wykopy przed



zalewaniem wodami technologicznymi i opdowymi.

Obiekt  został  zaliczony  do  pierwszej  kategorii  geotechnicznej  w  prostych  warunkach
gruntowych.
 
5.0. Opis konstrukcji.

5.1. Posadowienie.
Przyjęta rzędna 0,0 p.p.p. – 245.80 mnpm.
Projektuje się posadowienie budynku na ławach fundamentowych w gruntach warstwy III. 
Rzędna  posadowienia ław – 242,80 ÷ 240,00 mnpm.
Posadowienie wykonać na gruncie rodzimym. Wykopy należy chronić przed zalewaniem opadami
atmosferycznymi lub wodami technologicznymi. Do wykonania zasypek fundamentów należy użyć
materiału miejscowego (z wykopu) zagęszczanego na sucho, warstwami o miąższości nie większej
niż 30 cm.
Zasypka nie może być zagęszczana przez polewanie wodą i  nie może być formowana z
piasku. 
Zasypanie  ścian  zewnętrznych  może  być  wykonane  po  wykonaniu  stropu  nad  niskim
parterem.
Wokół obiektu należy wykonać szczelną opaskę przeciwwilgociową ze spadkiem od budynku. 
Wody opadowe z dachu należy odprowadzić tak aby nie wsiąkały bezpośrednio przy ścianach
budynku. 
Ławy wykonać jako monolityczne z betonu C25/30(B30) zbrojone stalą A – IIIN konstrukcyjnie.
Grubość ław 40 cm. Podkład pod ławami – 10 cm beton B10.  

5.2. Ściany
5.2.1. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne.
Wykonać murowane z cegły sitówki o grubości 25 cm i klasie min 150. na zaprawie cementowej. 
5.2.2. Ściany działowe niskiego parteru.
Wykonać murowane z cegły dziurawki o grubości 12 cm. Zbrojenie w co drugą spoinę 2 prętami Ø
10, od wysokości 2,0 m.
5.2.3. Ściany działowe parteru.
Wykonać murowane z cegły porowatej lub bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej.
Pod  ścianki  działowe  stojące  na  stropie  nad  niskim  parterem,  wzdłuż  płyt  stropowych
zaprojektowano żebra monolityczne w stropie. Żebra te oparto na trzpieniach w ścianach nośnych.

5.3. Stropy.
Schemat statyczny przyjęty do obliczeń – płyta jednoprzęsłowa. 
Stropy - prefabrykowane płyty sprężone SPK o grubości 26,5 cm.

5.4. Schody.
Schematy statyczne przyjęto jako płyty jedno lub wieloprzęsłowe jednokierunkowo zbrojone oparte
na belkach spocznikowych lub ścianach konstrukcyjnych.
Schody wewnętrzne i zewnętrzne monolityczne z betonu C25/30 (B30). Zbrojenie stalą A-IIIN i A-0.

5.5. Słupy, trzpienie.
Wykonać monolityczne z betonu C25/30 (B30). Zbrojenie stalą A-IIIN i A-0.

5.6. Płyty, nadproża, belki, podciąg i wieńce.
Elementy  żelbetowe:  płyty  stropowe  (wymiany),  nadproża,  belki,  podciągi,  wieńce  stropu
wykonane jako monolityczne z betonu C25/30 (B30). Zbrojenie stalą A-IIIN i A-0.
Nadproża okienne i drzwiowe wykonać z prefabrykatów typu L-19 lub monolityczne.
Belki stropowe i nadproża w ścianach istniejących zaprojektowano z belek stalowych dwuteowych
umieszczanch w gniazdach i bruzdach wykutych w ścianach.

6.0. Materiały użyte do konstrukcji.



Beton ław C25/30 (B30) 
Beton elementów wykonywanych na budowie C25/30 (B30);
Beton podkładowy C8/10 (B10);
Stal zbrojeniowa A – IIIN (RB500W), A - 0 (StOS);
Stal profilowa St3S;
Cegła sitówka klasy min 150.
Cegła porowata.
Materiały izolacyjne;

7.0. Zabezpieczenia antykorozyjne.
Zabezpieczenie elementów konstrukcji stalowej:
- zestaw farb epoksydowo-poliuretanowych, warstwa grubości co najmniej 200μm;
Zabezpieczenie elementów konstrukcji żelbetowej:
-powierzchnie żelbetowe stykające się z gruntem smarować 2 x CYKLOLEPEM „R”. 

8.0. Materiały pomocnicze wykorzystane do obliczeń.
PN – 82/B – 02001 – obciążenia stałe;
PN – 80/B – 02010/AZ1 – obciążenie śniegiem;
PN – 77/B – 02011 i zmiana Az1 – obciążenie wiatrem;
PN – 81/B – 03020 – posadowienie bezpośrednie;
PN – 90/B – 03200 – konstrukcje stalowe, projektowanie;
PN – 02/B – 03264 – konstrukcje żelbetowe, projektowanie;

9.0. Wytyczne realizacji.
Posadowienie  na gruncie  rodzimym.  Wykopy chronić  przed  zalewaniem wodami  opadowymi  i
technologicznymi. Beton fundamentów chronić przed sączeniami wody gruntowej w przypadku jej
wystąpienia przez staranne wykonanie izolacji.

10.0. Założenia obliczeniowe i wyniki obliczeń statycznych.
Obliczenia wykonano dla następujących obciążeń:
- obciążenie wiatrem I strefa;
- obciążenie śniegiem I strefa;
- obciążenie użytkowe - 2,0 kN/m2

Obliczenia statyczne znajdują się w archiwum projektanta.



Ø #

[mm] [mm] 6 8 6 8 10 12 16 20

1 Fundament 1 12 4 225,61 902,44 902,44

2 6 821 1,2 985,68 985,7

nr 1 przy jęto zapas 3 12 40 7,6 304,00 304

na zakłady  10% 4 12 40 0,89 35,60 35,6

5 10 37 3,9 144,30 144,3

6 12 81 2,1 170,73 170,73

7 10 14 16,26 227,64 227,64

8 16 32 1,21 38,72 38,72

9 12 172 3,2 550,40 550,4

10 10 26 17,05 443,30 443,3

[m] 985,7 0 0 0 815,24 1963,17 38,72 0

[kg/m] 0,222 0,395 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470

[kg] 218,82 0,00 0,00 0,00 503,00 1743,29 61,18 0,00

AIIIN

Długość razem:

Masa jednostkowa:

Masa całkowita:

ZESTAWIENIE STALI

Lp. Element
ilość 

elem.
mb.

Nr 

pręta

Ilość 

w el.

długość 

[m]

dł. całk. 

[m]

A0
Lp. Wysokość [cm]

Szerokość 

podstawy [cm]

Długość podstawy 

[cm]
Ilość sztuk

1 280 160 49 1

2 280 160 99 13

3 305 170 99 5

4 330 180 99 3

5 355 195 99 4

6 380 210 99 3

7 405 225 99 9

Uwaga:

- wszystkie ściany posadowić na warstwie betonu C8/10 gr. 10cm

- połączenia prefabrykatów izolować papą termozgrzewalną paskiem o szer. 40cm

   od strony gruntu

Zestawienie ścian oporowych prefabrykowanych

Ø #

[mm] [mm] 6 8 6 8 10 12 16 20

1 Fundament 1 12 4 225,61 902,44 902,44

2 6 821 1,2 985,68 985,7

nr 1 przy jęto zapas 3 12 40 7,6 304,00 304

na zakłady  10% 4 12 40 0,89 35,60 35,6

5 10 37 3,9 144,30 144,3

6 12 81 2,1 170,73 170,73

7 10 14 16,26 227,64 227,64

8 16 32 1,21 38,72 38,72

9 12 172 3,2 550,40 550,4

10 10 26 17,05 443,30 443,3

[m] 985,7 0 0 0 815,24 1963,17 38,72 0

[kg/m] 0,222 0,395 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470

[kg] 218,82 0,00 0,00 0,00 503,00 1743,29 61,18 0,00

AIIIN

Długość razem:

Masa jednostkowa:

Masa całkowita:

ZESTAWIENIE STALI

Lp. Element
ilość 

elem.
mb.

Nr 

pręta

Ilość 

w el.

długość 

[m]

dł. całk. 

[m]

A0
Lp. Wysokość [cm]

Szerokość 

podstawy [cm]

Długość podstawy 

[cm]
Ilość sztuk

1 280 160 49 1

2 280 160 99 13

3 305 170 99 5

4 330 180 99 3

5 355 195 99 4

6 380 210 99 3

7 405 225 99 9

Uwaga:

- wszystkie ściany posadowić na warstwie betonu C8/10 gr. 10cm

- połączenia prefabrykatów izolować papą termozgrzewalną paskiem o szer. 40cm

   od strony gruntu

Zestawienie ścian oporowych prefabrykowanych
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

wraz z analizą wykorzystania alternatywnych źródeł energii (OZE) i analizą emisji zanieczyszczeń CO
2
 do atmosfery

Numer dokumentu 2/2017

Oceniany budynek

Rodzaj budynku 1) Użyteczności publicznej

Przeznaczenie budynku 2) Budynki użyteczności publicznej - pozostałe

Adres budynku 28-100 Busko-Zdrój, ul. Tadeusza Kościuszki 14

Powierzchnia pomieszczeń o regulowanej 
temperaturze powietrza (powierzchnia 

ogrzewana lub chłodzona) A
f
[m2] 5)

973,90

Powierzchnia użytkowa [m2] 973,90

Ważne do (rrrr-mm-dd) 6) 2027-01-29

Stacja meteorologiczna, według której 
danych obliczana jest charakterystyka 

energetyczna 7)
Kielce

Ocena charakterystyki energetycznej budynku 8)

Wskaźniki charakterystyki energetycznej Rozwiązanie projektowane Rozwiązanie alternatywne
Wymagania dla nowego 
budynku według przepisów 
techniczno budowlanych

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na 
energię użytkową

EU = 47,58 kWh/(m2·rok) EU = 0,00 kWh/(m2·rok)

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na 

energię końcową 9)
EK = 70,04 kWh/(m2·rok) EK = 0,00 kWh/(m2·rok)

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na 

nieodnawialną energię pierwotną 9)
EP = 90,70 kWh/(m2·rok) EP = 0,00 kWh/(m2·rok) EP = 165,00 kWh/(m2·rok)

Jednostkowa wielkość emisji CO
2 E

CO2
 = 0,016 t CO

2
/(m2·rok) E

CO2
 = 0,000 t CO

2
/(m2·rok)

Udział odnawialnych źródeł energii w 
rocznym zapotrzebowaniu na energię 
końcową

U
oze

 = 0,00 % U
oze

 = 0,00 %

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)]

Oceniany budynek

Wymagania dla nowego budynku

Sporządzający charakterystykę:
Imię i nazwisko: mgr inż. Agata Stankiewicz
Nr uprawnień budowlanych: LUB/0390/PWBS/15
Nr wpisu do rejestru: 
Data wystawienia: 2017-01-30 Podpis i pieczątka 

Obliczeniowa roczna ilość zużywanego nośnika energii lub energii przez budynek z systemem projektowanym 10)

System techniczny
Rodzaj nośnika energii lub 
energii

Ilość nośnika energii lub 
energii

Jednostka/(m2·rok)

Ogrzewczy
Ciepło sieciowe z ciepłowni 
lokalnej/Gaz w=1,20

44,25 kWh

Przygotowania ciepłej wody użytkowej
Ciepło sieciowe z ciepłowni 
lokalnej/Gaz w=1,20

9,56 kWh

Chłodzenia 0,00

Wbudowanej instalacji oświetlenia

Energia 
elektryczna/produkcja 
mieszana - sieć 
elektroenergetyczna 

16,24 kWh
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systemowa w=3,00

Obliczeniowa roczna ilość zużywanego nośnika energii lub energii przez budynek z systemem alternatywnym 10)

System techniczny
Rodzaj nośnika energii lub 
energii

Ilość nośnika energii lub 
energii

Jednostka/(m2·rok)

Ogrzewczy 0,00

Przygotowania ciepłej wody użytkowej 0,00

Chłodzenia 0,00

Wbudowanej instalacji oświetlenia 0,00

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

wraz z analizą wykorzystania alternatywnych źródeł energii (OZE) i analizą emisji zanieczyszczeń CO
2
 do atmosfery

Numer dokumentu 2/2017

Podstawowe parametry techniczno-użytkowe budynku

Liczba kondygnacji budynku 2

Kubatura budynku [m3] 5000

Kubatura budynku o regulowanej 
temperaturze powietrza [m3]

5000

Podział powierzchni użytkowej budynku 12) Niemieszkalna - 973,9 m2

Temperatury wewnętrzne w budynku w 
zależności od stref ogrzewanych

pomieszczenia o tem 16st. na niskim parterze - 16C, pomieszczenia o tem 16st. na 
parterze - 16C, pomieszczenia o tem 20st. na niskim parterze - 20C, pomieszczenia o tem 
20st. na parterze - 20C, pomieszczenia o tem 24st. na niskim parterze - 24C, 
pomieszczenia o tem 24st. na parterze - 24C

Rodzaj konstrukcji budynku tradycyjna

Przegrody budynku

Nazwa przegrody Opis przegrody

Współczynnik przenikania ciepła 
przegrody U [W/(m2·K)] 

uzyskany wymagany 13)

1) Dach 0,13 0,20

2) drzwi zew. E 1,30 1,30

3) drzwi zew. N 1,30 1,30

4) drzwi zew. S 1,30 1,30

5) okna E 1,10 1,30

6) okna N 1,10 1,30

7) okna S 1,10 1,30

8) okna W 1,10 1,30

9) przeszklenie łącznika 
E

1,10 1,30

10) przeszklenie 
łącznika W

1,10 1,30

11) Ściana zewnętrzna 
SZ E

0,18 0,25

12) Ściana zewnętrzna 
SZ N

0,19 0,25

13) Ściana zewnętrzna 
SZ S

0,19 0,25

14) Ściana zewnętrzna 
SZ W

0,18 0,25

15) Ściana zewnętrzna 
SZ4 N

0,19 0,25

System projektowany

Elementy składowe 
systemu 

Opis
Średnia sezonowa 
sprawność

Wytwarzanie ciepła

- kocioł na paliwo gazowe (Kotły 
niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub 
ciekłe, z zamkniętą komorą spalania i 
palnikiem modulowanym, o mocy 
nominalnej powyżej 50 do 120 kW)

0,91

- kocioł na paliwo gazowe (Ogrzewanie 
centralne wodne z lokalnego zrodła ciepła 
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System ogrzewczy

Przesył ciepła

usytuowanego w ogrzewanym budynku z 
zaizolowanymi przewodami, armaturą i 
urządzeniami, które są zainstalowane w 
przestrzeni ogrzewanej)

0,96

Akumulacja ciepła
- kocioł na paliwo gazowe (System 
ogrzewczy bez zbiornika buforowego)

1,00

Regulacja i 
wykorzystanie ciepła

- kocioł na paliwo gazowe (Ogrzewanie 
wodne z grzejnikami członowymi lub 
płytowymi w przypadku regulacji 
automatycznej miejscowej)

0,82

System przygotowania ciepłej wody 
użytkowej

Elementy składowe 
systemu

Opis
Średnia sezonowa 
sprawność

Wytwarzanie ciepła
- pojemnościowe podgrzewacze wody 
(Kotły niskotemperaturowe o mocy powyżej 
50 kW)

0,88

Przesył ciepła

- pojemnościowe podgrzewacze wody 
(Miejscowe podgrzewanie wody - systemy 
bez obiegów cyrkulacyjnych. Podgrzewanie 
wody bezpośrednio przy punktach poboru)

1,00

Akumulacja ciepła

- pojemnościowe podgrzewacze wody 
(System przygotowania ciepłej wody 
użytkowej bez zasobnika ciepłej wody 
użytkowej)

1,00

System chłodzenia

Elementy składowe 
systemu

Opis
Średnia sezonowa 
sprawność

Wytwarzanie chłodu

Przesył chłodu

Akumulacja chłodu

Regulacja i 
wykorzystanie chłodu

System alternatywnym

System ogrzewczy

Elementy składowe 
systemu 

Opis
Średnia sezonowa 
sprawność

Wytwarzanie ciepła

Przesył ciepła

Akumulacja ciepła

Regulacja i 
wykorzystanie ciepła

System przygotowania ciepłej wody 
użytkowej

Elementy składowe 
systemu

Opis
Średnia sezonowa 
sprawność

Wytwarzanie ciepła

Przesył ciepła

Akumulacja ciepła

System chłodzenia

Elementy składowe 
systemu

Opis
Średnia sezonowa 
sprawność

Wytwarzanie chłodu

Przesył chłodu

Akumulacja chłodu

Regulacja i 
wykorzystanie chłodu

Wentylacja tak

System wbudowanej instalacji oświetlenia 9) nie

Inne istotne dane dotyczące budynku

Strumienie powietrza wentylacyjnego w strefach

Strefa Jednostka Wartość

pomieszczenia o tem 16st. na niskim parterze m3/h 33,26

pomieszczenia o tem 16st. na parterze m3/h 46,35

pomieszczenia o tem 20st. na niskim parterze m3/h 594,96
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pomieszczenia o tem 20st. na parterze m3/h 657,28

pomieszczenia o tem 24st. na niskim parterze m3/h 77,39

pomieszczenia o tem 24st. na parterze m3/h 63,75
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

wraz z analizą wykorzystania alternatywnych źródeł energii (OZE) i analizą emisji zanieczyszczeń CO
2
 do atmosfery

Numer dokumentu 2/2017

System projektowany

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU [kWh/(m2·rok)]14)

Ogrzewanie 
i wentylacja

Ciepła woda 
użytkowa

Chłodzenie
Oświetlenie 
wbudowane

Suma

[kWh/(m2·rok)] 39,17 8,41 0,00 47,58

Udział [%] 82,32% 17,68% 0,00% 100%

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU: 47,58 kWh/(m2·rok)

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK [kWh/(m2·rok)]14)

Rodzaj nośnika energii lub energii
Ogrzewanie 
i wentylacja

Ciepła woda 
użytkowa

Chłodzenie
Oświetlenie 

wbudowane 9)
Suma

Ciepło sieciowe z ciepłowni 
lokalnej/Gaz w=1,20

44,25 9,56 0,00 0,00 53,81

Energia elektryczna/produkcja 
mieszana - sieć elektroenergetyczna 
systemowa (energia pomocnicza) 
w=3,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Energia elektryczna/produkcja 
mieszana - sieć elektroenergetyczna 
systemowa w=3,00

0,00 0,00 0,00 16,24 16,24

Suma [kWh/(m2·rok)] 44,25 9,56 0,00 16,24 70,04

Udział [%] 63,17% 13,65% 0,00% 23,18% 100%

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK: 70,04 kWh/(m2·rok)

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)]14)

Rodzaj nośnika energii lub energii
Ogrzewanie 
i wentylacja

Ciepła woda 
użytkowa

Chłodzenie
Oświetlenie 

wbudowane 9)
Suma

1) Ciepło sieciowe z ciepłowni 
lokalnej/Gaz w=1,20

30,52 11,47 0,00 0,00 41,99

2) Energia elektryczna/produkcja 
mieszana - sieć elektroenergetyczna 
systemowa (energia pomocnicza) 
w=3,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3) Energia elektryczna/produkcja 
mieszana - sieć elektroenergetyczna 
systemowa w=3,00

0,00 0,00 0,00 48,71 48,71

Suma [kWh/(m2·rok)] 30,52 11,47 0,00 48,71 90,70

Udział [%] 33,65% 12,65% 0,00% 53,70% 100%

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP: 90,70 kWh/(m2·rok)

System alternatywny

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU [kWh/(m2·rok)]14)

Ogrzewanie 
i wentylacja

Ciepła woda 
użytkowa

Chłodzenie
Oświetlenie 
wbudowane

Suma

[kWh/(m2·rok)] 0,00 0,00 0,00 0,00

Udział [%] 0,00% 0,00% 0,00% 100%

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU: 0,00 kWh/(m2·rok)

[MARK=ek_table_alt] 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK [kWh/(m2·rok)]14)

Rodzaj nośnika energii lub energii
Ogrzewanie 
i wentylacja

Ciepła woda 
użytkowa

Chłodzenie
Oświetlenie 

wbudowane 9)
Suma

Suma [kWh/(m2·rok)] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Udział [%] 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK: 0,00 kWh/(m2·rok)

[MARK=ep_table_alt] 
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Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)]14)

Rodzaj nośnika energii lub energii
Ogrzewanie 
i wentylacja

Ciepła woda 
użytkowa

Chłodzenie
Oświetlenie 

wbudowane 9)
Suma

Suma [kWh/(m2·rok)] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Udział [%] 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP: 0,00 kWh/(m2·rok)

Podział na strefy

Strefa: pomieszczenia o tem 16st. na niskim parterze

Miesięczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego

System projektowany

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Q
H,nd,nM 4221,13 4003,65 2742,30 380,82 1,01 - - - 8,53 803,66 3304,39 4156,09

Q
H,nd

 (rocznie):19621,56

System alternatywny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Q
H,nd,nM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

Q
H,nd

 (rocznie):0,00

Długość sezonu grzewczego

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ilość dni sezonu 
grzewczego

31,00 28,00 31,00 16,76 0,00 0,00 27,10 31,00 7,82 25,17 30,00 31,00

Strefa: pomieszczenia o tem 16st. na parterze

Miesięczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego

System projektowany

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Q
H,nd,nM 69,87 68,63 58,78 20,08 2,99 - - - 3,47 16,56 46,20 61,98

Q
H,nd

 (rocznie):348,56

System alternatywny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Q
H,nd,nM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

Q
H,nd

 (rocznie):0,00

Długość sezonu grzewczego

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ilość dni sezonu 
grzewczego

31,00 28,00 9,88 0,00 0,00 0,00 26,48 31,00 3,11 0,00 0,00 16,49

Strefa: pomieszczenia o tem 20st. na niskim parterze

Miesięczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego

System projektowany

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Q
H,nd,nM 1314,74 1268,62 1149,76 530,72 196,85 - - - 205,56 475,09 950,59 1197,63

Q
H,nd

 (rocznie):7289,57

System alternatywny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Q
H,nd,nM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

Q
H,nd

 (rocznie):0,00

Długość sezonu grzewczego

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ilość dni sezonu 
grzewczego

31,00 28,00 29,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,82 31,00

Strefa: pomieszczenia o tem 20st. na parterze
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Miesięczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego

System projektowany

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Q
H,nd,nM 1335,83 1293,97 1158,84 509,61 175,42 - - - 184,23 451,64 948,79 1210,08

Q
H,nd

 (rocznie):7268,42

System alternatywny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Q
H,nd,nM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

Q
H,nd

 (rocznie):0,00

Długość sezonu grzewczego

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ilość dni sezonu 
grzewczego

31,00 28,00 25,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,42 31,00

Strefa: pomieszczenia o tem 24st. na niskim parterze

Miesięczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego

System projektowany

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Q
H,nd,nM 313,92 298,79 282,59 157,63 83,50 - - - 84,56 147,30 242,20 291,73

Q
H,nd

 (rocznie):1902,22

System alternatywny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Q
H,nd,nM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

Q
H,nd

 (rocznie):0,00

Długość sezonu grzewczego

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ilość dni sezonu 
grzewczego

31,00 28,00 31,00 30,00 4,78 0,00 0,00 0,00 4,91 31,00 30,00 31,00

Strefa: pomieszczenia o tem 24st. na parterze

Miesięczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego

System projektowany

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Q
H,nd,nM 283,15 269,35 255,16 143,09 76,22 - - - 77,17 133,83 218,95 263,32

Q
H,nd

 (rocznie):1720,25

System alternatywny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Q
H,nd,nM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

Q
H,nd

 (rocznie):0,00

Długość sezonu grzewczego

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ilość dni sezonu 
grzewczego

31,00 28,00 31,00 30,00 9,95 0,00 0,00 0,00 11,23 31,00 30,00 31,00

Zestawienie wyników końcowych

Opis Parametr Wartość
Wartość 

alt
Jednostka

roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy i wentylacyjny do 
ogrzewania i wentylacji

Q
K,H 43095,55 0,00 kWh/rok

roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system do podgrzewania ciepłej 
wody

QK,W 9308,96 0,00 kWh/rok

roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system oświetlenia wbudowanego E
K,L 15812,24 0,00 kWh/rok

roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla budynku
Q

K,H
 + 

QK,W

52404,51 0,00 kWh/rok
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wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową dla budynku EK 70,04 0,00
kWh/

(m2rok)

wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla budynku EP 90,70 0,00
kWh/

(m2rok)

wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla budynku według 
wymagań WT2014 dla budynku nowego

EP
ref,nowy 165,00 115,00

kWh/

(m2rok)

wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla budynku według 
wymagań WT2014 dla budynku przebudowanego

EPref,przeb 189,75 132,25
kWh/

(m2rok)
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Spełnienie wymagań oszczędności energii określonych w §329 Warunków Technicznych

Warunek EP < E
pref

System projektowany

Opis Warunek
EP [kWh/

(m2rok)]

Ep
ref

 [kWh/

(m2rok)]
Ocena

Porównanie wskaźnika EP projektowanego budynku do wartości 
referencyjnej wg WT2014

EP < 
EP

ref
90,70 165,00

Warunek 
spełniony

Parametr/Wzór Opis Wartość

A
0max

Maksymalne pole powierzchni okien oraz przegród szklanych i przezroczystych o 

współczynniku przenikania ciepła nie mniejszym niż 0,9 W/(m2*K), obliczone 

według ich wymiarów modularnych [m2]

72,14

A
z

Suma pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych (w 
zewnętrznym obrysie budynku) w pasie o szerokości 5m wzdłuż ścian 
zewnętrznych

325,54

A
w

Suma pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego wszystkich kondygnacji 
po odjęciu A

z
776,80

A
0

Pole powierzchni okien oraz przegród szklanych i przezroczystych o 

współczynniku przenikania ciepła nie mniejszym niż 0,9 W/(m2*K), obliczone 

według ich wymiarów modularnych [m2]

235,39

A
elewacji Pole powierzchni wszystkich ścian zewnętrznych 271,8 416,89

Spełnienie warunku A
0
 < 

A
0max

235,39 < 72,14 warunek nie spełniony

Nazwa przegrody / Symbol g
gl max

g
gl

Spełnienie warunku g
gl

 < g
gl max

drzwi zew. E
drzwi zew. E

0,35 0,17 TAK

drzwi zew. S
dzrwi S

0,35 0,17 TAK

okna E
okna E

0,35 0,17 TAK

okna S
okna S

0,35 0,17 TAK

okna W
okna W

0,35 0,17 TAK

przeszklenie łącznika E
przeszklenia łącznika E

0,35 0,17 TAK

przeszklenie łącznika W
przeszklenie łącznika

0,35 0,17 TAK

System alternatywny

Opis Warunek
EP [kWh/

(m2rok)]

Ep
ref

 [kWh/

(m2rok)]
Ocena

Porównanie wskaźnika EP projektowanego budynku do wartości 
referencyjnej wg WT2014

EP < 
EP

ref
0,00 115,00

Warunek 
spełniony

Parametr/Wzór Opis Wartość

A
0max

Maksymalne pole powierzchni okien oraz przegród szklanych i przezroczystych o 

współczynniku przenikania ciepła nie mniejszym niż 0,9 W/(m2*K), obliczone 

według ich wymiarów modularnych [m2]

72,14

A
z

Suma pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych (w 
zewnętrznym obrysie budynku) w pasie o szerokości 5m wzdłuż ścian 
zewnętrznych

325,54

A
w

Suma pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego wszystkich kondygnacji 
po odjęciu A

z
776,80

A
0

Pole powierzchni okien oraz przegród szklanych i przezroczystych o 

współczynniku przenikania ciepła nie mniejszym niż 0,9 W/(m2*K), obliczone 

według ich wymiarów modularnych [m2]

235,39

A
elewacji Pole powierzchni wszystkich ścian zewnętrznych 271,8 416,89

Spełnienie warunku A
0
 < 

A
0max

235,39 < 72,14 warunek nie spełniony
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Nazwa przegrody / Symbol g
gl max

g
gl

Spełnienie warunku g
gl

 < g
gl max

drzwi zew. E
drzwi zew. E

0,35 0,17 TAK

drzwi zew. S
dzrwi S

0,35 0,17 TAK

okna E
okna E

0,35 0,17 TAK

okna S
okna S

0,35 0,17 TAK

okna W
okna W

0,35 0,17 TAK

przeszklenie łącznika E
przeszklenia łącznika E

0,35 0,17 TAK

przeszklenie łącznika W
przeszklenie łącznika

0,35 0,17 TAK
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Analiza ekonomiczna

Koszty Inwestycyjne

System projektowany

Nazwa urządzenia Koszt inwestycyjny [PLN]

Razem 0,00

System alternatywny

Nazwa urządzenia Koszt inwestycyjny [PLN]

Razem 0,00

Koszty Ekspoatacyjne

System projektowany

Typ Nazwa urządzenia
Koszt eksploatacyjny 
[PLN]

C.O. kocioł na paliwo gazowe 432,25

C.O. kocioł na paliwo gazowe 477,98

C.O. kocioł na paliwo gazowe 456,59

C.O. kocioł na paliwo gazowe 4930,37

C.O. kocioł na paliwo gazowe 457,92

C.O. kocioł na paliwo gazowe 87,58

C.W.U. pojemnościowe podgrzewacze wody 72,37

C.W.U. pojemnościowe podgrzewacze wody 87,85

C.W.U. pojemnościowe podgrzewacze wody 747,93

C.W.U. pojemnościowe podgrzewacze wody 37,85

C.W.U. pojemnościowe podgrzewacze wody 677,01

C.W.U. pojemnościowe podgrzewacze wody 52,61

Oświetlenie Oświetlenie 10277,96

Razem 18796,26

System alternatywny

Typ Nazwa urządzenia
Koszt eksploatacyjny 
[PLN]

Razem 0,00

Zestawienie porównawce

Roczne koszty eksploatacyjne

Roczne koszty eksploatacyjne [PLN]
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Bezpośredni efekt ekologiczny zastosowanego systemu projektowanego i alternatywnego

Emisja CO
2
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OPIS TECHNICZNY 
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy - uzupełnienie projektu 

budowlanego o informacje niezbędne do wykonania zadania - instalacji wod-kan, 
hydrantowej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej 
w projektowanym budynku Przedszkola nr 2 w Busku-Zdrój przy ul. Tadeusza 
Kościuszki 14 w ramach zadania „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-
Zdrój - Rozbudowa budynku Przedszkola nr 3 w Busku-Zdrój nr działki 113”.  
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawą opracowania są:  

• Zlecenie inwestora, 
• Projekt architektoniczno – budowlany, 
• inwentaryzacja budowlana i instalacyjna budynku na potrzeby niniejszego 

opracowania, 
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
75 Poz.690) wraz z późniejszymi zmianami tj. Dz. U. 2015 poz. 1422, 

• Obowiązujące przepisy, 
• Obowiązujące normy, wytyczne i przepisy BHP. 

 
3. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 

3.1 Instalacja wod-kan i hydrantowa 

Z uwagi na rozbudowę budynku przedszkola zaprojektowano nową instalację 
wody ciepłej, cyrkulacyjnej, wody zimnej, hydrantową oraz kanalizację sanitarną.  
 

a) Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 

Istniejący zestaw wodomierzowy wraz z armaturą zabezpieczającą znajdujący się 
w pomieszczeniu technicznym w istniejącej części – zgodnie z warunkami 
technicznymi wydanymi przez MPGK w Busku-Zdroju (pismo nr L.dz. 564/TE/17) 
pozostaje bez zmian. Za wodomierzem należy wykonać odgałęzienie dla nowej części 
budynku. Odgałęzienie prowadzić w istniejącym budynku do pomieszczenia kotłowni, 
a następnie wykopem do nowej części przedszkola. Odcinek w budynku, prowadzić 
po ścianie, równolegle do przewodu zw zasilającego kotłownię. Część w budynku - 
stalowy dn40, w wykopie przewód PE100 RC PN10 DN50. Wykop zgodnie z częścią 
rysunkowa, przykrycie przewodu min. 1,2m.   

 
Instalacja ciepłej wody zasilana będzie z istniejącej kotłowni gazowej. Obecnie 

woda ciepła na potrzeby istniejącego budynku magazynowana jest w podgrzewaczu 
o poj. 500l. Projektuje się drugi zbiornik o poj. 500l usytuowany w projektowanym 
budynku w pom. nr 18. Zbiorniki należy połączyć szeregowo – jak na schemacie w 
części graficznej. W celu utrzymania stałej temperatury wody w obu zbiornikach 
należy poprawić przewód cyrkulacyjny dn20 w szczelnej preizolacji łączący zbiorniki 
w obu budynkach. Na przewodzie zamontować pompę cyrkulacyjną. Stała 
temperatura wody zachowana dzięki zastosowaniu regulatorów na obu zbiornikach 
wody. Montaż nowego zbiornika na postumencie betonowym o min. wys. 10cm, 
zachować odstęp do króćców w odległości 1,0m. 



 4 

Trasowanie przyłączy z budynku istniejącego do projektowanego wg rysunku 
Zagospodarowania Terenu. 

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 31.08.2010r. w 
sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i 
organizowania tych form oraz sposobu ich działania, temperatura ciepłej wody 
doprowadzonej do urządzeń sanitarnych powinna wynosić w zakresie 35-40°C. Z 
uwagi na dobudowę instalacji do istniejącego już systemu, temperaturę tę należy 
utrzymać jak dotychczas w starej części – regulując jej wartość sterownikiem kotła.  
 
Przyjęte założenia: 
Po rozbudowie do przedszkola uczęszczać będzie ok. 220 dzieci oraz ok. 30 
pracowników. Przyjęto zużycie ciepłej wody wg faktycznego zużycia – na poziomie 
0,01m3/d.  
Vdśr = 0,01 [m3/d] *250 os = 2,5 [m3/d] 
Vh śr = 2,5 [m3/d] /12h = 0,21 [m3/h] 
Qcwj = 144,97 GJ/a 
Nh = 2,42 
 
W oparciu o powyższe obliczenia, wyznaczono, iż moc cieplna niezbędna do 
podgrzewu cwu Q=17,8 kW. 
   
Dezynfekcja instalacji chemiczna za pomocą generatora dwutlenku chloru. 
 

Przewody instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji zaprojektowano z rur 
wielowarstwowych z wkładką aluminiową. Rura wielowarstwowa musi posiadać 
następujące minimalne parametry temperatury i ciśnienia: możliwość pracy w 
wysokich temperaturach – Trob = 80°C (robocza), Tmax = 90°C (maksymalna, 
źródło ciepła powinno posiadać zabezpieczenie przed wzrostem temperatury powyżej 
tej wartości) i ciśnieniu roboczym do 10 bar. Do połączeń instalacji z rur 
wielowarstwowych należy użyć złączek z pierścieniem zaciskowym ze stali 
nierdzewnej wyposażonych w system kontroli wycieku oraz podwójne uszczelnienie 
typu o-ring. 
Trasa prowadzenia instalacji wg części rysunkowej. Kompensacja przewodów za 
pomocą samokompensacji. Przejścia rur przez przegrody budowlane w tulejach 
ochronnych. Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem min 0,3% w kierunku 
odwodnień.  
 

W pomieszczeniach wyposażonych w komory zlewowe oraz w pom. nr 16 (WC) 
doprowadzić zimną wodę z zaworem ze złączką do węża, a na jego wypływie 
montować izolatory przepływów zwrotnych typu HA. 
 

Dla zapewnienia poprawnej pracy instalacji zaprojektowano cyrkulację ciepłej 
wody użytkowej. Cyrkulację prowadzić obok wody ciepłej na odcinkach poziomych w 
przestrzeni instalacyjnej. Dobrano pompę cyrkulacyjną Q= 0,065 [m3/h], H=0,8[m], 
dn20[mm] oraz radiacyjne zawory podpionowe o figurze skośnej z mufami 
gwintowanymi z zaworami pomiarowymi DN15 kvs 4,75.  
 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, 
w której jest zainstalowana. Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego 
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wodę zimną lub ciepłą do pomieszczeń z przyborami, należy zainstalować armaturę 
odcinającą. Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach 
instalacji oraz na podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury 
odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia opróżnienia poszczególnych pionów z 
wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach 
łatwo dostępnych i zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający usuwanie 
wody do kanalizacji. 

Po zakończeniu montażu instalację wodociągową w systemie rur 
wielowarstwowych należy poddać próbie ciśnieniowej. Należy ją wykonać przed 
zakryciem bruzd i kanałów. Próbę szczelności przeprowadzać wodą. Jeśli brak 
sprzyjających warunków na przeprowadzenie próby wodnej (np. niskie temperatury), 
próbę można dokonać sprężonym powietrzem. 
 
Izolacja cieplna przewodów i armatury wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 12 kwietnia 2002r. 
z późniejszymi zmianami tj. Dz. U. 2015 poz. 1422). 
 
Układanie rurociągów: 

• poziomy rozprowadzające w przestrzenie podsufitowej, 
• rozprowadzenia w przestrzeni nad sufitem podwieszanym, podejścia na 
ścianach wykonać jako kryte. 
• na podejściach do pionów zawory odcinające kulowe. 

 
Przewody pionowe instalacji wodociągowej należy prowadzić tak, aby 

maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację.  
Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów wodociągowych powyżej instalacji 
elektrycznej. Minimalna odległość przewodów wodociągowych od instalacji 
elektrycznych powinna wynosić 0,1 m. 

 Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. 
Powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, 
na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż 
wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury.  
Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych w instalacji 
wodociągowej wody ciepłej i zimnej: 

 
Wymagany rozstaw podparć wynosi:      

Średnica (mm) Poziomo (m) Pionowo (m) 
DN 15, DN20 1,5 2,0 

DN 25 2,2 2,9 
DN 32 2,6 3,4 
DN 40 3,0 3,9 
DN 50 3,5 4,6 
DN 65 3,8 4,9 
DN 80 4,0 5,2 
DN 100 4,5 5,9 
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Izolacje: 
Woda zimna, ciepła i cyrkulacyjna: 

• otuliny z pianki poliuretanowej grubości 30 mm, 
 
Podejścia pod przybory woda zimna i ciepła: 

• woda ciepła - otuliny z miękkiej pianki polietylenowej gr.13mm, 
 

W trakcie montażu rurociągów należy pozostawić dostateczny odstęp dla 
izolacji. Przewody należy ułożyć tak, aby odstępy były jednakowo duże. Dolna 
krawędź wszystkich izolowanych przewodów powinna leżeć na jednej wysokości.  
 
Armatura: 

• odcinająca na podejściach do pionów – zawory kulowe z półśrubunkiem i 
kurkiem spustowym – dostęp od strony pomieszczeń ogólnodostępnych, 

• odcinająca na głównych odgałęzieniach -  zawory kulowe z półśrubunkiem, 
• wypływowa (umywalki, zlewy, zmywaki, zlewozmywaki) baterie stojące,  
• wypływowa natryski – baterie ścienne 

 
Próby szczelności instalacji z rur wielowarstwowych: 

Po zakończeniu montażu instalację wodociągową w systemie rur 
wielowarstwowych należy poddać próbie ciśnieniowej. Należy ją wykonać przed 
zakryciem bruzd i kanałów. Próbę szczelności przeprowadzać wodą. Jeśli brak 
sprzyjających warunków na przeprowadzenie próby wodnej (np. niskie temperatury), 
próbę można dokonać sprężonym powietrzem. 
Przed wykonaniem ciśnieniowej próby wodnej należy: 

• odłączyć armaturę i urządzenia, które mogłyby zakłócić przebieg badania (np. 
naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczeństwa) lub mogłyby ulec uszkodzeniu, 

• dokładnie przepłukać instalację, 
• napełnić czystą wodą i dokładnie odpowietrzyć, 
• ustabilizować temperaturę wody w stosunku do temperatury otoczenia. 
 

Do badania należy używać manometru tarczowego o zakresie większym o 
50 % od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar. Manometr powinien być 
zamontowany w najniższym punkcie instalacji. Temperatura otoczenia badanej 
instalacji nie powinna ulegać zmianie. 
 
Wartość ciśnienia próbnego p.pr. [bar]: 

• instalacje wodociągowe: prób ×1,5 lecz nie mniej niż 10 bar, 
 
Próba wstępna: 

• czas trwania próby [min] 60 (w tym w pierwszej połowie 3-krotnie co 10 min 
podnosić ciśnienie próbne do pierwotnej wartości), 

• dopuszczalny spadek ciśnienia [bar]: 0,6, 
• warunki uznania próby: brak roszenia i przecieków. 
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Próba główna: 
• czas trwania próby [min]:120, 
• dopuszczalny spadek ciśnienia [bar]: 0,2, 
• warunki uznania próby: brak roszenia i przecieków. 

Po zakończeniu badania szczelności należy sporządzić protokół, który zawiera 
wielkość ciśnienia próbnego, przebieg próby zgodnie z procedurą wraz z wartościami 
spadków ciśnienia oraz stwierdzenie o pozytywnym (lub negatywnym) wyniku próby. 
Protokół może mieć postać formularza. Po pozytywnej próbie szczelności wodą zimną 
instalacje grzewcze oraz ciepłej wody użytkowej należy poddać próbie szczelności 
wodą ciepłą (próba na gorąco). 
 
Odbiór techniczny – częściowy powinien być przeprowadzony dla tych elementów lub 
części instalacji wodociągowej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót.  
W ramach odbioru częściowego należy: 

• sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie 
z projektem wykonawczym,  

• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami 
określanymi w, odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, 
sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa .  

 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 

prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem 
technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorowych.  

 
W ramach odbioru końcowego należy: 
• sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie 

z projektem powykonawczym 
• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami 

określanymi w, odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, 
sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa, 

• sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, sprawdzić protokoły 
odbiorów technicznych- częściowych,  

• sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 
Odbiór techniczny końcowy, kończy się protokolarnym przejęciem instalacji 
wodociągowej do użytkowania lub stwierdzeniem braku przygotowania instalacji 
do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

 
b) Instalacja hydrantowa 

Zasilanie instalacji p.poż będzie z tego samego przyłącza wodociągowego co na 
cele bytowe. W pom. nr 18 nowej części za zaworem antyskażeniowym dn40 nastąpi 
rozdział instalacji na część sanitarną oraz na instalację hydrantową. W miejscu 
odgałęzienia należy zainstalować zawór pierwszeństwa.  
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Zasilenie hydrantów wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych na łączniki 
ocynkowane zgodnie z PN-82/H-74200. Instalacja składa się z hydrantów 
wewnętrznych HP Ø25mm. Zastosować hydranty z wężem półsztywnym o długości 
30mb oraz gaśnicą. Szafkę hydrantową montować tak, aby zawór hydrantowy 
znajdował się na wysokości 1.35m od wykończonej posadzki. Wymagane ciśnienie na 
wypływie H= 20m sł. wody i wydatek nie mniejszy niż 1,0 dm3/sek.  
 
Próby: 

Przed przystąpieniem do prób ciśnieniowych instalacji z rur stalowych zaleca 
się wykonanie dwukrotne płukanie instalacji. Czynność tę należy wykonać przy 
dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek, w którym znajduje się instalacja nie 
może być przemarznięty.  
Po napełnieniu instalacji wodą zimna i odpowietrzeniu należy dokonać starannego 
przeglądu instalacji, w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub 
roszenia i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. Co 
najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być 
taka sama.  
Próby ciśnieniowe przeprowadzić zgodnie z PN-64/B-10400, w następującej 
kolejności: 
próba na zimno wodą o ciśnieniu 0,9MPa, 
próba na gorąco eksploatacyjna tzn. przy max. parametrach możliwych do uzyskania 
w dniu próby w czasie 72 godzin, połączona z regulacją parametrów pracy. 
 
Wartość ciśnienia próbnego p.pr. [bar]: 

• instalacje wodociągowe: prób ×1,5 lecz nie mniej niż 10 bar, 
 
Próba wstępna: 

• czas trwania próby [min] 60 (w tym w pierwszej połowie 3-krotnie co 10 min 
podnosić ciśnienie próbne do pierwotnej wartości), 

• dopuszczalny spadek ciśnienia [bar]: 0,6, 
• warunki uznania próby: brak roszenia i przecieków. 

 
Próba główna: 

• czas trwania próby [min]:120, 
• dopuszczalny spadek ciśnienia [bar]: 0,2, 
• warunki uznania próby: brak roszenia i przecieków. 

 
Po zakończeniu badania szczelności należy sporządzić protokół, który zawiera 
wielkość ciśnienia próbnego, przebieg próby zgodnie z procedurą wraz z wartościami 
spadków ciśnienia oraz stwierdzenie o pozytywnym (lub negatywnym) wyniku próby. 
Protokół może mieć postać formularza. Po pozytywnej próbie szczelności wodą zimną 
instalacje grzewcze oraz ciepłej wody użytkowej należy poddać próbie szczelności 
wodą ciepłą (próba na gorąco). 
 
Odbiór techniczny – częściowy powinien być przeprowadzony dla tych elementów lub 
części instalacji wodociągowej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót.  
W ramach odbioru częściowego należy: 
- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie 
z projektem wykonawczym,  
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- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określanymi w, 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie 
konieczności odstępstwa.  
 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 
prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym 
i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorowych.  
 
W ramach odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie 
z projektem powykonawczym 
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określanymi w, 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie 
konieczności odstępstwa, 
- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, sprawdzić protokoły odbiorów 
technicznych- częściowych,  
- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 
 Odbiór techniczny końcowy, kończy się protokolarnym przejęciem instalacji 
wodociągowej do użytkowania lub stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
 

c) Instalacja kanalizacji 

Projektuje się nowe odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku zgodnie z 
częścią graficzną. Należy zachować spadki odcinków i wyprowadzić piony 
kanalizacyjne 0,5m ponad kalenicę dachu, zakończyć daszkiem przeciwdeszczowym. 
W pom. nr 25 projektuje się zawór napowietrzający DN110 wyprowadzony na 
wysokość 1,0m ponad syfonem umywalki.  

Instalację wykonać z rur PVC z rur niskoszumowych. Poziomy z rur PVC SN8 
prowadzone pod podłogą w gruncie. Piony wyposażyć w rewizje oraz wyprowadzić 
ponad dach budynku i zakończyć rurami wywiewnymi. W pomieszczeniach łazienek, 
wc (pom. nr 16) oraz pom. techniczne nr 18 projektuje się odwodnienie wpustami 
podłogowymi z wyjmowanym syfonem, kratką ze stali nierdzewnej oraz blokadą 
antyzapachową.  
 
Piony na całej wysokości powinny mieć jednakową średnicę, nie mniejszą od 
największej średnicy podejścia do tego pionu. Podejścia i przewody odpływowe 
powinny być prowadzone ze spadkami. Dopuszczalny spadek podejścia powinien 
wynosić nie mniej niż 2,0%. 
 
Przewody prowadzone po ścianach należy mocować za pomocą uchwytów (podpory 
stałe) lub wsporników albo wieszaków (podpory przesuwne) z elastycznymi 
podkładkami. Rozstaw podpór dla przewodów poziomych powinien wynosić dla rur z 
PVC do 1,25m.  
Przejścia przewodów przez ściany lub stropy wymagają zastosowania tulei 
ochronnych wypełnionych materiałem uszczelniającym plastycznym o tej samej 
odporności ogniowej co przegroda. Średnica wewnętrzna tulei ochronnej powinna 
być większa o około 5 cm od DN przewodu. Przejścia przez stropy przewodów z PCW 
wymagają zastosowania tulei ochronnej wystającej około 3 cm powyżej podłogi. W 
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tulei ochronnej nie powinno znajdować się złącze przewodu. Przejścia przewodów 
przez podłogę na gruncie wykonać w tulei ochronnej Ø160. 
 
 
Odbiór instalacji kanalizacji: 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzony dla tych 
elementów lub części kanalizacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu prac. W 
ramach odbioru częściowego należy: 
sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie 
z projektem wykonawczym,  
sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określanymi w, 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie 
konieczności odstępstwa .  
 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 
prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym 
i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorowych.  
 
W ramach odbioru końcowego należy: 
sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie 
z projektem powykonawczym 
sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określanymi w, 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie 
konieczności odstępstwa, 
sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,, sprawdzić protokoły odbiorów 
technicznych- częściowych,  
sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 
 
 Odbiór techniczny końcowy, kończy się protokolarnym przejęciem instalacji 
kanalizacyjnej do użytkowania lub stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
 
Badania szczelności instalacji kanalizacyjnej: 
 Szczelność podejść i pionów odprowadzających ścieki bytowe bada się 
obserwując swobodny przepływ wody odprowadzanej z losowo wybranych przyborów 
sanitarnych. Przewody odpływowe należy napełnić wodą do poziomu powyżej kolana 
łączącego te przewody z pionem i poddać obserwacji. Przewody i ich łączenia nie 
powinny wykazywać przecieku. 
 

3.2 Instalacja c.o. 

Projektuje się instalację grzejnikową w systemie rozdzielaczowym, zasilanie z 
pomieszczenia istniejącej kotłowni.   

 
a) Kotłownia 

Istniejąca instalacja c.o. o parametrach 70/50oC ma za zadanie utrzymanie 
właściwej temperatury wewnętrznej w budynkach na poziomie 16º, 20º i 24ºC w 



 11 

zależności od przeznaczenia pomieszczenia. Instalację dla nowej części projektuje się 
dla tych samych warunków technicznych. 
 
Bilans cieplny 
Bilans cieplny budynku opracowano w oparciu o: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami),  

• wymagania normy PN-EN ISO 6946: 2008 „Komponenty budowlane i elementy 
budynku-Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania”, 

• zapotrzebowanie ciepła obliczono wg PN-EN 12831: 2006 „Instalacje 
ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia 
cieplnego”. 

 
Podstawowe parametry przyjęte do obliczeń: 

• projektowa temperatura zewnętrzna wg PN-EN 12831: 2006  
• III strefa klimatyczna te= –20oC, 
• średnia roczna temperatura zewnętrzna 7,6oC, 
• temperatury pomieszczeń przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 
690 z późniejszymi zmianami tj. Dz. U. 2015 poz. 1422). 

 
Obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej, dobór wielkości grzejników oraz obliczenia 
hydrauliczne instalacji c.o.  i c.w.u. wykonano w oparciu o program do obliczeń 
hydraulicznych i cieplnych Instal-therm HCR i SAN 4.13 firmy InstalSoft. Z uwagi na 
rozbudowę budynku, wynik stanowi sumę zapotrzebowania na ciepło dla budynku 
istniejącego i projektowanego. 
 
Wyniki obliczeń cieplnych budynku przedstawiono poniżej: 
Budynek istniejący: 
Obciążenie cieplne wyznaczono na podstawie zastanych grzejników: 
QHL =54 kW – istniejące obciążenie cieplne budynku [kW] 
 
Budynek projektowany: 
∑ΦT = 41328 kW – sumaryczna strata ciepła przez przenikanie [kW] 
∑ΦVmin =17154 kW – sumaryczna strata ciepła na wentylację minimalną [kW] 
QHL =58482 kW – projektowe obciążenie cieplne budynku [kW] 
 
Łącznie – ok. 113[kW] 
Dodatkowym obciążeniem jest podgrzew wody (obliczenia w pkt. 3.1 a) 
W istniejącej kotłowni znajduje się kocioł na paliwo gazowe firmy Remeha Gas typ 
350s o mocy 141[kW] na cele c.o. i c.w.u.  
 
Przeprowadzono obliczenia sprawdzające dla istniejących urządzeń 
zabezpieczających:  
- Naczynie wzbiorcze – pst =0,74 bara, Vc = 43,47 dm3 
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Zgodnie z powyższymi obliczeniami kocioł wraz z armaturą zabezpieczającą pozostaje 
bez zmian.  
 
Rozdzielacz c.o. i zastosowana pompa obiegowa dla istniejącego budynku – 
pozostaje bez z mian. Projektuje się nowy obieg z dodatkową pompą obiegową 
Q=2,6m3/h, H=1,95m, dn30mm. 
 
Z uwagi na dodatkowy obieg wyposażony w pompę, w celu zrównoważenia ciśnienia 
i przepływów pomiędzy stroną kotła a obiegami – należy zastosować sprzęgło 
hydrauliczne o Q = 6,3 m3/h.  
 
Istniejący komin spalinowy należy sprawdzić w zakresie drożności, połączeń 
kształtek, stanu izolacji oraz mocowań do konstrukcji. Komin po przeglądzie i ew. 
naprawach wykorzystać do eksploatacji.  
 
Przewody grzejne w kotłowni należy wykonać z rur stalowych czarnych wg PN/H-
74219 łączonych przez spawanie. Po zakończeniu montażu przewody należy 
przepłukać a następnie przeprowadzić badania szczelności na ciśnienie 0,45MPa i 
rozruch próbny. 
Wszystkie rurociągi i rozdzielacze należy zaizolować otulinami z pianki 
poliuretanowej. 
 

b) Instalacja c.o. dla nowej części budynku 

Zasilanie budynku z kotłowni zlokalizowanej w budynku istniejącym przewodami 
preizolowanymi. Miejsce wejścia przewodów zgodnie z częścią graficzną. Pompa 
obiegowa w budynku kotłowni.  
 

Dla nowej części budynku projektuje się ogrzewanie wodne dwururowe, 
pompowe, system rozdzielaczowy. Rozdzielacze podtynkowe rozmieszczone jak w 
części graficznej.  

Jako elementy grzejne, przewidziano grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu 
standardowym, w sanitariach stalowe płytowe ocynkowane lub drabinkowe – 
wszystkie zasilane z dołu. 

Grzejniki należy montować zgodnie z instrukcją producenta, stosując 
odpowiednie zestawy fabryczne. Na gałązkach zasilających grzejniki zamontowane 
zostaną termostatyczne zawory grzejnikowe z nastawą wstępną. Na gałązkach 
powrotnych od grzejników zamontowane zostaną zawory odcinające z funkcją 
opróżniania. Każdy zawór termostatyczny należy wyposażyć w głowicę 
termostatyczną zabezpieczoną przed manipulacją przez osoby niepowołane, 
posiadającą wbudowany czujnik temperatury z bezpiecznikiem mrozu, zabezpieczenie 
przed kradzieżą, zakres regulacji temperatury 5-26oC oraz możliwość ograniczania i 
blokowania ustawionej wartości temperatury. 
Wielkości grzejników zostały podane w części rysunkowej niniejszego opracowania. 
 

Instalacja regulowana przelotowymi zaworami regulacyjnymi z kryzą 
pomiarową montowane przy rozdzielaczach.  

Projektowaną instalację wykonać z przewodów rur wielowarstwowych PE-
RT/Al/PE-HD od rozdzielacza do grzejnika ze zwoju, piony i poziomy w sztangach. 
Podejście do każdego grzejnika układać osobno. 



 13 

Odległość miedzy osiami przewodów zasilającego i powrotnego powinna wynosić 
0,08m. 
Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach 
ochronnych o dwie średnice większe niż przewód. Przestrzeń między tuleją ochronna 
a przewodem wypełnić należy kitem elastycznym.  
 

W zakresie próby ciśnieniowej obowiązują "Warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji ogrzewczych" COBRTI INSTAL, zeszyt nr 6. 
Przed przystąpieniem do prób należy wypłukać instalację mieszanką wodno-
powietrzną przy przepływie 1,5 przepływu roboczego. Następnie instalację należy 
poddać próbie hydraulicznej na zimno na ciśnienie 0,6 MPa, zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót. Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby, 
instalację należy napełnić wodą i wykonać próbę na gorąco, sprawdzając działanie 
wszystkich elementów instalacji. Na wszystkie badania i próby należy sporządzić 
protokoły zawierające wyniki badań. 
 
3.3 Instalacja wentylacji 

Ilość powietrza, jaką ze względów higienicznych należy odprowadzić i 
jednocześnie doprowadzić z pomieszczeń określona jest w PN 83/B-03430 
„Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania”.  
 

Nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń przewiduje się przez montowane  
w stolarce okiennej nawiewniki dwusystemowe z regulowaną automatycznie 
powierzchnią czynną szczeliny napływu powietrza oraz nawiewniki ścienne 
higrosterowane. Uzależnienie stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu wilgotności w 
pomieszczeniu pozwala na znaczne oszczędności energii cieplnej zużywanej do 
ogrzania powietrza wentylującego.  

 
Wywiew powietrza z pomieszczeń budynku rozwiązany zostanie z 

wykorzystaniem ceramicznych kanałów wentylacji. W celu osiągnięcia odpowiedniej 
wydajności wentylacji na wyznaczonych blokach kominowych należy zamontować 
niskociśnieniowe nasady kominowe, a wloty do kanałów wyposażyć w kratki 
wyciągowe. Dzięki zastosowaniu ww. nasad możliwe będzie osiągnięcie zakładanych 
strumieni powietrza w odpowiednich przewodach, niezależnie od warunków 
atmosferycznych i pory roku. 
 
Nasady kominowe należy zamontować centralnie w stosunku do obsługiwanych 
kanałów. Odległość od zakończenia kanałów wentylacyjnych do czapy kominowej 
(wysokość komory rozprężnej) powinna wynosić min. 250 mm.  
Wszystkie przewody wentylacyjne zlokalizowane w jednym zespole kominowym 
należy zakończyć na tym samym poziomie.  
 
Nie należy wykonywać żadnych przegród oddzielających poszczególne kształtki 
kominowe powyżej ich zakończenia.  
W zespołach kominowych, w których występują szachty instalacyjne należy wykonać 
szczelną przegrodę oddzielającą komorę nad kanałami wentylacyjnymi i szacht 
instalacyjny. 
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Dla wszystkich przewodów ceramicznych, dla których przewidziano zastosowanie 
mechanicznego wspomagania wywiewu powietrza należy bezwzględnie dokonać 
sprawdzenia drożności kanałów i w razie potrzeby je udrożnić.  
 
Projektowane układy wentylacji mechanicznej oparte na działaniu nasad kominowych 
pracować będą w sposób ciągły - 24h na dobę. 

 
Osobny układ wentylacji projektuje się dla pomieszczenia nr 31 z uwagi na 

przeznaczenie potrzebę 6 wymian powietrza na godzinę. Dobrano centralę 
wentylacyjną nawiewno - wywiewną 4600m3/h z wymiennikiem obrotowym i 
nagrzewnicą elektryczną 36kW. Sprawność cieplna odzysku ciepła na poziomie 78%. 
Centrala wyposażona w tłumiki po stronie ssawnej i tłocznej. Urządzenie należy 
zamontować na zewnątrz budynku jak w części graficznej. Bezpośredni nawiew 
powietrza do pomieszczenia za pomocą zaworów nawiewnych o wydajności 575m3/h. 
Wyciąg powietrza z pomieszczenia za pomocą kratek wentylacyjnych, o wydajności 
jak nawiew.  
Praca centrali wentylacyjnej zaprojektowana została jako okresowa. Parametry pracy 
centrali określane będą za pośrednictwem dołączonej automatyki sterującej 
urządzeniem. 
 
Instalację nawiewną i wywiewną należy wykonać z przewodów z blachy stalowej 
ocynkowanej typu SPIRO, z kształtkami z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami.  
Kanały wentylacyjne należy zaizolować termicznie matami.  
 

W celu umożliwienia przepływu powietrza zaprojektowano kratki pęczniejące 
umieszczone w stolarce drzwiowej w pomieszczeniach komunikacji. Kratki winny być 
zabezpieczone pożarowo za pomocą klap o odporności ogniowej EI60S.  
 
Sterowanie pracą układu: 

Projektowane układy wentylacji mechanicznej oparte na działaniu nasad 
kominowych pracować będą w sposób ciągły - 24h na dobę. 
Sterowanie ilością przepływającego powietrza przez pomieszczenia odbywać się 
będzie na podstawie pomiaru poziomu wilgotności powietrza w wentylowanych 
pomieszczeniach. Realizowane to będzie za pomocą czujników wilgotności 
zamontowanych w każdym nawiewniku okiennym, nawiewniku ściennym oraz kratce 
wywiewnej. 
Parametry pracy centrali nawiewnej określane będą za pośrednictwem dołączonej 
automatyki sterującej urządzeniem.  
 
Ochrona przed hałasem: 

Zastosowane w projekcie wentylacji urządzenie w pełni zabezpiecza 
użytkowników przed nadmiernym hałasem. 
Współczynnik Dn,e,w tłumienia dźwięków zewnętrznych w nawiewnikach max. 35 dB.  
Współczynnik Dn,e,w tłumienia dźwięków zewnętrznych w nawiewnikach max. 38 dB.  
Kanały instalacji nawiewnej należy zaizolować akustycznie i termicznie matami gr. 50 
mm.  
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3.4 Zagospodarowanie terenu 

Zagospodarowanie terenu obejmuje układanie przewodów cieplnych, wody zimnej, 
ciepłej, cyrkulacyjnej, przeciwpożarowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.  
Roboty ziemne dla ww.: 
Na obsypkę stosować piasek sypki drobnoziarnisty dokładnie zagęszczany. Wskaźnik 
zagęszczenia obsypki zgodnie z częścią graficzną. Na wysokości 30-40cm nad 
rurociągiem ułożyć taśmę identyfikacyjną.  
Zasypka przewodu w wykopie składa się z dwóch warstw: 
- warstwy ochronnej rury o wysokości 30 cm ponad wierzch rury piaskiem 
drobnoziarnistym, pozbawionym zanieczyszczeń; 
- warstwy do powierzchni terenu. 
 
Przyłącza układać na podsypce z piasku. Wykopy wykonywać ręcznie z zachowaniem 
szczególnej ostrożności. W pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego prace 
ziemne należy wykonywać bezwzględnie ręcznie. Wydobyty grunt spod ulicy należy 
wywieźć, wykop w tej części zostanie zasypany piaskiem. Natomiast grunt spod 
terenu zielonego składować na terenie działki, do ponownego wykorzystania. Urobek 
składować w odległości min. 1,0m od krawędzi wykopu. 
Umocnienie wykopu należy wykonać ścianką szczelną z bali o min. grubości 0,05 m, 
nakładki – 0,06 m, rozpory z okrąglaków o minimalnej średnicy 0,12 m. 
W czasie wykonywania robót ziemnych należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie 
wykopów przed zalewaniem wodami pochodzenia atmosferycznego i 
technologicznego. 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN-B-10736 oraz zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 
Przyłącza wodociągowe przed zasypaniem należy zgłosić do powykonawczej 
inwentaryzacji geodezyjnej.  
 
Przyłącza wody należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,0 MPa w czasie 60 
minut zgodnie z normą PN/B-10725 – „Wodociągi – przewody zewnętrzne – 
Wymagania i badania przy odbiorze”. Rurociągi należy napełnić woda w najniższym 
punkcie przy jednoczesnym odpowietrzaniu najwyższych punktów.  
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewody przepłukać 
czysta woda wodociągową o prędkości nie mniejszej niż 1m/s, w celu usunięcia 
wszystkich mechanicznych zanieczyszczeń występujących w przewodach. 
Dezynfekcję należy przeprowadzić roztworem podchlorynu sodu o stężeniu 20-30 mg 
czystego chloru na 1 dm3 wody. Wodę chlorowaną należy pozostawić w rurociągach 
na co najmniej 24 godziny, po czym rurociągi ponownie należy przepłukać wodą. 
Przewody napełnić wodą i wykonać badanie bakteriologiczne.  
Próby należy dokonać przy rurociągach niezasypanych.  

 

 

Przewody cieplne: 

Dobudowana część przedszkola zasilana z budynku istniejącego. 
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Odcinek między budynkami ułożyć w ziemi, przykrycie min. 1,20 m, stosując rurę 
preizolowaną podwójną o wymiarach 125 2/50. Rura osłonowa o średnicy 125 mm, 
w której ułożone są obok siebie dwie rury DN40 mm. Rura układana ze zwoju. 
Zagłębienie rurociągu wynika z wystąpienia kolizji z kanalizacją deszczową. W 
miejscu skrzyżowania przewodów należy bezwzględnie zachować odległość min. 
0,30m od zewnętrznej ścianki preizolacji.  
 
Zasypka kanału w wykopie składa się z dwóch warstw: 
- warstwy ochronnej rury kanałowej o wysokości 30 cm ponad wierzch rury; 
- warstwy do powierzchni terenu. 
Na obsypkę stosować piasek sypki drobnoziarnisty dokładnie zagęszczany. Wskaźnik 
zagęszczenia obsypki  zgodnie z częścią graficzną.   
Zasypanie wykopu w części drogi piaskiem, w części terenu zielonego ziemią złożoną 
obok, bez grud i kamieni.  
 
Przyłącze układać na podsypce z piasku. Wykop wykonywać ręcznie.   
Umocnienie wykopu jako ścianka szczelna z bali rozporowych 76 ÷ 100 mm. 
Wydobyty grunt składować na terenie działki, do ponownego wykorzystania.   
W czasie wykonywania robót ziemnych należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie wykopów 
przed zalewaniem wodami pochodzenia atmosferycznego i technologicznego. 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN-B-10736 oraz zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
Woda: 

a) zimna: 
W celu zasilenia budynku w wodę zimną projektuje się nowe przyłącze wodociągowe 
z rur PERC 100 SDR11 DN50 (zgodnie z normą PE-EN 12201-2:2011 „Systemy 
przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody 
użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią 
– Polietylen (PE) – Część 2: Rury”) z istniejącego przyłącza. Miejsce włączenia jak w 
opisie instalacji. 
W budynku istniejącym wykonać odgałęzienie (zgodnie z opisem instalacji) i 
poprowadzić nowe przyłącze PERC100 PN10 DN50 do budynku projektowanego. 
Trasowanie odcinka pomiędzy budynkami zgodnie z częścią graficzną, zachowując 
min. przykrycie 1,20m. Zagłębienie rurociągu wynika z wystąpienia kolizji z 
kanalizacją deszczową oraz wymagań dla III strefy klimatycznej. W miejscu 
skrzyżowania przewodów należy bezwzględnie zachować odległość min. 0,30m od 
zewnętrznej ścianki preizolacji.   
  

b) ciepła:  

W celu zasilenia budynku w ciepłą wodę projektu się przewody w preizolacji 
gr.125mm – dla c.w. DN40 dla cyrkulacji DN20. Trasowanie odcinka pomiędzy 
budynkami zgodnie z częścią graficzną, zachowując min. przykrycie 1,20m. Rury 
układane ze zwoju. Zagłębienie rurociągu wynika z wystąpienia kolizji z kanalizacją 
deszczową. W miejscu skrzyżowania przewodów należy bezwzględnie zachować 
odległość min. 0,30m od zewnętrznej ścianki preizolacji.  
Rury układać na podłożu z zagęszczonego piasku grub. 10 cm, w suchym wykopie. 
Piasek powinien być zagęszczony oraz wyprofilowany do spadku.  
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Przewody prowadzić względem zastanego nie mniej niż min. przykrycie przewodów 
1,20m. Szczególną uwagę należy zwrócić na kolizję z istniejącą kanalizacją 
deszczową. 
 
Przeciwpożarowa zewnętrzna: 
Na terenie działki przedszkola projektuje się nadziemnym hydrant p.poż na 
istniejącym przyłączu wodociągowym DN80. Odcinek rurociągu do projektowanego 
hydrantu zewnętrznego nadziemnego zaprojektowano z rur polietylenowych φ 90 x 
5,4 mm, SDR 17, HD PE 100 (p nom = 1 MPa). 
Na rurociągu należy zamontować hydrant o średnicy DN80. Hydrant połączyć z 
przewodem wodociągowym poprzez kolano kołnierzowe ze stopką Ø80.  
W celu odwodnienia hydrantu wykop wokół hydrantu wypełnić żwirem.  
Lokalizację hydrantu przedstawiono na rysunku Zagospodarowania Terenu. 
Szczegółowe rozwiązanie wg rys. nr 12. 
 
Kanalizacja sanitarna: 
Wg osobnego opracowania 
 
Kanalizacja deszczowa: 
Wg osobnego opracowania 
 
Uwagi: 
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić rzędne terenu; 
- rurociągi wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji oraz c.o. układać w jednym wykopie 
zachowując odległości między sobą wynikające ze średnicy układanych przewodów – 
min. 0,4m pomiędzy ściankami izolacji; 
- przed zasypaniem dokonać inwentaryzacji geodezyjnej z wykonaniem rysunków 
powykonawczych z zaznaczeniem spadków, rzędnych oraz średnic.  
- całość robót wykonać zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL, 
zeszyt nr 1 nr 3 oraz nr 9. 
 
3.5 Pomieszczenie do adaptacji 

Przedmiotowe pomieszczenie znajduje się w budynku istniejącym – lokalizacja 
zgodnie z wytycznymi branży architektonicznej, projektowany jest jego remont – z 
przeznaczeniem na łazienkę.  
W pomieszczeniu znajduje się instalacja c.o. Istniejący pion grzejnikowy pozostaje 
bez zmian, wymianie podlegają grzejniki. Projektuje się grzejnik drabinkowy 
lokalizacja jak w części rysunkowej. 
Poniżej tego pomieszczenia znajduje się łazienka – należy doprowadzić z niej 
przewody zimnej i ciepłej wody pod projektowane przybory, wykorzystać zastany 
pion kanalizacyjny do odprowadzenia ścieków. Wytyczne sanitarne jak dla budynku 
projektowanego.   
 
 
 

4. WYTYCZNE BRANŻOWE 
 

Wytyczne konstrukcyjno-budowlane: 
• Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane poprzedzać 
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wykonaniem otworu pilotażowego. 
• W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach 

centralnego ogrzewania należy umieścić osłony chroniące przed bezpośrednim 
kontaktem z elementem grzejnym. 

• Wykonać bruzdy ścienne dla przewodów prowadzonych podtynkowo. Po 
montażu rurociągów bruzdy uzupełnić, wykonać tynki cementowo-wapienne 
oraz odtworzyć okładziny ścienne. 

• Zamurować szachty instalacyjne po zakończeniu montażu, próbach 
ciśnieniowych i odbiorze instalacji c.w.u., z zapewnieniem dostępu do 
armatury, w miejscach lokalizacji zaworów zamontować drzwiczki rewizyjne. 

• Wykonać otwory pod nawiewniki okienne oraz ścienne, ilość i miejsce wg 
projektu wentylacji,  

• wykonać otwory w przegrodach konstrukcyjnych dla prowadzenia przewodów 
wentylacyjnych, 

• przygotować kominy i wyloty z kanałów indywidualnych ponad dachem 
budynku do montażu nasad kominowych, 

• skrzydła drzwi do pomieszczeń sanitarnych i bez okiennych wyposażyć w kratki 
transferowe o powierzchni netto 200 cm2, umieszczone w dolnej części 
skrzydła, 

• wykonać stropy podwieszone i zabudowy przewodów wentylacyjnych z płyt g-
k, 

• Wykonać konstrukcję wsporczą z fundamentowaniem pod centralę nawiewno-
wywiewną (ciężar urządzenia ok. 800kg);  

• Wykonać ogrodzenie o wys. 1,50m centrali nawiewno – wywiewnej, 
zachowując strefę roboczą w odległości 1,10m od urządzenia wraz z dostępem 
serwisowym – zamykaną furtką.  

 
Wytyczne elektryczne: 

• zaprojektować umiejscowienie szaf zasilających, zasilania niskociśnieniowych 
nasad kominowych 8-12 V DC; zaprojektować doprowadzenie zasilania do 
rozdzielnic: 230V,  

• zaprojektować trasy przewodów zasilających nasady (od rozdzielnic do 
poszczególnych nasad w obrębie danej klatki należy poprowadzić oddzielny 
przewód o przekroju min 3 x 1,5 mm), 

• zaprojektować zasilanie centrali nawiewno-wywiewnej 4600m3/h: 400V, pobór 
mocy 0,98/1,01 kW, moc nagrzewnicy elektrycznej 38,0 kW, praca okresowa, 
sterowanie pracą centrali za pośrednictwem dołączonego sterownika,  

• zaprojektować zasilanie pompy cyrkulacyjnej, dla podgrzewaczy wody 
użytkowej, 230V 

• zaprojektować zasilanie do pompy obiegowej instalacji centralnego 
ogrzewania, 230V. 

• zaprojektować zasilenie do sterowników czujników wody w podgrzewaczu 
• Montaż automatyki należy wykonać zgodnie ze schematem instalacyjnym 

producenta. Wszystkie podłączenia muszą elektryczne muszą być wykonane 
zgodnie z wymogami Norm Polskich dla instalacji elektrycznych. Bezwzględnie 
cała automatyka sterująca musi zostać uziemiona do istniejącego uziomu 
instalacji elektrycznej oraz zabezpieczona bezpiecznikiem tzw. S- ką 
umieszczonym na tablicy rozdzielczej - umieszczony bezpiecznik musi zostać 
opisany.  
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5. UWAGI KOŃCOWE 
• Przed przystąpieniem do wykonywania robót bezwzględnie zapoznać się z 

terenem budowy, projektami budowlanymi i wykonawczymi, warunkami 
lokalnymi. 

• Przed przystąpieniem do wykonywania poszczególnych instalacji wszystkie 
wymiary sprawdzić na budowie. 

• Całość robót wykonać zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 
z późniejszymi zmianami), Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL, 
zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami oraz przepisami BHP. 

• Przewody i izolacje oraz zastosowane materiały tłumiące powinny być 
wykonane z materiałów niepalnych. 

• Przejścia instalacyjne w ścianie lub stropie oddzielenia przeciwpożarowego 
powinny mieć odporność ogniową równą odporności ogniowej tego 
oddzielenia. 

• Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji powinny być wykonane 
w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 

• Zapewnić dostęp do wszystkich elementów regulacyjnych instalacji oraz 
urządzeń w celu wyregulowania oraz okresowej kontroli i konserwacji, 

• Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

• Montaż przewodów i urządzeń musi być prowadzony przez firmę posiadającą 
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP Załoga 
obsługująca i konserwująca musi być przeszkolona pod względem 
obowiązujących przepisów BHP. 

• Roboty zanikowe, próby ciśnienia oraz inne próby odbiorowe powinny być 
odebrane przez Inwestora. 

• Zastosowane materiały powinny posiadać stosowne świadectwa, 
dopuszczenia, oznakowania, certyfikaty i aprobaty techniczne. 

• Montaż urządzeń przeprowadzić zgodnie z instrukcjami technicznymi 
producentów urządzeń. 

• Teren po zakończeniu robót doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 

Opracował: 
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2. DANE OGÓLNE INWESTYCJI 

2.1. Charakterystyka ogólna 
 
Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy Instalacji Elektrycznych i 

Teletechnicznych w związku z rozbudową budynku Przedszkola nr 2 w Busku Zdroju na 
osiedlu T. Kościuszki, dz. nr: 113 jednostka ewidencyjna: 260101_4, obręb: 0010. 

2.2. Podstawa Opracowania 
 
Podstawą opracowania są: 

 Zlecenie Inwestora 

 Opis przedmiotu zamówienia, 

 Podkłady architektoniczno-budowlane, 

 Projekty architektoniczno-budowlane obiektu. 

 Wytyczne branżowe. 

 Uzgodnienia międzybranżowe. 

 Obowiązujące normy i przepisy. 

 Przepisy prawa i inne dokumenty 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013.1409 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003.1133) 

2.3. Zakres opracowania 
 
W zakres opracowania wchodzą: 

 Przebudowa istniejącego WLZ od istn. ZK do istn. rozdzielnicy głównej obiktu, 

 Budowa WLZ od istniejącej rozdzielnicy RG do rozdzielnic obiektowych 
projektowanej części obiektu, 

 Rozdzielnie elektryczne(główną z układem SZR i pozostałe), 

 Instalację oświetlenia elektrycznego, 

 Instalacje gniazd 230V, 

 Instalację oświetlenia awaryjnego, 

 Instalacja odgromowa i uziemiająca, 

 Instalacja nagłośnienia, 

 Instalacja teletechniczna. 
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3. OPIS TECHNICZNY 

3.1. Charakterystyka ogólna rozbudowanego obiektu 
 
Ze względu na rozbudową istniejącego przedszkola o nową część z salami zajęć, salą 

wielofunkcyjną i zapleczem socjalno technicznym zachodzi konieczność rozbudowy 
istniejącej instalacji elektrycznej budynku.  

3.2. Układ zasilania 
 
W chwili obecnej rozdzielnica główna, istniejącego budynku przedszkola zasilana jest ze 

złącza kablowo-pomiarowego nr 4345. Przy złączu zlokalizowany jest Przeciwpożarowy 
Wyłącznik Prądu.  

W związku z rozbudową budynku, istniejąca linia zasilająca od Złącza kablowo-
pomiarowego do rozdzielnicy głównej budynku RG, zostanie przebudowana i dostosowana 
do nowych potrzeb zapotrzebowania na energię elektryczną w związku z rozbudową 
obiektu. 

Istniejące Złącze Kablowe zostanie przebudowane zgodnie z warunkami wydanymi przez 
zakład energetyczny(wg. odrębnego opracowania). 

3.3. Rozbudowa układu zasilania 
 
W związku z rozbudową instalacji o nowe odbiory energii elektrycznych istniejący układ 

zasilania zostanie rozbudowany o dodatkową szafkę zlokalizowaną nad istniejącym złączem 
kablowo pomiarowym. Do szafki zostanie doprowadzona zalicznikowa linia zasilająca 
rozdzielnice w projektowanej części budynku. Linia zostanie doprowadzona z za układu 
pomiarowego zakładu energetycznego. Z projektowanej rozdzielnicy głównej dla 
projektowanej części budynku(szafki kablowej nadwieszonej nad istniejącym złączem 
kablowym) zostaną przebudowane szafki zostaną wyprowadzone linie zasilające do 
poszczególnych rozdzielnic obiektowych, centrali grzewczo wentylacyjnej W1 oraz baterii 
kondensatorów.  

3.4. Bateria kondensatorów 
 

Do redukcji mocy biernej w układzie zasilania zaprojektowano baterię kondensatorów w 
wykonaniu zewnętrznym o mocy 20 kVAR. Baterię należy wykonać jako nadwieszoną nad 
istniejącym złączem kablowym wg. schematu.  

Ostateczny typ, rodzaj i wielkość baterii należy dobrać na podstawie pomiarów podczas 
normalnego funkcjonowania obiektu. Bateria została dobrana do mocy całego obiektu. 
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Parametry baterii: 
 -  napięcie znamionowe: 400V  
-  częstotliwość znamionowa: 50Hz  
-  moc znamionowa baterii: 20-30 kVar (400V)  
-  rzeczywisty stopień regulacji  z regulacją w każdej fazie indywidualnie: max 2,5 kVar 

(400V)  
-  liczba członów: min. 4  
-  stopień ochrony obudowy: IP54  
-  temperatura pracy: -25…+30°C  
-  wykonanie: zewnętrzne. 
-  sposób montażu: naścienny  
  
Wymagania dodatkowe:  
-  Wyłącznik główny umiejscowiony na panelu przednim baterii kondensatorów. 
-  Kratki  wentylacyjne  lub  wentylatory (  w  przypadku  zastosowania  systemu  

wentylacji  wymuszonej  )  umiejscowić  na panelu przednim baterii kondensatorów  

3.5. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
 
Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu został zlokalizowany na złączu kablowym 

bezpośrednio przy wejściu głównym do istniejącego budynku. Naciśnięcie 
Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu spowoduje wyłączenie z pod napięcia urządzeń nie 
związanych z ochroną przeciwpożarową w budynku. 

3.6. Linie zasilające projektowane rozdzielnice 
 
Z szafki kablowej rozdzielnicy głównej dla projektowanej części, zlokalizowanej nad 

istniejącym złączem kablowym, zostaną wyprowadzone odpływy zasilające rozdzielnicę RD1, 
RD-1, centralę W1 i baterię kondensatorów zgodnie z planem i schematem.  

3.7. Rozdzielnice piętrowe 
 

Do zasilania urządzeń na potrzeby funkcjonowania pomieszczeń rozbudowywanego 
budynku, zostały zaprojektowane rozdzielnice piętrowe wykonane w postaci szafek 
rozdzielczych podtynkowych, w II klasie ochronności. W rozdzielnicach zostały 
zaprojektowane zabezpieczenia poszczególnych obwodów do zasilania gniazd ogólnych, 
oświetlenia, oświetlenia łazienek i pomieszczeń socjalnych, innych zgodnie ze schematem 
poszczególnych rozdzielnic.  

Rozdzielnice zlokalizowane na drogach ewakuacji, zostaną dodatkowo obudowane w 
odporności EI30 lub wydzielone z przestrzeni ścianami o takiej odporności. 
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3.8. Trasy kablowe 
 
Kable i przewody należy prowadzić w wyznaczonych do tego szachtach instalacyjnych, po 

drabinkach kablowych, w korytkach kablowych nad sufitem podwieszanym lub w rurkach 
ochronnych na tynku lub pod warstwą tynku, w podłodze w rurach osłonowych lub 
systemowych profilach kablowych w zależności od typu pomieszczenia. Należy stosować 
rozwiązania systemowe. Wykorzystane koryta kablowe musza posiadać certyfikat 
potwierdzający ciągłość przewodności zastosowanych koryt. 

Ponadto przejścia wszystkich ciągów kablowych przez strefy pożarowe należy uszczelnić 
pożarowo.  Szachty instalacyjne należy uszczelnić miedzy poszczególnymi kondygnacjami. 

Przejścia ciągów kablowych przez drogi ewakuacyjne wymagają obudowania EI30. 

3.9. Instalacje siłowe i gniazd wtyczkowych 
 

W budynku zaprojektowano instalacje siłowe przeznaczone do zasilania: 
Wentylacji, 

 Windy osobowej, 

 Urządzeń pomieszczeń sanitarnych, 

 Innych urządzeń wymagających zasilania. 
Zasilanie odbiorników siłowych zaprojektowano z poszczególnych rozdzielnic piętrowych i 

rozdzielnicy RG przewodami typu YDY 5x, 3x…/750V oraz YKY 5x, 3x…/1kV. Linie zasilające 
odbiorniki siłowe prowadzone będą po trasach kablowych oraz w sposób opisany powyżej. 
W miejscu gdzie zlokalizowane będą odbiorniki siłowe należy pozostawić zapas przewodu 
min. 2m, umożliwiający przyłączenie urządzenia. W projekcie wykonawczym zostaną 
określone miejsca doprowadzenia przewodów i kabli zasilających oraz moce poszczególnych 
odbiorników siłowych. 

3.10. Oświetlenie podstawowe. 
 
Do oświetlenia podstawowego budynku zaprojektowano oprawy LEDOWE dobrane pod 

względem estetyki, parametrów technicznych, sposobu montażu oraz wymaganego 
poziomu natężenia oświetlenia do charakteru poszczególnych pomieszczeń. W zależności od 
rodzaju pomieszczenia, zaprojektowano oprawy nastropowe lub wbudowane w sufit 
podwieszany. Rozmieszczenie opraw oświetleniowych oraz oznaczenia typów 
projektowanych opraw oznaczono na planach.  

Instalację oświetleniową zaprojektowano przewodami typu YDY 3(4, 5)x1,5mm2/750V. 
Przewody prowadzone będą w sposób opisany w punkcie 3.6. 

Na podstawie Polskiej Normy PN-EN 12464-1: 2004 „Światło i oświetlenie” przyjęto 
następujące wartości średniego natężenia oświetlenia dla następujących pomieszczeń: 

- pomieszczenia gospodarcze, korytarze, komunikacja, magazyny: Eśr  ≥ 100lx 
- klatki schodowe: Eśr ≥ 150lx; 
- szatnie, łazienki, toalety, palarnie: Eśr  ≥ 200lx; 
- biura, gabinety, sale zajęć, sale wielofunkcyjne: Eśr  ≥ 500lx; 
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3.11. Oświetlenie awaryjne. 
 
W korytarzach, klatkach schodowych i przed wyjściami ewakuacyjnymi na zewnątrz z 

budynku, zaprojektowano oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażone w moduły zasilania 
awaryjnego z własnym źródłem o czasie podtrzymania min. 1h. Należy zastosować oprawy, 
dla których producent posiada certyfikat np. CNBOP lub innej jednostki certyfikującej, 
zgodnie z polskim prawem. 

Projektowane natężenie oświetlenia na drogach ewakuacyjnych powinno wynosić min. 
1lx w centralnym pasie drogi, natomiast stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do 
minimalnego natężenia wzdłuż centralnej drogi ewakuacyjnej nie powinien być większy niż 
40:1. Przy urządzeniach przeciwpożarowych np. hydrantach i Ręcznych Ostrzegaczach 
Pożarowych, które nie są montowane na drodze ewakuacyjnej należy zastosować oprawy 
oświetlenia awaryjnego, tak aby uzyskać w pobliżu miejsca zainstalowania tych urządzeń 
oraz w pomieszczeniach technicznych natężenie oświetlenia min. 5lx. Podane wartości 
natężenia oświetlenia powinny być uzyskane przy zasilaniu opraw z własnych źródeł, 
montowanych w oprawach. 

3.12. Podświetlane znaki bezpieczeństwa. 
 
Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano podświetlane wewnętrznie znaki 

bezpieczeństwa wyposażone w piktogramy wskazujące kierunki ewakuacji. Oprawy ze 
znakami bezpieczeństwa wyposażone będą w moduły zasilania awaryjnego, zapewniające 
działanie opraw przez 1h po zaniku napięcia zasilania podstawowego. Znaki bezpieczeństwa 
będą montowane nad wyjściami ewakuacyjnymi, w miejscach zmiany kierunku ewakuacji 
oraz na samej drodze ewakuacyjnej. 

Dokładne rozmieszczenie znaków uzgodnić na roboczo przed realizacją. 

3.13. Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych. 
 

Przy rozdzielnicach RD1 i RD-1 zaprojektowano szyny uziemiające „GSU” dla 
projektowanej części budynku. Szyny uziemiające należy połączyć z wypustami uziomu oraz 
z szyną PE rozdzielnicy RG. Do GSU należy podłączyć również trasy kablowe, instalacje 
wodną przy wejściu do budynku, instalacje innych mediów, jeżeli wykonane są z rur 
metalowych, metalowe kanały wentylacyjne, obudowy urządzeń wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych. W węzłach sanitarnych i pozostałych pomieszczeniach technicznych 
należy wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze. Magistralę połączeń wyrównawczych 
należy wykonać przewodem LgYżo 25mm2. Od magistrali połączeń wyrównawczych należy 
ułożyć przewód typu LYżo 6mm2 do puszki rozgałęźnej (lokalnej szyny wyrównawczej), a 
następnie wykonać połączenia do wszystkich wypustów instalacji wodnej, innych 
elementów metalowych i metalowych brodzików w natryskach. 

3.14. Instalacja odgromowa 
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Budynek będzie objęty ochroną przed skutkami uderzeń pioruna za pomocą zwodów 

poziomych niskich, wykonanych drutem stalowym ocynkowanym 8 na uchwytach 
betonowych. Dla ochrony wyrzutni dachowych zaprojektowano iglice odgromowe na 
prefabrykowanych podstawach. Za pomocą przewodów odprowadzających układanych w 
rurach izolacyjnych pod ociepleniem, instalacja odgromowa zostanie połączona poprzez 
skrzynki z zaciskami probierczymi z uziomem fundamentowym budynku. Złącza kontrolne 
montować na dachu. 

3.15. Uziom fundamentowy 
 
W projektowanej części budynku należy wykonać instalację uziomu fundamentowego, w 

tym celu po obrysie fundamentów, w warstwie chudego betonu, należy ułożyć bednarkę 
FeZn 30x4. Z uziomu fundamentowego należy wyprowadzić na ok 1m ponad powierzchnię 
ziemi zapasy bednarki FeZn 30x4 do przyłączenia przewodów odprowadzających z instalacji 
odgromowej. Szczegóły wykonania instalacji zostaną podane w projekcie wykonawczym. 

3.16. Instalacja oddymiana klatek schodowych. 
 
Na klatkach schodowych, które będą wymagały oddymiania, zaprojektowano 

jednogrupowe centrale oddymiania oddzielnie dla każdej klatki schodowej. Centrala 
wyposażona będzie w bezobsługowe akumulatory, zapewniające poprawną pracę systemu 
przez minimum 72h po zaniku napięcia sieci 230V~. Ponadto samoczynnie sygnalizuje 
uszkodzenie systemu takie jak np.: przecięcie linii zasilania siłownika czy też brak 
akumulatorów.  

Z każdej centrali oddymiania sterowane będą klapy lub okna oddymiające na najwyższym 
poziomie danej klatki schodowej oraz drzwi wejściowe do budynku lub okna jako elementy 
napowietrzające. Otwarta klapa lub okno w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego 
spowoduje wydostanie się dymu na zewnątrz. Napowietrzanie klatki schodowej zapewnione 
zostanie przez drzwi wejściowe do budynku na poziomie wyjścia z klatki na zewnątrz, które 
otwierane będą automatycznie, jednocześnie z otwarciem klapy oddymiającej lub poprzez 
okno oddymiające. Drzwi należy wyposażyć w eletrozaczepy i rygle elektromagnetyczne. 
Rygle elektromagnetyczne będą służyły do blokowania mniejszego skrzydła drzwi i 
odblokowywania ich w przypadku zadziałania systemu oddymiania. Dodatkowo rygle będą 
wyposażone w zamek umożliwiający ich otwarcie kluczem. Do blokowania użytkowego 
większego skrzydła drzwi będą służyły elektrozaczepy montowane w mniejszym skrzydle 
drzwiowym. Montaż rygli należy skoordynować na roboczo z wykonawcą drzwi. 

Kolejnym elementem instalacji są siłowniki elektryczne zasilane napięciem 24VDC, 
montowane do klapy(okna) oddymiającej oraz do drzwi wejściowych(zewnętrznych oraz 
drzwi z wiatrołapu do klatki schodowej). Siłowniki zapewnią automatyczne, samoczynne 
otwarcie klapy(okna) oraz drzwi w przypadku wciśnięcia przycisku alarmowego lub 
przewietrzania oraz w przypadku wykrycia dymu przez czujkę dymu. 

 Czujki dymu oraz przyciski zamontować należy na każdym piętrze klatki 
schodowej. 

 Instalację zaprojektowano przewodami: 
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 HTKSHekw PH90 3x2x0,8, - linie przycisków alarmowych  

 HTKSHekw PH90 3x2x0,8, - linię czujek dymu, 

 HDGs 3x2,5 – linie sterownicze siłowników 

 HDGs 3x1,5 – linie zasilania urządzeń napięciem 230VAC, 

 YWY 3x1,5 – linię do przycisku przewietrzania. 

 Centrale systemu zasilane będą z dwóch źródeł: 

 podstawowego – z sieci 230V AC  

 rezerwowego  - z dwóch akumulatorów . 

 Zasilanie podstawowe zaprojektowano z tablicy RD1. 
 

3.17. Sterowanie urządzeniami w sali wielofunkcyjnej 
 
W sali wielofunkcyjnej należy zapewnić możliwość sterowania oświetleniem, ekranami 

rozwijanymi automatycznie, nagłośnieniem i rzutnikiem multimedialnym. Całość powinna 
stanowić jeden system i zapewniać możliwość obsługi z jednego miejsca.  

Szczegóły zostaną podane w projekcie wykonawczym. 

3.18. Uszczelnienie pożarowe przejścia instalacji przez ściany 
oddzielenia p.poż. 

 
Przejście ciągów kablowych przez ścianę oddzielenia p.poż. musi uwzględniać wszelkie 

środki przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pożaru. Przejście należy uszczelnić przy 
pomocy materiału uszczelniającego(włókno ceramiczne, wełna mineralna, itp.) oraz 
zastosować materiał ognioodporny, który posiada atest PZH i ITB. Przejście musi być 
wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. Szczegółowe wytyczne wykonania przejść 
instalacji elektrycznych są ujęte w: „Ochrona przeciwpożarowa poradnik – zakres 
stosowania technicznych zabezpieczeń budowlanych w budynkach i budowlach wynikający 
z obowiązujących przepisów oraz norm”. Autor Marian Skaźnik wyd. MERCOR rok wyd. 1999 
r. 

3.19. Instalacje teletechniczne 
 
Sieć strukturalna w projektowanej części zostanie włączona do głównego punktu 

dystrybucyjnego w istniejącym budynku. Istniejące przyłącze telekomunikacyjne i Punkt 
Dystrybucyjny zlokalizowane są w przedsionku wejścia głównego budynku. 

Z istniejącej szafy do projektowanych punktów logicznych należy doprowadzić przewody 
UTP kategorii 5 do gniazd RJ45 i telefonicznych w Sali wielofunkcyjnej i salach zajęć.  

Od istn. przełącznicy światłowodowej Głównego Punktu Dystrybucyjnego do 
poszczególnych Sal lekcyjnych i Sali wielofunkcyjnej należy doprowadzić również włókna 
światłowodowe zakończone gniazdem. 
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Kanalizację kablową służących do połączenia sieci strukturalnej projektowanego budynku 
z istniejącą siecią strukturalną w istniejącym budynku należy wykonać w postaci rur 
osłonowych(np. DVK, RL, SV)  

3.20.  Ochrona od porażeń prądem elektrycznym. 
 

Jako środek dodatkowej ochrony od porażeń przy dotyku pośrednim zastosowano 
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIA ZASILANIA w układzie sieci TN S realizowane poprzez 
bezpieczniki, wyłączniki nadprądowe oraz wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie 
różnicowym 30mA. 

 

3.21. Wykaz norm związanych. 
 

PN-IEC 60364-1:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot i wymagania 
podstawowe. 
PN-IEC-60364-4-47:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa 
- Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa - Postanowienia ogólne - 
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
PN-IEC 664-1:1998 
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia - Zasady, 
wymagania i badania. 
PN-IEC 60364-5-53:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
PN-IEC 364-4-481:1994 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - 
Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Wybór środków ochrony 
przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 
PN92/E-08106 
Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 
PN-IEC 60364-5-523:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN-IEC 60364-5-56:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-4-42:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa 
- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43:1999. 
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa 
- Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-482:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa 
- Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona 
przeciwpożarowa. 
PN-IEC 60364-5-537:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i 
łączenia. 
PN-IEC 60364-4-443:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa 
- Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi. 
PN-IEC 60364-4-45:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa 
- Ochrona przed obniżeniem napięcia. 
PN-IEC 60364-4-46:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa 
- Odłączenie izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-5-54:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-3:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogólnych charakterystyk. 
PN-IEC 60364-4-41:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa 
- Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-5-51:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego - Postanowienia ogólne. 
N SEP 004 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa. 
PN-EN 12464-1 
 
Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy 
PN-EN 62305-1:2006 (U) 
Ochrona odgromowa - Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 62305-1:2006/AC:2007 (U) 
Ochrona odgromowa - Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 62305-2:2006 (U) 
Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem 
PN-EN 62305-2:2006/AC:2007 (U) 
Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem 
PN-EN 62305-3:2006 (U) 
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Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenie 
życia 
PN-EN 62305-4:2006 (U) 
Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach 
budowlanych 
PN-IEC 61024-1:2001 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady ogólne 
PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady ogólne 
PN-IEC 61024-1-1:2001 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady ogólne -- Wybór poziomów ochrony 
dla urządzeń piorunochronnych 
PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady ogólne -- Wybór poziomów ochrony 
dla urządzeń piorunochronnych 
PN-IEC 61024-1-2:2002 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Część 1-2: Zasady ogólne -- Przewodnik B -- 
Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych 
PN-86/E-05003.01 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Wymagania ogólne 
PN-86/E-05003.02 - NORMA ZASTĄPIONA PRZEZ PN-IEC 61024-1:2001  
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Ochrona podstawowa 
PN-89/E-05003.03 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Ochrona obostrzona 
PN-92/E-05003.04 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Ochrona specjalna 
 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w 
sprawie wykazu wyrobów  służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 
użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.) 
Uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych 
Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożarowej SITP WP – 02:2010 
Dokumentacja techniczno-ruchowa i serwisowa centrali  
Karty katalogowe zastosowanych urządzeń 
 
 
Normy europejskie dotyczące okablowania strukturalnego - wymagań ogólnych 
i specyficznych dla danego środowiska: 
PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 
1: Wymagania ogólne 
PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania 
strukturalnego - Część 2: Budynki biurowe; 
Normy europejskie pomocnicze - w zakresie instalacji: 
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PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Część 1 - 
Specyfikacja i zapewnienie jakości; 
PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Część 2 - 
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków; 
PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Część 3 - Planowanie i 
wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków; 
PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna.  Instalacja okablowania - Badanie 
zainstalowanego okablowania 
PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających 
 
 mgr inż. Marek Bocian 

uprawnienia bud. do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności: 

sieci, instalacje i urządzenia 
elektryczne i elektroenergetyczne 

Nr ewid. 303/Lb/2000 
 

uprawnienia bud. do projektowania 
w specjalności telekomunikacyjnej 

Nr ewid. LUB/0068/ZOOT/06 
 

 

LOIIB:LUB/IE/1624/01 
31 stycznia 2017 r. 
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4. OBLICZENIA 
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MOC MOC Prąd Prąd

Nazwa Pij kzr ilość Odbiorniki Psr Po Ps=(Po*kzp,w,o) Q S Io Is

kW wsp. Rozdz-y sztuk 230V/400V kW kzl cos fi tg fi kW kW kVAr kVA A A

1 Istn. Rozdzielnica istniejącej części 0 15,00 1,00 1,00 400 15,00 1,00 0,93 0,40 15,00 15,00 5,93 16,13 23,28

2 RD1 Rozdzielnica Dobudowywanej części - Parter 1 34,70 0,40 1,00 400 13,88 0,65 0,93 0,40 9,02 3,57 9,70 14,00

3 RD-1 Rozdzielnica Dobudowywanej części - Niski Parter -1 39,20 0,45 1,00 400 17,64 0,65 0,93 0,40 11,47 4,53 12,33 17,80

4 W1 Centrala wentylacyjna -1 18,00 0,80 2,00 400 28,80 0,80 0,93 0,40 23,04 9,11 24,77 35,76

RAZEM 106,90 75,32 58,53 90,84

OZNACZENIA:

Pij - jednostkowa moc zainstalowana

Pi - sumaryczna moc zainstalowana

Po - moc obliczeniowa dla poszczególnych odbiorników

Ps - moc szczytowa dla  rozdzielnicy

kzl - lokalny współczynnik jednoczesności 

Q - moc bierna

S - moc pozorna

Is - Prąd szczytowy dla  rozdzielnicy

cos fi, tg fi - współczynniki mocy

UWAGAI:

1. Bilans uwzględnia pobór mocy w okresie zimowym, kiedy obciążenie jest najwieksze ze względu na pracująca centralą grzewczą

2. Bilans nie uwzględnia mocy oświetlenia awaryjnego, którgo oprawy działaja w trybie "na ciemno". Przy obecnosci napięcia sieciowego pobór mocy przez nie wynika tylko z ładowania akumulatorów.

 Busko Zdrój - Przedszkole nr 2

43,53

P
ię

tr
o

Wsp. obliczeniowe Moc zapotrzebowana

4. BILANS MOCY  

OPIS

Lp.
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Oznaczenie 

kabla
Nr obwodu

Nazwa 

odbiorn.
Moc znamion.

Napięcie 

znamion.
Prąd znamion.

Współcz. 

Mocy

Prąd znamion. 

Zabezp.

Prąd zadział. 

Zabezp.
Typ kabla Przekrój kabla

Spsób 

ułożenia   

Obciąż. 

długotr.

Współcz. 

Zmniejsz. 

Obciążalność

Obciążalność 

skorygowana
Długość kabla

Spadek 

napięcia
Warunek I Warunek II

Pn Un IB cosf IN I2 Iz kg,kt Izxkgxkt L DU%

- - - [kW] [V] A - A A - mm
2

A - A m % - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

          

ZK RG 60,00 400 93,12 0,93 100 160 YKY 4x 50 E 153 1 153 5 0,06 SPEŁNIONY SPEŁNIONY

RG RD1 14,00 400 21,73 0,93 25 40 YKY 4x 10 A2 39 0,8 31,2 60 0,91 SPEŁNIONY SPEŁNIONY

RG RD-1 17,70 400 27,47 0,93 35 56 YKY 4x 10 A2 39 1 39 60 1,14 SPEŁNIONY SPEŁNIONY

RG W1 36,00 400 55,87 0,93 63 91,35 YKY 4x 25 A2 68 1 68 60 0,93 SPEŁNIONY SPEŁNIONY

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

UWAGA: Obciążalność długotrwała przewodów i kabli wg. PN-IEC 60364-5-523

1. Warunek pierwszy:    IB < IN < kgIz.

2. Warunek drugi:          I2 < 1,45kgIz.

TABELA DOBORU ZABEZPIECZEŃ DLA OCHRONY PRZEWODÓW I KABLI PRZED SKUTKAMI PRZECIĄŻEŃ                                                                                                
WG PN-IEC 60364-4-43

 str. 1/1
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5. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 
 

Lp. URZĄDZENIE JEDN. ILOŚĆ. PRODUCENT 

1.  
Rozdzielnica główna RG 
Rozdzielnica w obudowie w II klasie ochronności 

wyposażona wg. rysunków 

kpl. 1  

2.  
Rozdzielnica główna RD1 
Rozdzielnica w obudowie w II klasie ochronności 

wyposażona wg. rysunków 

kpl. 1  

3.  
Rozdzielnica główna RD-1 
Rozdzielnica w obudowie w II klasie ochronności 

wyposażona wg. rysunków 

kpl. 1  

4.  
Rozdzielnica główna RNK 
Wg. wytycznych dostawcy nasad kominowych. 

kpl. 1  

5.  Kabel YKY 5x10mm2/1kV m 250  

6.  Kabel YKY 5x25mm2/1kV m 100  

7.  Kabel YKY 5x50mm2/1kV m 10  

8.  Kabel YDY 4x1,5mm2/1kV m 1000  

9.  Kabel YKY 3x2,5mm2/1kV m 1000  

10.  Przewód YDY 3x2,5mm2/1kV m 1500  

11.  Kabel YDY 5x6mm2/1kV m 40  

12.  Przewód YDY 2x2,5mm2 m 200  

13.  Przewód LY 1x50 mm2 m 15  

14.  Rura osłonowa SV 110 m 50  

15.  Uchwyty do rury SV 110 szt. 100  

16.  Korytko kablowe 20x6 m 200  

17.  Elementy mocujące  kpl. 10  

18.  Rura RVS 32 m 30  

19.  Uchwyty mocujące do RVS 32 kpl 2  

20.  
PWP – Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu z 

zestykami 2NO w obudowie koloru czerwonego 
szt. 

1  

21.  
Gniazdo podtynkowe podwójne  
230V 2x2P+Z, 16A/250V 

kpl. 
60  

22.  
Gniazdo podtynkowe 230V 2P+Z, 16A/250V,  IP44 
 

kpl. 
10  

23.  
Gniazdo podtynkowe podwójne 
230V 2x2P+Z, 16A/250V,  IP44 

kpl. 20  

24.  Łącznik jednobiegunowy IP 44 kpl. 10  

25.  Przycisk 1-bieg. podtynkowy kpl. 20  
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26.  Łącznik jednobiegunowy podtynkowy  kpl. 20  

27.  Łącznik świecznikowy podtynkowy kpl. 10  

28.  Łącznik schodowy podtynkowy kpl. 20  

29.  Łącznik krzyżowy podtynkowy kpl. 1  

30.  Puszka rozgałęźna natynkowa szt. 50  

31.  Puszka rozgałęźna podtynkowa szt. 50  

32.  Puszka PK-60 szt. 200  

Oprawy oświetleniowe 

33.  Oprawa ścienna zewnętrzna IP 44 szt.   

34.  
- PODŚWIETLANY ZNAK BEZPIECZEŃSTWA, 230V 

AC, 3W, IP20/IP44, 1h, AT, RAL9003(typ. Wg. planów) 
kpl. 

39  

35.  
- OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO, 230V 

AC, 233lm, IP20, 6,5W, 1h, AT, OPTYKA R 
kpl. 

20 V1 

36.  
- OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO, 230V 

AC, 248lm, IP20, 6,5W, 1h, AT, OPTYKA A 
kpl. 

10 V2 

37.  
- OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO, 230V 

AC, 209lm, IP65, 5W, 1h, AT, OPTYKA A 
kpl. 

6 V3 

38.  
- OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO, 230V 

AC, 356lm, IP20, 1h, AT, OPTYKA A 
kpl. 

2 V4 

39.  
- OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO, 230V 

AC, 450lm, IP65, 5W, 1h, AT, 
kpl. 

4 V5 

40.  
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA ZEWNĘTRZNA, IP 

65, LED, 1000lm, 840  
kpl. 

4 OZ 

41.  
100W LED 15000LM MICRO-PRM E IP 43 840 

1200X600 
kpl. 

14 O1 

42.  94W LED 11000LM PLX E IP 43 840 600X600 kpl. 40 O2 

43.  
25W LED 3750LM MICRO-PRM E IP 43 840 

300X600 
kpl. 

33 O3 

44.  
- 75W LED 7500LM MICRO-PRM E IP 43 840 

1200X300, OPRAWA DO WBUDOWANIA 
kpl. 

13 O4 

45.  
- 75W LED 7500LM MICRO-PRM E IP 43 840 

1200X300, OPRAWA DO WBUDOWANIA 
kpl. 

4 O5 

46.  
- OPRAWA LED IP44 10W 840, - OPRAWA DO 

WBUDOWANIA 
kpl. 

70 L1 

47.  

Czujnik ruchu, obszar wykrywania w okręgu 360, max. 
zasięg czujki r=10m, osłona przeciwolśnieniowa, 
zabezpieczenie przed  

przeciążeniem, wykrywanie równolegle połaczonych 
czujników, z możliwością sterownia przesłonami. 

szt. 

10  

SIEĆ STRUKTURALNA 

48.  U/UTP 4P 200 MHZ PVCop. 500m  m 500  

49.  Mini-breakout-cable-2-G657A m 300  

50.  Gniazda RJ45  kpl. 6  

51.  Gniazda światłowodowe kpl. 6  
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Instalacja odgromowa i uziemiająca 

52.  Złącze kontrolne w puszce podtynkowej szt. 10  

53.  Drut FeZn Ф8 m 800  

54.  Wsporniki betonowe FB 253 015 szt. 40  

55.  Rura RVS 22 m 200  

56.  Iglica h=2,5m kpl. 5  

57.  Uchwyt na drut szt. 20  

58.  Uchwyt uniwersalny szt. 100  

59.  Bednarka FeZn 30x4 m 600  

Oddymianie klatek schodowych 

60.  Centrala oddymiania 8A kpl. 2  

61.  Przycisk oddymiania RT 42 szt. 10  

62.  Przycisk przewietrzania SLT 42U-SD+PHZ28 szt. 2  

63.  Czujka optyczna dymu DOR 40 szt. 10  

64.  Siłownik drzwiowy DDS 50/500 szt. 4  

65.  Siłownik okna szt. 4  

66.  Elektrozaczep  PROFI 22411, 24VDC szt. 4  

67.  Puszka WKE 2 (E90) szt. 8  

68.  Puszka WKE 4 (E90) szt. 8  

69.  Zasilacz typu ZSP135-DR-2A-1 z akumulatorami kpl. 2  

70.  Przewód HDGs 3x2,5mm
2 

m 50  

71.  Przewód HDGs 3x1,5mm
2 

m 120  

72.  Przewód OWY 3x1,5 mm
2 

m 15  

73.  Przewód HTKSHekw PH90 1x2x0,8mm
2 

m 150  

74.  Przewód HTKSHekw PH90 3x2x0,8mm
2 

m 200  

75.  Czujnik pogodowy WRG 82. szt. 2  
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6. SPIS RYSUNKÓW 
 

Lp. Nazwa   Nr 

1.  Schemat strukturalny zasilania  - RYS. 1.  

2.  Schemat rozdzielnicy RD1  - RYS. 2.  

3.  Schemat rozdzielnicy RD-1  - RYS. 3.  

4.  Schemat oddymiania klatek schodowych.  - RYS. 4.  

5.  Plan instalacji oświetleniowej. Rzut Parteru  - RYS. 5.  

6.  Plan instalacji oświetleniowej. Rzut Parteru niskiego  - RYS. 6.  

7.  Plan instalacji elektrycznej, teletechnicznej. Rzut parteru  - RYS. 7.  

8.  Plan instalacji elektrycznej, teletechnicznej. Rzut parteru niskiego  - RYS. 8.  

9.  Plan instalacji elektrycznej i odgromowej. Rzut dachu  - RYS. 9.  

10.  Plan instalacji elektrycznej łazienki adaptowanej.  - RYS. 10.  

 
 
 



 
„ekogeo.pl”        20-314 Lublin, ul. Przyjaźni 6/21        NIP: 7120055094         www.autograf.lublin.pl 

 

21 
 

 

7. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 

1. Strona tytułowa zawierająca podstawowe dane inwestycji 
 

2. Spis zawartości 
 

3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 
 

4. Opis techniczny 
 

5. Część graficzna: 
 

Rys. 1 - Plan sytuacyjny w skali 1:500  
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Lublin, styczeń 2017r. 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 
 
 

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 
2003r. nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 

 

Oświadczam, że projekt budowlany: 
 

 
Rozbudowy instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej na działce nr 113,  

obr. 10 przy ul. Tadeusza Kościuszki 14 w Busko Zdroju 
 

  

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
 
 
 
Projektant:                                                                   Sprawdzający: 
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OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu rozbudowy instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej na działce nr 113, 
obr. 10 przy ul. Tadeusza Kościuszki 14 w Busko Zdroju 

 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
-    zlecenie Inwestora 
-    wizja lokalna w terenie 
-   inwentaryzacja  istniejącego  uzbrojenia  podziemnego  w  skali  1 : 500 
 -   obowiązujące normy i przepisy   
 
2.  ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie dotyczy odprowadzenia wód deszczowych z połaci dachowej oraz 
terenu utwardzonego, wybrukowanego pomiędzy projektowanym murem oporowym a ścianą 
zewnętrzną sali wielofunkcyjnej projektowanego budynku Przedszkola nr 2 w Busko. 
Odprowadzenie ścieków do istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej na przedmiotowej 
działce nr 113, obr. 10 w Busko Zdroju. 
 
3. ISTNIEJĄCA ZABUDOWA I UZBROJENIE TERENU 
 Projektowany budynek przedszkola leży na działce nr 113, obr. 10 przy ul. Tadeusza 
Kościuszki 14 w Busko Zdroju. Na jej terenie znajdują się przyłącza kanalizacji deszczowej.  
Teren działki jest w pełni uzbrojony, biegną przyłącza gazowe, wodociągowe, cieplne, 
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kable energetyczne.  
 
4. OPIS PRZYJĘTEGO ROZWIĄZANIA  

 Woda deszczowa z połaci dachowej odprowadzana będzie rurami spustowymi do 
projektowanych studni deszczowych PP z osadnikiem DN630 – S1, S3, S4 i S5. Studzienkę S5 
należy połączyć z istniejącym przyłączem kanalizacji deszczowej, jak w części rysunkowej. 
Odprowadzenie ścieków z S1 do istniejącej studni – jak w części rysunkowej, odprowadzenie 
ścieków z S3 – do projektowanej studni S2 na odcinku istniejącym. 

Dodatkowo należy odprowadzić wodę deszczową z powstałego pomiędzy ścianą 
budynku a murem oporowym powierzchnią. Odprowadzenie wód deszczowych studzienkami 
wpustowymi Ø315 z osadnikiem. Przewody   

Szczególną ostrożność należy zachować podczas prac włączenia wpustów do 
istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej w punkcie S4 z uwagi na równoległy przewód 
przyłącza gazowego.  
 
Obliczenie ilości wód opadowych:  
Q = q * F *Φ [dm3/s], gdzie: 
q – natężenie deszczu miarodajnego [dm3/s * ha], 
F – powierzchnia zlewni [ha], 
Φ – współczynnik spływu. 
 
z dachu budynku:  
F = 596,0 m2 =0,0596 ha 
Φ = 0,9 – współczynnik spływu dla dachu o nachyleniu poniżej 15°,  
q = 159,87 [dm3/s * ha]  – natężenie deszczu miarodajnego,  
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Q = (596,0* 0,9 * 159,8) / 10000 = 8,57 dm3/s – dla deszczu miarodajnego  
 
z terenu pomiędzy murem oporowym a ścianą zewnętrzną:  
F = 51,10 m2 =0,0051 ha 
Φ = 0,9 – współczynnik spływu dla dachu o nachyleniu poniżej 15°,  
q = 159,87 [dm3/s * ha]  – natężenie deszczu miarodajnego,  
 
Q = (51,10* 0,9 * 159,8) / 10000 = 0,73 dm3/s – dla deszczu miarodajnego  
 
 
4.1  Rury 
Kanalizacja deszczowa wykonana będzie z rur PCV-U ze ścianką litą o średnicy Ø160mm oraz 
Ø200mm, klasy S, łączone na kielich i uszczelniane pierścieniem gumowym. Na pionach 
kanalizacji deszczowej (rurach spustowych), należy na wysokości ok. 0,5m nad poziomem 
terenu, umieścić skrzynkę żeliwną z kratką i zamykanym otworem rewizyjnym do usuwania 
zanieczyszczeń. 
 
4.2  Studnie 
Studzienki osadnikowe mogą być wykonane na bazie rur trzonowych z PP-B o średnicach 
315mm i 630mm o wys. 2 m. Na wlocie i wylocie studzienki znajdują się na odpowiedniej 
wysokości króćce kielichowe rur. Zwieńczenie studzienki można wykonać w postaci teleskopów 
z włazem żeliwnym klasy B125. Kinety studzienek dobrać zgodnie z kierunkiem spływu ścieków. 
 
4.3.  Podłoże 
Rury układać na podłożu z zagęszczonego piasku grub. 15 cm, w suchym wykopie, kąt 
podparcia 120°. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną 
czwartą swojej powierzchni. W miejscach złączy kielichowych wykonać dołki montażowe o głęb. 
10 cm. Dołki montażowe ulegają zasypaniu piaskiem po próbie szczelności złączy danego 
odcinka.  
Głębokość wykopów pod kanały powiększono o 15cm na wykonanie podłoża. 
 
4.4.  Obsypka i zasypka 
Zasypka kanału w wykopie składa się z dwóch warstw: 
- warstwy ochronnej rury kanałowej o wysokości 30 cm ponad wierzch rury; 
- warstwy do powierzchni terenu. 
Na obsypkę stosować piasek sypki drobnoziarnisty dokładnie zagęszczany. Wskaźnik 
zagęszczenia obsypki  95%.  
Zasypanie wykopu w części drogi piaskiem, w części terenu zielonego ziemią złożoną obok, bez 
grud i kamieni.  
 
5. ROBOTY ZIEMNE 
Rurociagi układać na podsypce z piasku. Wykop wykonywać mechanicznie i ręcznie.   
Umocnienie wykopu powinna stanowić obudowa typu lekkiego aluminiowa płytowa. Wydobyty 
grunt spod terenu zielonego składować na terenie działki przedszkola, do ponownego 
wykorzystania.   
W czasie wykonywania robót ziemnych należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie wykopów przed 
zalewaniem wodami pochodzenia atmosferycznego i technologicznego. 
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Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN-B-10736 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 
 
6. UWAGI 
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić rzędne terenu oraz rzędną 
przyłącza kanalizacji sanitarnej; 
- przed zasypaniem dokonać inwentaryzacji geodezyjnej z wykonaniem rysunków 
powykonawczych z zaznaczeniem studni, spadków, rzędnych oraz średnic.  
- Całość robót wykonać zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL, zeszyt nr 9. 
 
 

           Opracowała: 
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INFORMACJA  DOTYCZĄCA  

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

do projektu rozbudowy instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej na działce nr 113, 
obr. 10 przy ul. Tadeusza Kościuszki 14 w Busko Zdroju 

 
 
1.  PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dziennik Ustaw Nr120 z dnia 10.07.2003 
 
2. ZAKRES ROBÓT CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚCI 
REALIZACJI 
 
Zakres  robót  w  kolejności  realizacji: 

 roboty ziemne – wykopy, wykonanie podłoża; 
 roboty instalacyjne – ułożenie rur, włączenie się do istn. kanału deszczowego; 
 próba szczelności; 
 zasypanie wykopów, odtworzenie nawierzchni jezdni. 

 
3. WYKAZ OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH 
 
Istniejące obiekty:  

 sąsiednie zabudowania wielorodzinna, pas drogowy ulicy T. Kościuszki; 
 uzbrojenie terenu  -  sieci:  gazowa, kanalizacji sanitarnej, kable eNN.  

 
 

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STANOWIĆ  
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
 
Wykopy i roboty montażowe przy budowie przyłącza kanalizacji deszczowej. Istniejące kable 
energetyczne i istniejący gazociąg. Istniejące ciągi komunikacyjne. 
 
5. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA 
 

 roboty ziemne 
 praca maszynowego sprzętu ciężkiego 
 strefy składowania materiałów konstrukcyjnych i budowlanych 
 drogi transportu materiałów konstrukcyjnych i budowlanych   
 włączenie do czynnego kanału sanitarnego 
 istniejące uzbrojenie w miejscach skrzyżowań z układanym rurociągiem 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym  z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
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bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru,  awarii i innych zagrożeń                         

 
Powołać kierownika budowy. Poprawnie zagospodarować plac budowy. Budowę wyposażyć w 
odpowiednie tablice informacyjne i instruktażowe, sprzęt pierwszej pomocy, BHP i p.poż. 
Przeprowadzić branżowe szkolenie pracowników pod względem BHP przed przystąpieniem do 
realizacji robót na stanowiskach pracy. Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte 
są w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy branż biorących udział w inwestycji, które 
pracownicy mają obowiązek znać i stosować. Wiedza, o której mowa powinna być potwierdzona 
branżowymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto każde przedsiębiorstwo wykonawcze 
ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa. 
 

 założyć dziennik budowy 
 opracować harmonogram organizacji robót 
 ustawić tablicę administracyjną budowy 
 wykopy oznakować i zabezpieczyć   
 wyznaczyć i oznakować place składowania materiałów budowlanych 
 wyznaczyć i oznaczyć strefy montażu elementów budowlanych 
 wyposażyć teren budowy w sprzęt BHP i P.Poż 
 zapewnić środki łączności z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej i 

służb technicznych, straży pożarnej, policji itp 
 stosować sprawny i odpowiedni sprzęt mechaniczny 
 stosować materiały posiadające odpowiednie atesty techniczne 
 prace w pobliżu istniejących sieci uzbrojenia terenu prowadzić w obecności oraz pod 

nadzorem odpowiednich służb technicznych      
 stosować odpowiedni sprzęt BHP przy pracach ogólnych i na wysokości   

 
 
 
 

Opracowała : 
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 

1. Strona tytułowa zawierająca podstawowe dane inwestycji 
 

2. Spis zawartości 
 

3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 
 

4. Opis techniczny 
 

5. Zestawienie powierzchni uzbrojenia usytuowanego w pasie drogowym 
 

6. BIOZ 
 

7. Część graficzna: 
 

Rys. 1 - Plan sytuacyjny w skali 1:500  

Rys. 2 – Profil podłużny przyłącza kanalizacji sanitarnej w skali 1:100/100 

Rys. 3 – Schemat studni  
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Lublin, styczeń 2017r. 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 
 
 

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 
2003r. nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 

 

Oświadczam, że projekt budowlany: 
 

 
Projekt budowlany przyłącza kanalizacji sanitarnej do rozbudowanej części 
budynku Przedszkola nr 2 przy ul. Tadeusza Kościuszki 14 w Busko Zdroju 

 
  

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
 
 
 
Projektant:                                                                   Sprawdzający: 
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OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu budowlanego przyłącza kanalizacji sanitarnej  
do rozbudowanej części budynku Przedszkola nr 2 przy ul. T. Kościuszki 14 w Busko Zdroju.  

 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
-    zlecenie Inwestora 
-    wizja lokalna w terenie 
-    warunki  techniczne odprowadzenia ścieków sanitarnych  wydane  przez  Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Busko Zdroju pismem  l.dz. 564/TE/17 
-   inwentaryzacja  istniejącego  uzbrojenia  podziemnego  w  skali  1 : 500 
 -   obowiązujące normy i przepisy   
 
2.  ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie dotyczy przyłączenia budynku Przedszkola nr 2 do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej. Opracowanie obejmuje odcinek kanalizacji sanitarnej od budynku (B) do 
włączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicy (SK). 
 
3. ISTNIEJĄCA ZABUDOWA I UZBROJENIE TERENU 
 Projektowany budynek przedszkola leży na działce nr 113, obr. 10 przy ul. Tadeusza 
Kościuszki 14 w Busko Zdroju. Istniejąca część budynku podłączona jest to sieci miejskiej, ale z 
uwagi na znaczącą odległość projektowanego budynku od istniejącego przyłącza – projektuje 
się nowe. 
Teren działki jest w pełni uzbrojony, biegną przyłącza gazowe, wodociągowe, cieplne, 
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kable energetyczne.  
Włączenie projektowanego przyłącza w drodze dz. nr 39/6. Przez jej teren biegną sieć 
energetyczna – zagłębienie 0,90m, sieć gazowa – zagłębienie 0,80m, sieć kanalizacji 
deszczowej – zagłębienie 2,20m. Projektowane przyłącze na zagłębieniu 2,81m. 
 
4. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ  

Projektuje się wylot ścieków od strony elewacji południowej do pierwszej studzienki 
studnia (S2) w odległości ok. 9,5m od budynku, wyposażona w kinetę 90st. oraz następna (S3) 
w odległości ok. 5m od sieci kanalizacyjnej, wyposażona w kinetę przelotową 0st., stanowią 
studnie rewizyjne włazowe DN1000 z betonu wibracyjnego B55 o wskaźniku wodoszczelności 
≥8, łączona na uszczelkę gumową. Studnia powinna posiadać dennicę z fabrycznie wykonaną 
kinetą. Połączenie studni z kanałem typu „przejście szczelne do betonu” prefabrykowane, wraz 
z studnią. Studnie wyposażone w stopnie złazowe i stożek redukcyjny DN1000/600 pozwalający 
na redukcję wysokości. Dobrano włazy żeliwne DN600 typu D400 zamykane na mn. 2 śruby. 
Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej to kanał PCV DN315. Włączenie projektowanego przyłącza 
bezpośrednio do studni (SK) przejściem szczelnym do betonu prefabrykowanym. Zagłębienie 
istniejącej studni 2,96m.  
 
Ścieki bytowo-komunalne odprowadzane z przedszkola nie będą zawierać substancji 
niebezpiecznych, nie ma konieczności stosowania urządzeń podczyszczających. 
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4.1  Rury 
Należy stosować rury i kształtki kielichowe PVC z wydłużonym kielichem, klasy SN4 SDR 41 – na 
terenie zielonym oraz klasy SN8 SDR 34 – na terenie drogi, o średnicy 160 x 4.7mm, łączone na 
uszczelkę w kielichu montowaną fabrycznie.  Rury z litego PVC wg PN-EN 1401:2009.   
 
4.2.  Podłoże 
Rury układać na podłożu z zagęszczonego piasku grub. 15 cm, w suchym wykopie, kąt 
podparcia 120°. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną 
czwartą swojej powierzchni. W miejscach złączy kielichowych wykonać dołki montażowe o głęb. 
10 cm. Dołki montażowe ulegają zasypaniu piaskiem po próbie szczelności złączy danego 
odcinka. 
 
4.3.  Obsypka i zasypka 
Zasypka kanału w wykopie składa się z dwóch warstw: 
- warstwy ochronnej rury kanałowej o wysokości 30 cm ponad wierzch rury; 
- warstwy do powierzchni terenu. 
Na obsypkę stosować piasek sypki drobnoziarnisty dokładnie zagęszczany. Wskaźnik 
zagęszczenia obsypki  95%.  
Zasypanie wykopu w części drogi piaskiem, w części terenu zielonego ziemią złożoną obok, bez 
grud i kamieni.  
 
5. ROBOTY ZIEMNE 
Przyłącze układać na podsypce z piasku. Wykop wykonywać mechanicznie i ręcznie.   
Umocnienie wykopu powinna stanowić obudowa typu lekkiego aluminiowa płytowa. Wydobyty 
grunt spod ulicy należy wywieźć, wykop w tej części zostanie zasypany piaskiem. Natomiast 
grunt spod terenu zielonego składować na terenie działki przedszkola, do ponownego 
wykorzystania.   
W czasie wykonywania robót ziemnych należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie wykopów przed 
zalewaniem wodami pochodzenia atmosferycznego i technologicznego. 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN-B-10736 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 
 
6. PRÓBA SZCZELNOŚCI  
Badania, kontrole i pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 oraz 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanymi przez 
CORBRTI INSTAL. 
Próbę szczelności kanalizacji grawitacyjnej należy wykonać w zakresie szczelności na eksfiltrację 
do gruntu i infiltracje wód gruntowych do kanału. 
 
Próba szczelności kanału na eksfiltrację: 
Próbę przeprowadzić w pierwszej kolejności, odcinkami pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. 
Przed przystąpieniem do próby szczelności zamknąć wszystkie odgałęzienia. 
Przeprowadzić próbę szczelności osobno dla przewodów i osobno dla studzienek rewizyjnych 
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie 
przez okres 30 min ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu 
wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10kPa i większe niż 50kPa, 
licząc od poziomu wierzchu rury. 
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Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do 
początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 

• 0,15 dm3/m2 dla przewodów 
• 0,40 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych 

 
 
Próba szczelności kanału na infiltrację: 
Próbę tę przeprowadzić należy, gdy woda gruntowa występuje powyżej posadowienia dna 
kanału. 
Próbę na infiltracje przeprowadza się dla całkowicie wykonanej na określonym terenie sieci 
kanalizacyjnej, bez podziału na odcinki. Podczas badania na infiltracje nie powinno być napływu 
wody do kanału w czasie trwania obserwacji (30 minut), jak przy badaniu eksfiltracji. 
 
7. INSPEKCJA TV KANAŁU  
Zgodnie z wytycznymi MPGK w Busko Zdroju po wykonaniu przyłącza kanalizacji należy 
przeprowadzić inspekcję TV kanału. Inspekcja TV kanałów i rurociągów od środka pozwala 
sprawdzić jakość połączeń rur, zgrzewów itp. Monitoring kanałów gwarantuje prawidłową 
wizualną ocenę stanu, w jakim znajduje się interesujący nas odcinek kanalizacji. Należy 
filmować każde przęsło kanalizacji, od studni do studni. Dokumentację z przeprowadzonej 
inspekcji należy dostarczyć w wersji elektronicznej do Działu technicznego MPGK Sp. z o.o. 
 
8. UWAGI 
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić rzędne terenu oraz rzędną 
wylotu z budynku; 
- przed zasypaniem dokonać inwentaryzacji geodezyjnej z wykonaniem rysunków 
powykonawczych z zaznaczeniem studni, spadków, rzędnych oraz średnic.  
- Całość robót wykonać zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL, zeszyt nr 9. 
  
 
 
 

           Opracowała: 
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZBROJENIA USYTUOWANEGO  

W PASIE DROGOWYM: 
 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku przedszkola przy ul. Tadeusza Kościuszki 14 
w Busko Zdroju 

Lp. wyszczególnienie 

Szerokość 
rzutu 

poziomego 
Dz  
[m] 

Długość 
urządzenia 

L  
[m] 

Ilość 
studni/średnica 

zewnętrzna 
N/D  

[szt./m] 

Łączna 
powierzchnia 

rzutu poziomego 
studni  

Fs=N·0,785·d2 
[m2] 

Łączna 
powierzchnia 

rzutu 
poziomego 
zajętego 

przez 
urządzenie 

Fc=Dz·L+Fs 
 [m2] 

1. 
 

Jezdnia 
 

 
0.16 

 
4,9 

 
1/1 

 

 
0,008 

 

 
0.80 

 

 
                                                                                                              Razem          0.80  
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INFORMACJA  DOTYCZĄCA  
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
przy realizacji budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej 

do budynku Przedszkola nr 2 przy ul. T. Kościuszki w Busko-Zdroju 
 
 
1.  PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dziennik Ustaw Nr120 z dnia 10.07.2003 
 
2. ZAKRES ROBÓT CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚCI 
REALIZACJI 
 
Zakres  robót  w  kolejności  realizacji: 

• roboty ziemne – wykopy, wykonanie podłoża; 
• roboty instalacyjne – ułożenie rur, włączenie się do istn. kanału sanitarnego; 
• próba szczelności; 
• zasypanie wykopów, odtworzenie nawierzchni jezdni. 

 
3. WYKAZ OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH 
 
Istniejące obiekty:  

• sąsiednie zabudowania wielorodzinna, pas drogowy ulicy T. Kościuszki; 
• uzbrojenie terenu  -  sieci:  gazowa, kanalizacji sanitarnej, kable eNN.  

 
 

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STANOWIĆ  
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
 
Wykopy i roboty montażowe przy budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej. Istniejące kable 
energetyczne i istniejący gazociąg. Istniejące ciągi komunikacyjne. 
 
5. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA 
 

• roboty ziemne 
• praca maszynowego sprzętu ciężkiego 
• strefy składowania materiałów konstrukcyjnych i budowlanych 
• drogi transportu materiałów konstrukcyjnych i budowlanych   
• włączenie do czynnego kanału sanitarnego 
• istniejące uzbrojenie w miejscach skrzyżowań z układanym rurociągiem 
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym  z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru,  awarii i innych zagrożeń                         

Powołać kierownika budowy. Poprawnie zagospodarować plac budowy. Budowę wyposażyć w 
odpowiednie tablice informacyjne i instruktażowe, sprzęt pierwszej pomocy, BHP i p.poż. 
Przeprowadzić branżowe szkolenie pracowników pod względem BHP przed przystąpieniem do 
realizacji robót na stanowiskach pracy. Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte 
są w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy branż biorących udział w inwestycji, które 
pracownicy mają obowiązek znać i stosować. Wiedza, o której mowa powinna być potwierdzona 
branżowymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto każde przedsiębiorstwo wykonawcze 
ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa. 
 

• założyć dziennik budowy 
• opracować harmonogram organizacji robót 
• ustawić tablicę administracyjną budowy 
• wykopy oznakować i zabezpieczyć   
• wyznaczyć i oznakować place składowania materiałów budowlanych 
• wyznaczyć i oznaczyć strefy montażu elementów budowlanych 
• wyposażyć teren budowy w sprzęt BHP i P.Poż 
• zapewnić środki łączności z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej i 

służb technicznych, straży pożarnej, policji itp 
• stosować sprawny i odpowiedni sprzęt mechaniczny 
• stosować materiały posiadające odpowiednie atesty techniczne 
• prace w pobliżu istniejących sieci uzbrojenia terenu prowadzić w obecności oraz pod 

nadzorem odpowiednich służb technicznych      
• stosować odpowiedni sprzęt BHP przy pracach ogólnych i na wysokości   

 
 
 
 

Opracowała : 
 
 

 



1

5

,
4

1

7

,

2

3

1

,

1

1

2

,

8

1

9

,

6

A-E

A

B

C

D

E

A-E

±0,00 = 242,20 m

n.p.m.

II

II

H

1
0
,
1

1

,

5

2

,

7

2

,

4

5

,

7

1

,

5

1

,

6

1

,

2

1

,

5

1

,

5

1

,

5

2

,

7
1

,

5

2

9

,

5

3

3

20,7

4

,

5

1

7

,

7

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~





 
„ekogeo.pl”        20-314 Lublin, ul. Przyjaźni 6/21        NIP: 7120055094         
www.autograf.lublin.pl 
 

 
 
 

INSTRUKCJA BEZPIECZE ŃSTWA 
POŻAROWEGO 

 

Obiekt: PRZEDSZKOLE NR 2 W BUSKU-ZDROJU 

Lokalizacja: 

Busko-Zdrój, osiedle T.Kościuszki 
dz. nr: 113 
jednostka ewidencyjna: 260101_4 
obręb: 0010 

Inwestor: 
Gmina Busko-Zdrój 
ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój 

Kategoria 
obiektu 

budowlanego: 
IX 

 

OPRACOWANIE: 

 mgr inż. arch. Franciszek Łasocha 21.02.2017  
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1 Podstawa prawna 
 

− § 6 pkt. 1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). 

2 Cel i zakres opracowania instrukcji 
 
Ustalenie wymagań przeciwpożarowych w zakresie organizacyjnym, technicznym, 

porządkowym itp., jakie należy uwzględnić w procesie eksploatacji budynku 
Przedszkola nr 2 w Busku-Zdroju, zwanego dalej „budynkiem”. 

 
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku określa między innymi: 
 

− warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu 
użytkowania i warunków technicznych obiektu; 

 
− wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich 

przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym; 
 
− sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia; 
 
− sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym; 
 
− warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania 

wraz z planami graficznymi poszczególnych kondygnacji budynku; 
 
− sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, 

z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji; 
 
− zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich 

stałymi użytkownikami; 
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3 Postanowienia ogólne 
 

1. Postanowienia instrukcji obowiązują właściciela/administratora, 
użytkowników budynku oraz osoby czasowo w nim przebywające. 

 
2. Postanowienia zawarte w instrukcji nie naruszają przepisów szczególnych 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów i aktów 
normatywnych. 

 
3. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej 

aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu 
użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na 
zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. 

 
4. Instrukcja nie obejmuje zagadnień dotyczących prawidłowości rozwiązań 

technicznych pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu, 
ponieważ nie wchodzi to w zakres niniejszej instrukcji. 

 
5. Niniejsza instrukcja nie zwalnia od konieczności zapoznania i przestrzegania 

wymagań ochrony przeciwpożarowej określonych w przepisach 
szczegółowych, zarządzeniach wewnętrznych, zaleceniach upoważnionych 
organów kontrolnych itp. 

 
6. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna się znajdować w miejscach 

dostępnych dla ekip ratowniczych. 
 

4 Podstawowe pojęcia i terminy zastosowane w instrukcji 
 
pożar – niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nie przeznaczonym, 
 
miejscowe zagrożenie – zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego 

i naturalnych praw przyrody nie będące pożarem ani klęską żywiołową, stanowiące 
zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, któremu zapobieżenie lub 
którego usunięcie skutków nie wymaga zastosowania nadzwyczajnych środków, 

 
zapobieżenie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej 

lub innego miejscowego zagrożenia – rozumie się przez to: 
a) zapewnienie koniecznych warunków ochrony technicznej nieruchomościom 

i ruchomościom, 
b) tworzenie warunków organizacyjnych i formalnoprawnych zapewniających 

ochronę ludzi i mienia, a także przeciwdziałających powstawaniu lub 
minimalizujących skutki pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego 
zagrożenia, 

 
działanie ratownicze – każda czynność podjęta w celu ochrony życia, zdrowia, 

mienia lub środowiska, a także likwidację przyczyn powstania pożaru, wystąpienia 
klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, 

 
materiały niebezpieczne pożarowo – rozumie się przez to następujące materiały 

niebezpieczne: 
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− gazy palne, 
− ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55°C), 
− materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, 
− materiały zapalające samorzutnie na powietrzu, 
− materiały wybuchowe i pirotechniczne, 
− materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji, 
− materiały mające skłonności do samozapalenia. 
 
strefa zagrożenia wybuchem – przestrzeń, w której może występować mieszanina 

wybuchowa substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o 
stężeniu zawartym między dolną i górną granicą wybuchowości, 

 
techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego – urządzenia, sprzęt, 

instalacje i rozwiązania budowlane służące zapobieganiu powstawania i 
rozprzestrzeniania się pożarów, 

 
urządzenia przeciwpożarowe – urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie 

lub samoczynnie) służące so wykrywania i zwalczania pożaru lub ograniczania jego 
skutków, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, 
urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu 
sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia 
odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów o uszkodzeniach, 
instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty i zawory hydrantowe, pompy w 
pompowniach [przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia 
oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed wybuchem oraz drzwi i bramy 
przeciwpożarowe, o ile są wyposażone w systemy sterowania, 

 
zabezpieczenie przed zadymianiem dróg ewakuacyjnych – zabezpieczenie przed 

utrzymywaniem się na drogach ewakuacyjnych dymu w ilości, która ze względu na 
ograniczenie widoczności lub toksyczność uniemożliwiłaby bezpieczną ewakuację 

 
zagrożenie wybuchem – możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych 

cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach, mieszanin z 
powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon (iskra, łuk elektryczny 
lub przekroczenie temperatury samozapłonu) wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu 
spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia, 

 
zawór hydrantowy – ręczny zawór odcinający umieszczony na instalacji 

wodociągowej przeciwpożarowej, wyposażony w nasadę 52 umożliwiającą podłączenie 
węży pożarniczych, 

 
bezpieczeństwo pożarowe – stan eliminujący zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzi, uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych 
środków zabezpieczenia pożarowego oraz prowadzonych działań zapobiegawczych 
przed pożarem, 

 
odpowiednie warunki ewakuacji – zespół przedsięwzięć oraz środków techniczno-

organizacyjnych zapewniających szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej 
lub objętej pożarem, 

 
prace niebezpieczne pożarowo – prace z użyciem otwartego ognia nie 

przewidziane instrukcją technologiczną lub prowadzone poza wyznaczonym na stałe do 
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tego celu miejscem w budynkach i na przyległych do nich terenach oraz na placach 
składowych, a także wszelkie prace remontowo-budowlane, 

 
przeciwpożarowy wyłącznik prądu – wyłącznik odcinający dopływ prądu do 

wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, 
których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, 

 
gęstość obciążenia ogniowego – energia cieplna wyrażona w megadżulach (MJ), 

która może powstać przy spalaniu materiałów palnych znajdujących się w 
pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów stałych przypadająca na 
jednostkę powierzchni tego obiektu, wyrażonej w metrach kwadratowych (m2), 

 
materiały niezapalne – materiały, których znormalizowane próbki, w określonych 

warunkach badań, poddane działaniu płomienia lub źródła promieniowania cieplnego 
nie zapalają się płomieniem, 

 
materiały trudno zapalne – materiały, które poddane działaniu płomienia lub 

źródła promieniowania cieplnego zapalają się i spalają w obszarze działania ognia lub 
źródła ciepła, a po ich usunięciu gasną, 

 
materiały łatwo zapalne – materiały, które poddane działaniu płomienia lub źródła 

promieniowania cieplnego zapalają się płomieniem i palą się dalej po usunięciu źródła 
ciepła, 

 
droga ewakuacyjna – cały odcinek drogi poziomej i pionowej do przebycia z 

dowolnego punktu budynku do wyjścia końcowego na przestrzeń otwartą lub do innej 
strefy, 

 
przejście ewakuacyjne – w pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym 

może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do 
innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku, 

 
dojście ewakuacyjne – długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na 

tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku. 
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5 Warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu 
 

5.1 Charakterystyka ogólna 
 
Obiekt jest budynkiem wolnostojącym zlokalizowanym na działce nr 113 w Busku-
Zdroju. Budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny. Klatki schodowe łączą się 
bezpośrednio z poziomymi drogami komunikacji ogólnej oraz stanowią jednocześnie 
drogi i wyjścia ewakuacyjne z budynku. 
Budynek posiada instalacje techniczne: elektryczną, odgromową, wentylacyjną, wodno-
kanalizacyjną, centralnego ogrzewania oraz teletechniczne. 
Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych zapewniono od strony wejścia na 
elewacji południowej.  
Teren ogrodzony z furtkami w południowej i zachodniej linii ogrodzenia. 
 

5.2 Dane liczbowe 
 
Budynek z uwagi na powierzchnię wewnętrzną: 1064,6 m2  (w tym łącznik z klatką 
schodową 48,60 m2); wysokość: 9,1 m; liczbę kondygnacji nadziemnych/podziemnych: 
2/0 kwalifikowany jest do budynków niskich (N). 

 

5.3 Kategoria zagrożenia ludzi  
 
ZL II (dwukondygnacyjny budynek przedszkola) + ZL III (jednokondygnacyjny 
łącznik z klatką schodową). 

 
Przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji: do 100 osób na każdej 
z kondygnacji. Pomieszczenia, których drzwi powinny się otwierać na zewnątrz: 
wszystkie sale zajęć przeznaczone na pobyt dla powyżej 6 dzieci. W poszczególnych 
salach zajęć przewiduje się przebywanie maksymalnie do 30 osób. W sali 
wielofunkcyjnej na niskim parterze: maksymalnie do 70 osób (zapewnione zostały dwa 
wyjścia oddalone od siebie o ok. 9 m, których skrzydła drzwi otwierają się na 
zewnątrz).  

 

5.4 Gęstość obciążenia ogniowego 
 
Budynek kwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi (ZL). Natomiast w 
pomieszczeniach gospodarczych, porządkowych itp. funkcjonalnie powiązanych z 
budynkiem przewidywana gęstość obciążenia ogniowego będzie wynosiła znacznie 
poniżej 500 MJ/m2. 

 
Zagrożenie wybuchem: nie występuje. 
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5.5 Klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia 
elementów budowlanych 

 
Klasa odporności pożarowej: „B”. 

− główna konstrukcja nośna: R 120 NRO, 
− konstrukcja dachu: R 30 NRO, 
− strop: REI 60 NRO, 
− ściana zewnętrzna: EI 60 NRO, 
− ściana wewnętrzna: EI 30 NRO, 
− przekrycie dachu: RE 30 NRO, 
− obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych (korytarzy, holi): EI30. 
 

5.6 Podział na strefy pożarowe 
 
− I strefa pożarowa ZL II (dwukondygnacyjna część budynku) o powierzchni 

1016 m2, 
− II strefa pożarowa ZL III: łącznik z klatką schodową o powierzchni  48,60 m2. 
 

5.7 Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości 
od obiektów sąsiadujących  

 
Minimalna odległość od granicy działki wynosi 10,1 m.   
 

5.8 Warunki ewakuacji 
− Niski parter. 
Z sali wielofunkcyjnej (nr 31) na niskim parterze istnieją dwa wyjścia ewakuacyjne, 
w tym jedno bezpośredni na zewnątrz budynku. Z sali zajęć nr 21 ewakuacja 
dojściem ewakuacyjnym o długości ok. 6 m do obudowanej, zamkniętej drzwiami 
EI30, wyposażonej w system do usuwania dymu klatki schodowej z bezpośrednim 
wyjściem na zewnątrz na poziomie parteru. Z pomieszczenia nr 24 (pom. 
higienistki) długość dojścia na zewnątrz budynku wynosi ok. 4 m. Pozostałe 
pomieszczenia na niskim parterze nie są przeznaczone na pobyt ludzi.  
− Parter. 
Z sal zajęć nr 9 i 10 ewakuacja do w/w klatki schodowej z bezpośrednim wyjściem 
na zewnątrz budynku. Długość dojścia ewakuacyjnego nie przekracza 7 m. Dojścia 
się nie pokrywają ani nie krzyżują. Z sali zajęć nr 11 ewakuacja do innej strefy 
pożarowej (ZL III łącznika z wydzieloną klatką schodową) o długości dojścia nie 
przekraczającej 10 m. Z tej strefy (ZL III) istnieje wyjście na zewnątrz przez drzwi 
zlokalizowane w łączniku, długość dojścia w strefie ZL III wynosi ok. 9 m. 
Pozostałe pomieszczenia nie są przeznaczone na pobyt ludzi. 
− Ewakuacyjna klatka schodowa (w/w): szerokość biegów: 135 cm, szerokość 

spoczników: 155 cm i 164 cm.  
− Długość przejścia ewakuacyjnego nie przekracza 18 m, przejście prowadzi przez 

maksymalnie 3 pomieszczenia.  
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5.9 Dobór urządzeń przeciwpożarowych 
 
− hydranty DN 25/30 m (po 1 szt. na każdej kondygnacji strefy ZL II), 
− oświetlenie awaryjne dróg komunikacyjnych (korytarzy, holi, klatki schodowej) 

oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym, 
− przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 
− system do usuwania dymu (w ewakuacyjnej klatce znajdującej się 

w projektowanym budynku przedszkola oraz klatce schodowej znajdującej się 
w obrębie łącznika), 

− instalacja odgromowa. 
 

5.10 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań 
ratowniczo-gaśniczych 

 
− droga pożarowa: doprowadzenie drogi pożarowej z parkingu za pomocą 

chodnika o szerokości 1,5 m i długości 22,5 m do jednego z wyjść 
ewakuacyjnych strefy ZL II umożliwiającego dostęp do każdej części tej strefy 
pożarowej, 

− ppoż. zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru: 20 dm3 z dwóch 
hydrantów DN 80 zlokalizowanych w odległości ok. 21 m (hydrant na tej samej 
działce) oraz ok. 115 m od budynku stanowiącego przedmiot opracowania. 

 
 

6 Charakterystyka zagrożenia pożarowego 
 

 
Obiekt użyteczności publicznej. Elementy budynku wykonane z materiałów 

niepalnych. Wykończenie wnętrz typowe dla pomieszczeń przeznaczonych na 
przedszkole. 

W budynku nie przewiduje się składowania, używania substancji pożarowo 
niebezpiecznych. W strefie przedszkola (ZL II) zabronione jest stosowanie do 
wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty 
rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. 
W pomieszczeniach przedszkola (ZL II) zabronione jest stosowanie wykładzin 
podłogowych łatwo zapalnych (powinny być co najmniej trudno zapalne). 

 
Zagrożenie pożarowe w budynku przedszkola w Busku-Zdroju może wynikać 

z występowania pewnych ilości materiałów palnych (meble biurowe i przedszkolne, 
książki, materiały biurowe, materiały dekoracyjne itp.). Materiały łatwo zapalne w 
niewielkich ilościach mogą znajdować się również w innych miejscach (np. środki 
czystości używane do utrzymania porządku, małe ilości farb, lakierów 
i rozcieńczalników, itp.). Nie występuje tu natomiast zagrożenie wybuchem. 

Ze względu na wielkość obiektu, przebywanie większej liczby osób oraz z uwagi 
na społeczne znaczenie opisywanej placówki zagadnienia związane z ochroną 
przeciwpożarową, a w tym szczególnie związane z warunkami ewakuacyjnymi, 
traktowane muszą być z dużą starannością i z wielką uwagą. 
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Analizując występujące warunki budowlane oraz warunki w zakresie 
występowania materiałów palnych wymienić można następujące potencjalne źródła 
zagrożenia pożarowego: 
- nieostrożność pracowników i podopiecznych w obchodzeniu się z ogniem otwartym 

(np. zapałki, papierosy, świece, lampy z otwartym płomieniem), 
- niewłaściwe użytkowanie urządzeń elektrycznych (przeciążenie podłączeń i 

obwodów elektrycznych, używanie uszkodzonych kabli, które znajdowałyby się w 
pobliżu materiałów palnych, używanie bez dozoru piecyków elektrycznych z otwartą 
spiralą, nieostrożne użytkowanie innych urządzeń grzejnych itp.), 

- awaria urządzeń elektronicznych (np. zasilaczy, komputerów, odbiorników 
radiowych, wzmacniaczy itp.), 

- nieostrożne obchodzenie się z płynami łatwo palnymi (np. palne farby, oleje, 
rozcieńczalniki) podczas wykonywania prac gospodarczych lub remontowych albo 
podczas przenoszenia tych substancji (np. rozlanie płynów w pobliżu źródła ognia 
albo przegrzanych elementów urządzeń technicznych (np. elektrycznych), 

- nieostrożne obchodzenie się z substancjami łatwo palnymi (jak gazy spawalnicze, 
farby, rozcieńczalniki) podczas prac remontowych, 

- nieostrożność podczas spawania przedmiotów w trakcie prac remontowych 
(rozsiewanie iskier lub rozżarzonego metalu w pobliżu materiałów łatwo palnych, 
przegrzanie stykających się materiałów palnych ze spawanymi przedmiotami itp.), 

- zwarcie, przeciążenie, przebicie lub uszkodzenie instalacji elektrycznych i w 
elektronicznych urządzeniach kontrolno-pomiarowych lub sterowniczych, 

- nieostrożność w postępowaniu z otwartym ogniem w innych okolicznościach. 
- Ponadto w każdym z miejsc w Przedszkolu, gdzie znajdują się materiały zapalne, 

uwzględnić należy mogące zaistnieć zagrożenie w wyniku nieumyślnego 
zaprószenia ognia lub celowego podpalenia przez osoby postronne. Dlatego ważne 
jest zwracanie uwagi na zachowanie się wszystkich osób, w tym szczególnie osób 
postronnych, przebywających w budynku Przedszkola. 

- Ze względu na znaczne oddzielenie od położonych w sąsiedztwie budynków 
mieszkalnych oraz oddalenie od innych obiektów budowlanych w razie zaistnienia 
pożaru nie wystąpiłaby możliwość przeniesienia się ognia z Przedszkola na inne 
obiekty lub z innych obiektów na omawiany budynek Przedszkola. 

- Pomimo stosunkowo małego zagrożenia w zakresie możliwości powstania pożaru, 
dla ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się ewentualnego pożaru wewnątrz 
pomieszczeń w przypadku zapalenia się materiałów lub urządzeń, konieczne jest 
bieżące zachowanie jak najdalej posuniętego ładu i porządku. Ponadto w miarę 
możliwości drzwi znajdujące się w poszczególnych pomieszczeniach powinny być 
utrzymywane w pozycji zamkniętej.  
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7 Zasady i sposoby usuwania zagrożeń pożarem i wybuchem 
 

7.1 Zasady ogólne 
 
 
Dla uniknięcia występowania zagrożenia pożarem lub wybuchem wewnątrz 

budynku Przedszkola nr 2 w Busku-Zdroju należy ściśle przestrzegać obwiązujących 
przepisów w tym zakresie. Przede wszystkim nie należy dopuszczać do powstawania 
sytuacji mogących stworzyć realną możliwość powstania pożaru lub wybuchu. 

 

7.2 Szczególne zasady zachowania bezpieczeństwa pożarowego 
 
W celu uniknięcia zagrożenia powstania pożaru lub wybuchu należy ściśle 

stosować się do następujących zasad:  
− nie używać ognia otwartego w strefach, gdzie mogą gromadzić się pary i gazy 

palne oraz w miejscach składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo  
i materiałów palnych, 

− przestrzegać obowiązującego na terenie posesji i w budynku Przedszkola 
zakazu palenia tytoniu – zarówno przez osoby zatrudnione jak też osoby 
postronne,  

− nie rozpalać ogniska (np. nie rozgrzewać smoły lub innych materiałów)  
w odległości mniejszej aniżeli 5 m od budynku, 

− nie przechowywać materiałów palnych w pobliżu (tzn. mniej niż 0,5 m) 
elementów nagrzewających się powyżej 100°C lub w pobliżu przewodów 
elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV, 

− nie używać przenośnych urządzeń grzewczych, które ustawione byłyby na 
podłożu palnym lub w odległości mniejszej od 0,5 m od materiałów palnych, 

− nie stosować na punktach świetlnych osłon, które wykonane byłyby  
z materiałów palnych, 

− utrzymywać w sprawności podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice i hydranty 
wewnętrzne), 

− nie ograniczać dostępu do sprzętu przeciwpożarowego (gaśnice, hydranty) 
oraz wyłączników prądu elektrycznego i ręcznych ostrzegaczy pożarowych 
(przycisków włączających alarm pożarowy); wymagane jest zachowanie 
dostępu do tych urządzeń o szerokości co najmniej 1 m, 

− nie gromadzić w podręcznych magazynkach lub w gabinecie chemicznym 
większej ilości materiałów łatwo palnych (np. farby, rozcieńczalniki, oleje, 
stężone alkohole, odczynniki chemiczne), aniżeli jest to konieczne do 
zabezpieczenia właściwego działania Szkoły, 

− nie pozostawiać na stanowiskach pracy opróżnionych naczyń po substancjach 
pożarowo niebezpiecznych (po palnych farbach i lakierach, rozcieńczalnikach 
itp.), 

− nie przechowywać cieczy łatwo palnych w pojemnikach do tego nie 
przystosowanych i bez szczelnego zamknięcia, 

− nie ustawiać jakichkolwiek przedmiotów w wyjściach na zewnątrz budynków 
oraz na drogach komunikacyjnych (w przejściach); nie należy ograniczać 
szerokości przejść ewakuacyjnych poniżej wymaganego minimum, 
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− zachować dostęp do drzwi ewakuacyjnych i nie zamykać je w sposób 
uniemożliwiający natychmiastowe ich użycie (powinna zawsze istnieć 
możliwość otwarcia drzwi od wewnątrz), 

− utrzymywać w należytym stanie technicznym instalację elektryczną oraz 
instalację gazową w kuchni i nie dopuszczać do dokonywania jakichkolwiek 
przeróbek i napraw tych instalacji przez osoby nieuprawnione do 
wykonywania takich czynności, 

− nie przeciążać obwodów elektrycznych ponad dopuszczalną, przewidzianą 
moc, 

− nie zasłaniać oznakowań przeciwpożarowych i ewakuacyjnych, 
− nie parkować pojazdów w sposób utrudniający dostęp do wyjść 

ewakuacyjnych z budynku lub utrudniających przejazdy służb ratowniczych 
drogami pożarowymi, 

− nie spalać śmieci i nie rozpalać ognisk w sposób zagrażający bezpieczeństwu 
budynków, 

− nie składować materiałów palnych bezpośrednio pod ścianami budynku. 
 
 

7.3 Prace pożarowo niebezpieczne 
 
W razie potrzeby wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo, nie 

mieszczących się w normalnej działalności Przedszkola lub w czynnościach 
konserwacyjnych, należy mieć na uwadze niedopuszczenie do powstania pożaru lub 
zagrożenia wybuchowego.  

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prace pożarowo 
niebezpieczne mogą być wykonywane pod warunkiem spełnienia wymagań w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej. Wymagania takie należy ustalać każdorazowo w oparciu o 
postanowienia niniejszej instrukcji i o istniejącą wiedzę techniczną. 

W szczególności przy wykonywaniu takich prac należy stosować się do 
następujących zasad: 

− ocenić zagrożenie pożarowe i wybuchowe w miejscu, gdzie prace będą 
wykonywane, 

− ustalić sposób zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo, 
− wyznaczać osobę bezpośrednio odpowiedzialną za bezpieczeństwo, 

posiadającą odpowiednie przygotowanie fachowe, 
− przed rozpoczęciem prac dokonać instruktażu wykonawców, 

przeprowadzanego przez osoby odpowiedzialne za utrzymanie w Przedszkolu 
stanu bezpieczeństwa pożarowego (dyrektora), o grożącym 
niebezpieczeństwie i o ich odpowiedzialności, 

− oczyścić pomieszczenie lub miejsce w strefie zagrożenia z wszelkich 
materiałów palnych; powinny być usunięte wszystkie materiały palne 
znajdujące się w pobliżu lub zabezpieczone przed zapaleniem materiały, 
których nie da się usunąć (przez osłonięcie od rozpryskujących się iskier, 
chłodzenie, uszczelnienie otworów w ścianach itp.), 

− sprawdzić, czy nie istnieje możliwość zapalenia się przedmiotów lub 
materiałów w sąsiednim pomieszczeniu, a w razie potrzeby zastosować 
odpowiednie ich zabezpieczenie, 

− w miejscach zagrożonych uszczelnić materiałami ogniochronnymi wszystkie 
przelotowe otwory do sąsiedniego pomieszczenia,  

− zapewnić w pobliżu sprzęt do likwidacji źródeł pożaru (gaśnice, naczynia z 
wodą, środki do tłumienia ognia – koce gaśnicze), 



 14 

− sprawdzić, czy nie występują w pomieszczeniu gazy lub pyły wybuchowe (np. 
pozostałości po uprzednim malowaniu środkami łatwo palnymi, powstałe w 
wyniku nieszczelności urządzeń i instalacji itp.), 

− używać do wykonywania prac niebezpiecznych wyłącznie sprzętu sprawnego 
technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru, 

− nie używać ognia otwartego lub nagrzanych urządzeń technicznych przy 
występowaniu w powietrzu wybuchowych stężeń gazów i oparów cieczy 
palnych lub pyłów (według obowiązujących zasad używanie ognia i 
materiałów iskrzących jest zabronione w przypadku przekroczenia stężenia 
palnych par lub gazów ponad 10% ich dolnej granicy wybuchowości), 

− nie używać ognia otwartego przy konstrukcjach palnych w przypadku, gdy 
może zaistnieć możliwość jego przeniknięcia do miejsc niedostępnych na 
wypadek konieczności gaszenia, 

− po zakończeniu prac należy sprawdzić, czy zostało usunięte zagrożenie; w 
razie potrzeby, w zależności od charakteru zagrożenia, sprawdzenie takie 
powinno być powtórzone kilkakrotnie lub powinno być zapewnione 
dozorowanie zagrożonego miejsca przez wyznaczony czas. 

 
Z wszystkich czynności związanych z wykonywaniem prac pożarowo 

niebezpiecznych, zarówno zleconych innemu wykonawcy lub wykonywanych we 
własnym zakresie, powinien być sporządzony odpowiedni protokół (określenie 
zagrożenia, zabezpieczenie, sprawdzenie po wykonaniu czynności itp.).  

 
Osoba nadzorująca prace pożarowo niebezpieczne powinna: 
− znać obowiązujące przepisy i zasady zabezpieczeń przeciwpożarowych,  
− dopilnować, aby przed rozpoczęciem prac zostały spełnione wszystkie 

wymagania techniczne w zakresie ich zabezpieczenia, 
− sprawdzić czy bezpośredni wykonawcy prac zostali dokładnie zapoznani z 

zasadami zabezpieczenia przed wywołaniem pożaru lub wybuchu, 
− sprawdzić skuteczność wyznaczonych i zastosowanych sposobów 

zabezpieczeń. 
 
Osoby bezpośrednio wykonujące prace pożarowo niebezpieczne powinny: 
− sprawdzić stan używanego sprzętu technicznego, 
− ściśle przestrzegać ustalonych zasad bezpieczeństwa, 
− informować przełożonych o przebiegu prac, 
− dokładnie sprawdzić stanowisko pracy po zakończeniu czynności. 
 
W przypadku stwierdzenia wystąpienia szczególnego zagrożenia prace pożarowo 

niebezpieczne powinny być wstrzymane do czasu usunięcia tego zagrożenia. 
Przy zlecaniu i wykonywaniu prac pożarowo niebezpiecznych (tzn. prac 

połączonych z użyciem substancji łatwo palnych, wybuchowych, ognia otwartego, 
materiałów pirotechnicznych itp.) wykonawcom z zewnątrz, osoby organizujące te 
prace zobowiązane są do wyegzekwowania zachowania wszelkich wymagań 
bezpieczeństwa pożarowego, określonych w §§ 36 i 37 rozporządzenia Ministra SWiA 
z dnia 7 czerwca 2010 r. O przyjęciu przez wykonawcę zobowiązania do przestrzegania 
tych zasad powinna znajdować się w zleceniu lub w umowie odpowiednia adnotacja. 
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8 Utrzymanie instalacji i urządzeń związanych z bezpieczeństwem 
pożarowym 

 
Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w 

szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej 
i piorunochronnej: instalacje wykonane zostały jako nie rozprzestrzeniające ognia.  

 
Ewakuacyjna klatka schodowa (pomieszczenie nr 4), a także klatka w łączniku 

jest tzw. pomieszczeniem zamkniętym. Wszystkie przejścia instalacyjne o średnicy 
powyżej 0,04 m zabezpieczone do klasy odporności ogniowej EI60. Przejścia 
instalacyjne na granicy stref pożarowych zabezpieczone do klasy odporności 
elementów oddzielenia przeciwpożarowego – czyli do EI 120. 

 
Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu został zlokalizowany na złączu kablowym 

bezpośrednio przy wejściu głównym do budynku przedszkola. Naciśnięcie 
Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu spowoduje wyłączenie spod napięcia urządzeń 
nie związanych z ochroną przeciwpożarową w budynku. 

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu należy oznaczyć znakiem ochrony 
przeciwpożarowej. 

 

8.1 Instalacje energetyczne i odgromowe 
 

Zgodnie z prawem budowlanym, w zakresie utrzymania sprawności instalacji 
energetycznych i odgromowych należy przestrzegać wszystkich wymagań odnośnie 
warunków technicznych, odbiorów, konserwacji, napraw, okresowych przeglądów 
skuteczności uziemienia, rezystancji izolacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami w tym zakresie i opracowanymi na podstawie nich wewnętrznymi 
ustaleniami. W szczególności należy mieć na uwadze przeprowadzanie, co najmniej 
następujących badań przeglądowych: 

1. badania stanów izolacji obwodów - raz na 5 lat, 
2. pomiar rezystancji uziemień i ocena stanu instalacji odgromowej – co 6 lat, 
3. sprawdzanie skuteczności zerowania i samoczynnego wyłączania: 
− w pomieszczeniach biurowych, biurowo-socjalnych i stacjach 

transformatorowych – co 5 lat, 
− w pomieszczeniach socjalnych, magazynach, w latarniach oświetleniowych 

zewnętrznych – co 2 lata, 
− w pozostałych miejscach  – 1 raz w roku. 
Obowiązek przestrzegania tych czasokresów powinien być przypisany osobie 

sprawującej w Szkole nadzór nad utrzymaniem instalacji energetycznej , a dokonywane 
w tym zakresie czynności powinny być odnotowane w dokumentach biurowych. 

 

8.2 Utrzymanie przewodów wentylacyjnych i kominowych 
 
Należy przestrzegać okresowego przeglądu i czyszczenia przewodów 

wentylacyjnych oraz przewodów kominowych – zgodnie z normami dotyczącymi 
utrzymywania tych instalacji (obowiązuje następująca częstotliwość czyszczenia 
przewodów kominowych i wentylacyjnych): 

1. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – 
co najmniej raz w miesiącu, 

2. od palenisk opalanych paliwem stałym, nie wymienionych w pkt 1 – 
co najmniej cztery razy w roku, 
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3. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym nie wymienionych w pkt 1 
– co najmniej dwa razy w roku. 

 Czynności takie powinny być odnotowywane w specjalnych ewidencjach, 
prowadzonych przez pracownika prowadzącego nadzór w tym zakresie . 

 
 

8.3 Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi i znakami ochrony 
przeciwpożarowej 
 
Budynek Przedszkola Nr 2 w Busku-Zdroju (korytarze, klatki schodowe, 

pomieszczenia ogólne) powinien być zaopatrzony w: 
1. znaki ewakuacyjne, 
2. znaki ochrony przeciwpożarowej. 

Sposób wykonania tych oznakowań i ich rozmieszczenie powinien być zgodny 
z odpowiednimi normami w tym zakresie. Znaki te powinny być przede wszystkim 
wykonane w taki sposób, aby zachowywały widoczność, przez co najmniej 2 godziny 
od chwili zaniku oświetlenia (tzn. powinny być wykonane z materiału 
fosforescencyjnego lub podświetlane, z własnym podtrzymaniem napięcia 
elektrycznego) i powinny posiadać wymagane w tym zakresie atesty.  

Oznakowanie to powinno być one rozmieszczone w widocznych miejscach 
według wskazań określonych na załączonym do instrukcji planach budynków. 
Dokładne miejsce umieszczenia i wielkość znaku powinny być tak dobrane, aby były 
one widoczne przez osoby ewakuujące się, z uwzględnieniem występujących odległości 
i kąta ich widzenia. 

W miarę możliwości znaki powinny być umieszczane w miejscach dobrze 
naświetlonych, aby pobudzać działanie ich warstwy fotoluminescencyjnej. 

Znaków tych nie wolno zasłaniać innymi urządzeniami lub przedmiotami. 
 

8.4 Wyposażenie w podręczny sprzęt do gaszenia pożarów w zarodku 
 
Strefy pożarowe ZL II i ZL III należy wyposażyć w gaśnice w ilości co najmniej 

2 kg lub 3 dm3  środka gaśniczego (grupy pożarów A, B, C) na każde 100 m2 
powierzchni strefy pożarowej. Sprzęt należy umieścić w ogólnodostępnych miejscach 
budynku (np. przy hydrantach, w korytarzach, przy wyjściach z budynków). Do 
urządzeń ppoż. i gaśnic należy zapewnić dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 

 
 
Podręczny sprzęt gaśniczy do gaszenia ewentualnych pożarów w zarodku 

w Przedszkolu Nr 2 w Busku-Zdroju stanowią: 
1. gaśnice proszkowe lub śniegowe – rozmieszczenie ich naniesione jest na 

załączonych planach, 
2. hydrant zewnętrzny 
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Uwagi dodatkowe w zakresie utrzymania gaśnic: 
− Przy stosowaniu gaśnic o większej objętości (tzn. powyżej 2 kg lub 3 dm3) ich 

liczba może być zmniejszona pod warunkiem zachowania wymaganej odległości 
od gaśnicy do miejsca chronionego. 

− Gaśnice proszkowe i śniegowe mogą być stosowane zamiennie, lecz zaleca się 
ażeby w miejscach, gdzie występują cenne urządzenia elektryczne i elektroniczne 
umieszczać gaśnice śniegowe – z tego względu, że nie powodują one w czasie 
użycia dodatkowych zniszczeń przez osadzanie się spieczonego proszku (gaśnice 
śniegowe zawierają wyłącznie dwutlenek węgla, który po ogrzaniu ulatnia się; w 
handlu dostępne są specjalne gaśnice śniegowe o podwyższonej temperaturze 
czynnika gaszącego, przeznaczone do urządzeń elektronicznych). 

− Nie zaleca się stosowania na terenie Przedszkola gaśnic płynowych jako 
niebezpiecznych przy gaszeniu urządzeń elektrycznych (gaśnice takie nie 
powinny znajdować się w miejscach, w których występować może konieczność 
użycia ich przy gaszeniu pożarów urządzeń elektrycznych). Dopuszcza się 
alternatywne wyposażenie pomieszczeń w gaśnice pianowe nowej generacji. 
Gaśnice te jednak nie powinny być stosowane przy gaszeniu urządzeń 
elektrycznych. 

− Urządzenia elektryczne pod napięciem można gasić gaśnicami śniegowymi i 
proszkowymi do napięcia 1 kV i z odległości minimum 1 m. Wskazane jest 
odłączenie napięcia przed użyciem gaśnicy, szczególnie przy napięciach 
przekraczających 1 kV. 

− Odległość od gaśnicy do miejsca chronionego nie może być większa niż 30 m. 
− Zabrania się używania stanowiskowego sprzętu przeciwpożarowego (tzn. sprzętu 

stanowiącego zabezpieczenie konkretnego miejsca lub obiektu) do celów 
niezwiązanych z ochroną przeciwpożarową (np. do ćwiczeń, do prac 
gospodarczych itp.). 

− Każdy pracownik na swoim stanowisku pracy jest zobowiązany do zwracania 
uwagi na utrzymanie sprzętu gaśniczego we właściwym stanie technicznym, a 
jego użycie powinno być zgłaszane przełożonemu. 

− Identyfikacja oznaczeń na gaśnicach:  
− „A” – sprzęt do gaszenia pożarów organicznych ciał stałych, żarzących się 

(drewno, papier, węgiel), 
− „B” – sprzęt do gaszenia cieczy palnych i substancji stałych topiących się 

(np. benzyna, nafta, parafina), 
− „C” – sprzęt do gaszenia gazów palnych (np. metan, acetylen, propan 

butan), 
− „D” – sprzęt do gaszenia metali lekkich (np. aluminium, magnez, sód, 

potas), 
− „F” –  sprzęt do gaszenia tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych. 
− „E”- (litera „E” jako dolny indeks, umieszczana przy powyższych 

oznaczeniach literowych) oznacza dopuszczenie do gaszenia urządzeń pod 
napięciem elektrycznym.  

− Na uwadze należy mieć obowiązek zapewnienia okresowych przeglądów 
i konserwacji sprzętu gaśniczego. Czynności takie powinny odbywać się zgodnie 
ze wskazaniami producenta poszczególnych urządzeń, nie rzadziej jednak niż 
jeden raz w roku. Spełniania obowiązku zaznaczania czasokresów ważności 
konserwacji i umieszczania ich na gaśnicach należy żądać od jednostek 
świadczących usługi w tym zakresie (warunek ten powinien być m.in. 
przedmiotem zawartej umowy). 
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9 System łączności i alarmowania na wypadek pożaru lub innego 
zagrożenia 

 
System łączności w oparty jest o telefony stacjonarne zainstalowane w 

pomieszczeniach administracyjnych. Ponadto pracownicy Przedszkola posiadają 
telefony komórkowe, które również mogą być wykorzystywane do celów alarmowych 
w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

Wykazy numerów alarmowych służb ratowniczych (straż pożarna – Nr 998, 
policja – Nr 997, pogotowie ratunkowe – Nr 999 oraz Nr 112 jako główny telefon służb 
ratowniczych) powinny być zawarte w instrukcji postępowania na wypadek pożaru, 
umieszczonej w widocznych miejscach w pomieszczeniach ogólnych (korytarze, 
pomieszczenia administracyjne). 

Według obowiązujących zasad, przekazanie meldunku na sieciowy numer 112 
jest równoznaczne z uruchomieniem wszystkich niezbędnych służb ratowniczych (tzn. 
straży pożarnej, policji i pogotowia ratunkowego – w zależności od zaistniałej sytuacji). 

10 Zasady postępowania na wypadek pożaru 
 

10.1 Zasady ogólne 
 

Wszyscy pracownicy Przedszkola Nr 2 w Busku-Zdroju obowiązani są znać 
zasady postępowania na wypadek powstania pożaru – zgodnie z postanowieniami 
niniejszej instrukcji. Powinni oni również znać miejsca rozmieszczenia gaśnic i 
hydrantów oraz zasady gaszenia pożaru przy pomocy sprzętu i środków gaśniczych 
znajdujących się w budynkach szkolnych. W celu zapewnienia skutecznych działań 
ratowniczo-gaśniczych należy zachować spokój, nie wywoływać paniki, przeciwdziałać 
powstawaniu paniki wśród uczniów oraz stosować się do sposobów postępowania 
określonych w niniejszej instrukcji oraz szczególnych poleceń Dyrektora Przedszkola. 

 

10.2 Postępowanie w przypadku zauważenia pożaru 
 
W przypadku zauważenia lub spowodowania pożaru należy upewnić się  

o skali grożącego niebezpieczeństwa, przede wszystkim o występującej możliwości 
rozszerzenia się zagrożenia na dalsze części pomieszczenia lub na inne pomieszczenia 
w budynku Przedszkola i podjąć działania mające na celu likwidację tego zagrożenia. 
Każda z osób (dotyczy to głównie pracowników Przedszkola) przebywających w 
pobliżu takiego zdarzenia w szczególności jest zobowiązana do: 

1. dokładnego ustalenia miejsca powstania pożaru oraz stopnia zagrożenia 
sąsiednich pomieszczeń (miejsc), 

2. wszczęcia alarmu przez powiadomienie donośnym głosem zagrożonych osób 
przy użyciu hasła „pożar!” . 

3. powiadomienia Powiatowej Straży Pożarnej (tel. 998 lub 112) z podaniem 
najistotniejszych, niżej określonych, informacji na temat zdarzenia, 

4. powiadomienia, w razie wypadku z ludźmi, Pogotowia Ratunkowego (tel. 999) i 
Policji (tel. 997) oraz pogotowia energetycznego (tel. 991), 

5. przystąpienia do akcji ratowania zagrożonych ludzi i gaszenia pożaru przy 
pomocy hydrantów i gaśnic. 

 
Po wykonaniu pierwszych czynności, związanych z alarmowaniem o zaistniałym 

zagrożeniu pożarowym, należy powiadomić Dyrektora Przedszkola. 
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Wzywając Państwową Straż Pożarną należy: 

1. dokładne określić obiekt, w którym zaistniał pożar (nazwa, adres), 
2. podać co się pali (określenie pomieszczenia, rodzaj palących się materiałów), 
3. poinformować, czy jest zagrożenie dla życia ludzkiego, 
4. podać nazwisko składającego meldunek i swój numer telefonu. 

Słuchawkę telefonu należy odłożyć dopiero po usłyszeniu od dyżurnego 
operatora Państwowej Straży Pożarnej informacji, że meldunek został przyjęty. 

W razie podjęcia oceny, że występujące zagrożenie nie jest wielkie i jest 
możliwość likwidacji jego we własnym zakresie, należy najpierw przystąpić do akcji 
gaszenia, a następnie powiadomić o tym Dyrektora Szkoły (pod jego nieobecność 
należy powiadomić osobę w tym czasie zastępującą Dyrektora). 
 

10.3 Postępowanie do czasu przybycia straży pożarnej 
 
Do czasu przybycia straży pożarnej kierowanie akcją ratowniczo-gaśniczą 

obejmuje Dyrektor Przedszkola lub osoba w danym czasie zastępująca Dyrektora. 
W ramach organizowanej przez Dyrektora Przedszkola lub osobę zastępującą 

akcji ratowniczej, w szczególności należy: 
1. powiadomić wszystkie zagrożone osoby o występującym niebezpieczeństwie, 
2. wyłączyć urządzenia elektryczne stwarzające zagrożenie, 
3. zarządzić ewakuację wszystkich osób znajdujących się w budynku szkolnym i 

dopilnować właściwego jej przebiegu; 
4. zorganizować grupę ratowniczą spośród przebywających w pobliżu 

pracowników lub innych osób, 
5. przystąpić do akcji gaśniczej przy użyciu podręcznego sprzętu, 
6. ograniczyć możliwość rozprzestrzenienia się pożaru poprzez zamknięcie drzwi 

do sąsiednich pomieszczeń, usunięcie z pobliża ognia palnych przedmiotów itp., 
7. w razie potrzeby, po przeprowadzeniu ewakuacji ludzi należy podjąć ewakuację 

najważniejszego mienia (ważnej dokumentacji, urządzeń technicznych). 

10.4 Postępowanie po przybyciu jednostek straży pożarnej 
 
Po przybyciu jednostek straży pożarnej należy w sposób sprawny i spokojny 

wykonywać wszystkie czynności mające na celu skuteczne przeprowadzenie akcji 
ratowniczej, a w szczególności: 

1. wykonywać polecenia osoby kierującej akcją ratowniczo-gaśniczą, 
2. udzielać dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej niezbędnych informacji 

o występującym zagrożeniu ludzi, możliwej awarii instalacji, możliwości 
rozprzestrzenienia się pożaru lub innego zagrożenia itp., 

3. zabezpieczyć miejsca i przedmioty mogące służyć do ustalenia przyczyny 
powstania pożaru, 

4. zorganizować dozorowanie miejsc dotkniętych pożarem po odjeździe straży 
pożarnej. 

 

11 Organizacja akcji ewakuacyjnej 

11.1 Zasady ogólne 
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Ewakuacja polega na wyprowadzeniu zagrożonych ludzi i mienia na zewnątrz 
zagrożonego budynku lub do innej strefy pożarowej. W przypadku wystąpienia 
zagrożenia powodującego konieczność przeprowadzenia ewakuacji osób i mienia 
decyzję o jej podjęciu podejmuje Dyrektor Przedszkola albo osoba zastępująca 
Dyrektora – w porozumieniu z kierownikiem akcji ratowniczo-gaśniczej z Państwowej 
Straży Pożarnej. Należy przy tym uwzględnić liczbę zagrożonych osób, sposób i 
kolejność opuszczenia obiektu oraz kierować się szczególną rozwagą, aby – 
uwzględniając stopień realnego zagrożenia – nie spowodować paniki. 

 

11.2 Warunki ewakuacji 
 

Dla zachowania bezpiecznych warunków ewakuacyjnych nieustannie należy 
stosować się do następujących zasad: 

1. nie składować w bezpośrednim sąsiedztwie dróg ewakuacyjnych materiałów 
łatwo zapalnych, które w razie ich zapalenia mogłyby zagrażać bezpieczeństwu 
ludzi, 

2. nie ustawiać w wyjściach z pomieszczeń jakichkolwiek przedmiotów 
utrudniających ewakuację, 

3. nie zamykać drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne w sposób 
uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie (powinna istnieć zawsze 
możliwość otwarcia drzwi ewakuacyjnych od wewnętrznej strony), 

4. zawczasu ustalić zasady ewakuacji przedmiotów, dokumentów lub wyposażenia 
o szczególnym znaczeniu, które powinny być w razie pożaru ewakuowane w 
pierwszej kolejności; dla zapewnienia tego warunku powinny być przygotowane 
odpowiednie środki techniczne (np. worki żaroodporne itp.). 

 

11.3 Ewakuacja ludzi 
 
Ewakuacja ludzi następuje przy zachowaniu następujących zasad: 

1. osoba, która zauważyła pożar zawiadamia o tym przełożonego (Dyrektora 
Przedszkola), 

2. decyzję o podjęciu ewakuacji ludzi podejmuje Dyrektor albo osoba działająca w 
jego imieniu, 

3. podawanie komunikatu o rozpoczęciu akcji ewakuacyjnej podaje się za pomocą 
sygnałów dzwonkowych (sygnały długie 3-sekundowe z przerwami 1-
sekundowymi, powtarzane pięciokrotnie); ponadto komunikat o konieczności 
opuszczenia obiektu należy podawać również donośnym, spokojnym głosem, 
starając się o zachowanie pełnego zdyscyplinowania i posłuszeństwa osób 
ewakuowanych oraz dbać o unikanie paniki (nie należy dopuścić do 
przepychania się, wyprzedzania, tłoczenia się w przejściach itp. zachowań), 

4. podczas przeprowadzanej ewakuacji w czasie trwania godziny lekcyjnej 
nauczyciele opiekują się swoją grupą do czasu wyprowadzenia jej na boisko lub 
plac zabaw, 

5. wyjście następuje zgodnie z oznakowanymi drogami ewakuacyjnymi na 
zewnątrz budynku, 

6. należy użyć wszelkich dostępnych środków, aby skutecznie zabezpieczyć drogi 
ewakuacyjne (tzn. osłaniać je przed oddziaływaniem zadymienia lub wysokiej 
temperatury), 

7. pomieszczenia opuszczać pojedynczo, a na ciągach komunikacyjnych starać się 
tworzyć nieprzerwany łańcuch, 
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8. przy silnym zadymieniu należy poruszać się w pozycji pochylonej, a głowę 
starać się utrzymywać jak najniżej, 

9. należy kierować się drogami ewakuacyjnymi według kierunków oznaczonych 
znakami ewakuacyjnymi, 

10. po opuszczeniu budynku wszyscy uczniowie oraz personel Przedszkola (tzn. 
osoby niezaangażowane przy akcji gaśniczej) powinni zgromadzić się 
w wyznaczonym miejscu (np. placu zabaw); należy upewnić się, czy wewnątrz 
budynku nie pozostały żadne osoby, a następnie poinformować o tym 
kierownictwo placówki. 

 
Podczas ewakuacji należy zwrócić uwagę na osoby, które same nie byłyby 

w stanie opuścić budynku (np. niepełnosprawne lub zasłabły) i w - razie takiej potrzeby 
– udzielić im niezbędnej pomocy. 

 
W chwili przybycia na miejsce pożaru jednostek straży pożarnej osoba 

dotychczas kierująca akcją gaśniczą przekazuje relację dowódcy przybyłych jednostek 
o aktualnej sytuacji i podporządkowuje się jego poleceniom. W relacji tej należy 
poinformować, czy są osoby poszkodowane, czy wszyscy zostali ewakuowani z miejsc 
zagrożonych, gdzie ewentualnie pozostali ludzie i w jaki sposób można się dostać do 
osób zagrożonych. 

 

11.4 Ewakuacja mienia 
 

W pierwszej kolejności powinna odbyć się ewakuacja zagrożonych osób. 
Ewakuacja mienia może być zarządzona – w razie wystąpienia takiej konieczności – po 
upewnieniu się, że wszystkie zagrożone osoby opuściły budynek i nie występuje 
bezpośrednie zagrożenie dla ludzi. Polecenie w tym zakresie wydaje Dyrektor 
Przedszkola (osoba zastępująca Dyrektora) w porozumieniu z kierownikiem akcji 
ratowniczej z Państwowej Straży Pożarnej. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie 
warunków do ewakuacji wyposażenia jest Referent Przedszkola. Przygotowania te 
polegają na wyznaczeniu zawczasu zasobów przeznaczonych do ewakuacji 
(szczególnie cenne przedmioty, ważna dokumentacja itp.), kolejności wykonywania 
tych czynności i przygotowania do tego celu odpowiednich środków technicznych 
(pojemników, worków z tkaniny żaroodpornej, zasobników).  

Wynoszenie dokumentacji, przedmiotów i urządzeń może być kontynuowane 
tylko do czasu wyraźnego nasilenia się niebezpieczeństwa dla ekip ratowniczych. 
W razie nasilenia się zagrożenia na sygnał osoby kierującej akcją ratowniczą ewakuacja 
mienia powinna być przerwana. 
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11.5 Praktyczne sprawdzanie warunków ewakuacyjnych 
 
Zgodnie z obowiązującymi zasadami w Przedszkolu Nr 2 w Busku-Zdroju należy 

przeprowadzać okresowe praktyczne sprawdzanie warunków ewakuacyjnych. 
Sprawdzian taki powinien odbywać się, co najmniej raz w roku – nie później niż 3 
miesiące od czasu przybycia nowych użytkowników, czyli w terminie 3 miesięcy od 
rozpoczęcia roku szkolnego. 

Przed przystąpieniem do ewakuacji próbnej należy omówić z uczniami możliwe 
zagrożenie pożarowe, cel oraz założenia sprawdzianu. O zamiarze przeprowadzenia 
próbnej ewakuacji należy powiadomić Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej z 
wyprzedzeniem, co najmniej 7 dni. 

12 Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa pożarowego oraz 
zaznajamianie załogi z obowiązującymi zasadami w tym zakresie 

12.1 Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa pożarowego 
 
Zgodnie z obowiązującą ustawą zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

w obiekcie Przedszkola Nr 2 w Busku-Zdroju realizowane są przez zapewnienie: 
1. przestrzegania przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych 

i eksploatacyjnych, 
2. wyposażenia budynków w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, 
3. konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób 

gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie, 
4. zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie 

Przedszkola, w tym możliwości ewakuacji osób przebywających w budynkach, 
5. przygotowania obiektów i terenu do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej na 

wypadek pożaru lub innego zdarzenia, 
6. ustalenia sposobów postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia 

oraz w zakresie przygotowania do tych działań, 
7. zapoznawania pracowników Przedszkola i podopiecznych z przepisami 

przeciwpożarowymi, 
8. zapewnienia niezbędnych środków finansowych na cele związane 

z zabezpieczeniem przeciwpożarowym, 
9. realizowanie wniosków z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych. 

 
Zgodnie z art. 4 ust. 1a. ustawy o ochronie przeciwpożarowej odpowiedzialność 

za realizację powyższych obowiązków spoczywa na osobach faktycznie władających 
budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem (tzn. na właścicielu i na osobach 
zarządzających obiektem). Zadania w zakresie powyższych obowiązków realizowane 
są bezpośrednio przez osoby wykonujące funkcje kierownicze oraz przez osoby 
odpowiedzialne za utrzymanie budynków (Dyrektor Przedszkola). 

 
Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Przedszkolu obowiązani są do: 

1. zabezpieczenia obiektu – w ramach posiadanych kompetencji i obowiązków – 
przed zagrożeniem pożarowym, 

2. bieżącego usuwania usterek mogących stać się przyczyną pożaru lub wybuchu 
i informowania przełożonych o zauważonych zagrożeniach w tym zakresie, 

3. przestrzegania na swoim stanowisku pracy należytego ładu i porządku, 
4. przestrzegania wszystkich zakazów i nakazów w zakresie zachowania 

bezpieczeństwa pożarowego ustalonych w niniejszej instrukcji oraz zawartych 
w szczegółowych przepisach prawnych w tym zakresie, 
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5. uczestniczenia w organizowanych szkoleniach w zakresie bezpieczeństwa 
pożarowego, 

6. znajomości zasad alarmowania współpracowników, podopiecznych i straży 
pożarnej na wypadek wystąpienia pożaru oraz sposobów użycia podręcznego 
sprzętu gaśniczego i zachowania się podczas pożaru, 

7. alarmowania osób zagrożonych oraz najbliższych przełożonych o zauważonym 
pożarze lub innym zagrożeniu, 

8. wykonywania, w razie zaistnienia pożaru, wszystkich poleceń wydawanych 
przez osobę kierującą akcją ratowniczo-gaśniczą w zakresie ewakuacji, 
udzielania niezbędnej pomocy.  

Wyżej wykazane obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej powinny 
znaleźć swoje odzwierciedlenie w dokumentach znajdujących się w aktach osobowych 
(w zakresach obowiązków opracowanych dla poszczególnych stanowisk). 

W odniesieniu do osób naruszających w ewidentny sposób zasady 
bezpieczeństwa pożarowego powinny być wyciągane konsekwencje zgodnie 
z obowiązującym w Przedszkolu regulaminem dotyczącym dyscypliny pracy. 
 

12.2 Zaznajamianie z zasadami ochrony przeciwpożarowej 
 

Wszystkie osoby zatrudnione w Przedszkolu Nr 2 w Busku-Zdroju powinny 
przejść odpowiednie przeszkolenie w zakresie obowiązku i zasad zachowania 
warunków bezpieczeństwa pożarowego. Zgodnie z obowiązującymi zasadami szkolenia 
takie w odniesieniu do pracowników administracyjnych powinny być odnawiane 
w czasokresach nie rzadziej jak raz na 5 lat.  

W odniesieniu do nowo przyjmowanych pracowników wstępne przeszkolenie 
przeprowadza Dyrektor Przedszkola, podając najistotniejsze zagadnienia w zakresie 
występujących zagrożeń, zapobiegania tym zagrożeniom oraz sposobu postępowania 
w przypadku zaistnienia pożaru – zgodnie z niniejszą instrukcją. Wszyscy pracownicy 
powinni uczestniczyć w okresowych szkoleniach (organizowanych w zakresie BHP), 
w ramach, którego omawiane są również zagadnienia z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej. Szkolenia okresowe, przeprowadzane przez upoważnioną placówkę 
oświatową lub przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, należy odnawiać raz 
na pięć lat. 

 
W wyniku odbytego przeszkolenia pracownicy powinni znać: 

1. zagrożenia pożarowe i wybuchowe występujące w Przedszkolu oraz możliwe 
przyczyny powstawania pożarów i innych miejscowych zagrożeń, 

2. zasady zapobiegania możliwości powstania pożaru, 
3. rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i zasady jego użycia, 
4. zasady postępowania na wypadek powstania pożaru,  
5. zasady zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych, 
6. postanowienia obowiązującej w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 

Z prowadzonych szkoleń powinna być prowadzona odpowiednia dokumentacja. 
O odbyciu przeszkolenia (wstępnego i okresowego) pracownik składa odpowiednie 
oświadczenie według załączonego wzoru, które przechowuje się w dokumentacji 
osobowej.  
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(załącznik Nr 1) 

P R O T O K Ó Ł 
z wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych 

 
(sporządzany zgodnie z  rozporządzeniem Ministra SWiA z dnia 16.06.2003 (Dz. U. Nr 121, poz. 1138) 

wprzypadku wykonywania w Szkole prac z użyciem ognia otwartego, płynów łatwo palnych i innych substancji 
wmiejscach stwarzających zagrożenie pożarem lub wybuchem) 

 
sporządzony w dniu ............................... 

 
I. Określenie rodzaju prac i sposobu ich zabezpieczenia 

 
1. Określenie rodzaju prac .............................................................................................................. 

 
..................................................................................................................................................... 

(wymienić miejsce i  rodzaj prac,  używane substancje i urządzenia) 
 

2.Występujące zagrożenie pożarem lub wybuchem........................................................................ 
 
.......................................................................................................................................................... 

(określić miejsce, źródło i rodzaj zagrożenia pożarem lub wybuchem) 
 

3.Prace będą wykonywane przez..................................................................................................... 
 
4.Sposób zabezpieczenia prac ......................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................... 

(wymienić obowiązujące środki bezpieczeństwa i sprzęt gaśniczy) 
 
5. Osoba odpowiedzialna za zachowanie bezpieczeństwa i nadzór:  
 
.......................................................................................................................................................... 

(nazwisko i imię, funkcja) 
Podpisy członków Komisji (nazwisko, imię, stanowisko): 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 
II. Zgoda na wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych 
 
1. Data i godzina rozpoczęcia prac ................................................................................................ 
 
2. Data i godzina zakończenia prac ................................................................................................ 
 
Zlecający wykonanie prac:  Przyjmujący prace do wykonania: 
 
............................................  .................................................. 
 (nazwisko i imię, podpis)  (nazwisko i imię, podpis) 

 
 

Dyrektor Szkoły 
 

................................................................... 
(data, podpis ) 
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III. Sprawdzenie stanu bezpieczeństwa po zakończeniu prac  
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 

 
 
 

     
......................................  ...................................... 
(podpis osoby zlecającej)  (podpis osoby wykonującej) 
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(załącznik Nr 2) 

I N S T R U K C J A 
postępowania na wypadek pożaru 

(do umieszczenia w miejscach widocznych przy wejściach i w kantorach kierowników) 

 
W przypadku zauważenia pożaru, zadymienia lub innego zagrożenia pracownicy 

Przedszkola Nr 2 w Busku-Zdroju zobowiązani są do: 
 

A. Przed przybyciem straży pożarnej: 
1) ogłoszenia alarmu, informując o zdarzeniu donośnym głosem współpracowników, 

uczniów i inne osoby przebywające na terenie Szkoły, 
2) powiadomienia telefonicznie Państwowej Straży Pożarnej (numer telefonu 998, 112) z 

podaniem adresu i nazwy obiektu, miejsca powstania pożaru, występującego zagrożenia 
ludzi oraz numeru telefonu i nazwiska przekazującego meldunek, a w przypadku 
poszkodowania ludzi należy powiadomić Pogotowie Ratunkowe (tel. Nr 999) oraz 
Policję (tel. Nr 997), 

3) powiadomienia o zdarzeniu Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Busku-Zdroju , 
4) przystąpienia do akcji ratowniczo-gaśniczej (ewakuacja zagrożonych ludzi oraz gaszenia 

pożaru za pomocą gaśnic i hydrantów wewnętrznych, zamknięcie drzwi  
i okien), 

5) sprawdzenia, czy wewnątrz pomieszczeń nie są zagrożeni ludzie, 
6) odłączenia – w razie potrzeby - zasilania elektrycznego w budynku, 
7) zabezpieczenia urządzeń i materiałów stwarzających zagrożenie (np. pojemniki  

z płynami łatwo palnymi, butle z gazem itp.). 
Do czasu przybycia straży pożarnej akcją ratowniczą kieruje Dyrektor Przedszkola lub 

osoba działająca w jego imieniu. 
 
B. Z chwilą przybycia jednostek straży pożarnej należy: 

1) wykonywać wszystkie polecenia osoby kierującej akcją ratowniczą, 
2) udzielać informacji o występującym zagrożeniu ludzi i możliwości rozszerzenia się 

pożaru, 
3) zabezpieczyć miejsca i przedmioty mogące służyć do ustalenia przyczyny pożaru, 
4) zapewnić dozorowanie miejsc dotkniętych pożarem po odjeździe straży pożarnej.  

 
C. Podczas ewakuacji należy stosować się do następujących zasad: 

1) przy ewakuacji jednej grupy należy donośnym i spokojnym głosem podać komunikat o 
występującym zagrożeniu i polecenie o konieczności opuszczenia pomieszczenia 
(budynku), 

2) przy ewakuacji należy pospiesznie i przy zachowaniu spokoju udać się w kierunku wyjścia 
z budynku zgodnie ze znakami ewakuacyjnymi, 

3) pomieszczenia opuszczać pojedynczo a następnie formować szyk dwójkowy, należy 
unikać paniki, nie przepychać się, nie wyprzedzać, nie tłoczyć w przejściach, a na ciągach 
komunikacyjnych starać się tworzyć nieprzerwany łańcuch, 

4) przy silnym zadymieniu należy poruszać się w pozycji pochylonej, a głowę starać się 
utrzymywać jak najniżej, 

5) udzielać pomocy przy wyjściu z budynku osobom posiadającym trudności  
w samodzielnym poruszaniu się, 

6) po wyjściu z budynku dzieci gromadzą się na placu zabaw lub trawniku, a opiekunowie 
grup sprawdzają stany osobowe, 

7) sprawdzać, czy wewnątrz budynku nie pozostali zagrożeni ludzie, 
8) w przypadku wystąpienia zatłoczenia przestrzegać zasady, że pierwszeństwo mają osoby 

znajdujące się bliżej wyjścia oraz osoby niepełnosprawne i dzieci.  
                                                       

 
Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Busku-Zdroju 

załącznik Nr 3 
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.............................................. 
pieczęć nagłówkowa 

Lista pracowników, 
którzy zapoznali się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego 

Przedszkola Nr 2 w Busku-Zdroju  
 
Niniejszym oświadczam, że zostałem (zostałam) zapoznany (zapoznana) 

z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obowiązującą w Przedszkolu Nr 2  
w Busku-Zdroju. Zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich zawartych w niej 
obowiązków w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, postępowania na wypadek 
powstania pożaru oraz zobowiązuję się do bieżącego zwracania uwagi na utrzymanie 
sprawności podręcznych środków gaśniczych i na zachowanie wymaganych warunków 
ewakuacyjnych – zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. 
 
Lp. Nazwisko i imię Data Stanowisko Podpis 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Busku-Zdroju 
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załącznik Nr 4 
 

Instrukcja postępowania 
podczas przeprowadzania ewakuacji osób  

z budynku Przedszkola Nr 2 w Busku-Zdroju 
 

I. Ogólne zasady przeprowadzania ewakuacji.  
Ewakuacja ma na celu ratowanie ludzi i dzieci przebywających w budynku 

Przedszkola, przed skutkami zaistniałego zagrożenia spowodowanego pożarem a także 
innym zagrożeniem o charakterze awaryjnym.  

Przez określenie ewakuacji wymuszonej rozumie się ruch, w którym człowiek jest 
zmuszony jak najszybciej opuścić zagrożone pomieszczenie lub budynek. W ruchu tym 
ważną rolę odgrywa czynnik psychologiczny który kształtuje cały proces tego ruchu.  

Charakterystycznymi właściwościami tego ruchu są: jego krótkotrwałość, dążenie 
wszystkich uczestników znajdujących się w strumieniu do szybkiego opuszczenia 
zagrożonego miejsca. Ewakuowani starają się jak najszybciej opuścić zagrożone 
pomieszczenie, ludzie często tłoczą się, popychają stwarzając niebezpieczeństwo dla 
innych ewakuowanych.  

 
1. Decyzję o zarządzeniu ewakuacji podejmuje dyrektor przedszkola lub jego 

zastępca (jeśli nie przybyły inne jednostki uprawnione do tego).  
Decyzja taka musi uwzględniać:  
- zakres ewakuacji (np. kondygnacje),  
- liczbę osób przewidzianych do ewakuacji,  
- sposób i kolejność opuszczania obiektu (kondygnacji),  
- drogi i kierunki ewakuacji,  
- miejsce koncentracji ewakuowanych,  

Ustalenie dróg i kierunków ewakuacji powinno nastąpić po ustaleniu przez 
pracowników rodzaju i miejsca zagrożenia (pożaru) i kierunku jego 
rozprzestrzeniania się.  

 
2. Sposób przeprowadzenia ewakuacji:  

a) Niezwłocznie powiadomić wszystkich pracowników przebywających na 
terenie ewakuowanego odcinka o powstaniu i charakterze zagrożenia oraz konieczności 
przeprowadzenia ewakuacji. Można wykorzystać łączność wewnętrzną, dzwonki itp.  

b) Kierujący akcją ewakuacyjną wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg 
ewakuacji grup dzieci. Powinny to być osoby prowadzące w danym czasie zajęcia z 
poszczególnymi grupami. W dalszej kolejności ustala ewentualną potrzebę ewakuacji 
sprzętu i mienia.  

c) W pierwszej kolejności należy ewakuować osoby z pomieszczeń, w których 
powstał pożar, pomieszczeń znajdujących się na drodze rozprzestrzeniania się ognia, 
pomieszczeń które mogą zostać zadymione i do których może zostać odcięta droga 
ewakuacji w wyniku powstałego pożaru. Następnie należy ewakuować osoby 
zaczynając od najwyższej kondygnacji.  

d) Podczas ewakuacji z pomieszczeń, strumień dzieci należy kierować na 
poziome drogi ewakuacyjne (korytarze), a następnie zgodnie z kierunkiem oznaczonym 
przez znaki ewakuacyjne, na klatki schodowe i wyjścia poza obszar zagrożony lub na 
zewnątrz obiektu.  

e) W przypadku zablokowania dróg ewakuacyjnych, należy niezwłocznie 
dostępnymi środkami powiadomić kierującego akcją ewakuacyjną. Ludzi odciętych od 
wyjścia, a znajdujących się w strefie zagrożenia, należy zebrać w pomieszczeniu 
najbardziej oddalonym od źródła pożaru lub innego zagrożenia i w miarę możliwości 
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ewakuować na zewnątrz przy pomocy sprzętu ratowniczego przybyłych jednostek 
Państwowej Straży Pożarnej lub innych.  

f) Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji 
pochylonej, starając się trzymać głowę jak najniżej, ze względu na mniejsze zadymienie 
w dolnych partiach pomieszczeń i korytarzy. Usta i drogi oddechowe należy zasłonić 
chustką zmoczoną w wodzie – ułatwia to oddychanie. Podczas ruchu w mocno 
zadymionych odcinkach dróg ewakuacyjnych należy poruszać się wzdłuż ścian, aby nie 
stracić orientacji co do kierunku ruchu.  

g) Ewakuacja mienia nie może odbywać się kosztem sił i środków niezbędnych 
do ewakuacji i ratowania ludzi. Tego typu ewakuację należy rozpocząć od 
najcenniejszych przedmiotów, urządzeń czy dokumentacji.  

h) Po opuszczeniu budynku przedszkola lub zagrożonej strefy, opiekunowie grup 
zobowiązani są do niezwłocznego sprawdzenia stanu osobowego grup. W razie 
podejrzenia, że ktoś pozostał w zagrożonej strefie należy natychmiast zgłosić ten fakt 
jednostkom ratowniczym przybyłym na miejsce i przeprowadzić ponowne sprawdzenie 
pomieszczeń budynku.  

i) W przypadku przybycia jednostek Państwowej Straży Pożarnej w trakcie akcji 
ewakuacyjnej, kierujący przebiegiem akcji zobowiązany jest do złożenia krótkiej 
informacji o przebiegu akcji i podporządkowania się dowódcy przybyłej jednostki 
taktycznej straży pożarnej.  
 

Dla zapewnienia szybkiej i skutecznej akcji ewakuacyjnej osób (w szczególności 
dzieci) oraz mienia należy dokonać oceny warunków ewakuacji w najbardziej 
ekstremalnych warunkach. Należy przewidzieć rozwiązania eliminujące wystąpienie 
paniki wśród ewakuowanych grup. Za przeprowadzenie oceny odpowiedzialność 
ponosi dyrektor przedszkola. 

Zaleca się przeprowadzenie praktycznego sprawdzianu możliwości ewakuacji z 
częstotliwością ustaloną przez dyrektora przedszkola. Przeprowadzając po raz pierwszy 
sprawdzenie warunków ewakuacji, zaleca się powiadomienie właściwej terenowo 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i wykonanie ćwiczenia pod 
nadzorem jej przedstawiciela.  

Ewakuacja prowadzona jest pod kierownictwem Zespołu Ewakuacyjnego 
powołanego przez Dyrektora przedszkola. Wszczęcie ewakuacji odbywa się na 
wyraźne polecenie Dyrektora lub członków Zespołu Ewakuacyjnego. Osobami 
uprawnionymi do zarządzenia ewakuacji są:  
.......................................................................................................................  
.......................................................................................................................  
.......................................................................................................................  
(Imię i nazwisko)  

 
W przypadku przybycia jednostek straży pożarnej, kierującym akcją gaśniczą i 
ewakuacji staje się dowódca przybyłej jednostki ratowniczo-gaśniczej.  
 
UWAGA!  

Wszyscy członkowie zespołu ewakuacyjnego oraz wszyscy pozostali pracownicy, 
a także inne osoby przebywające w budynku zobowiązani są do bezwzględnego 
podporządkowania się zarządzeniom kierującego akcją i do wykonywania jego poleceń. 
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw kierującego 
działaniem ratowniczym. /Dz. U. z 1992r. Nr 54, poz. 259/).  
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3. Ogłoszenie alarmu na wypadek pożaru lub innego zagrożenia o charakterze 
awaryjnym, pociągającym za sobą konieczność zarządzenia ewakuacji.  

 
Środkami służącymi do ogłoszenia alarmu może być sprzęt nagłaśniający, w 

przypadku jego braku ewakuację zarządzają wyznaczeni przez Dyrektora członkowie 
zespołu ewakuacyjnego (za pomocą głosu), którzy natychmiast powiadamiają ogół 
personelu.  

Powiadomienie powinno mieć charakter stanowczy lecz nie pobudzający do 
panik. Należy używać następujących określeń do powiadamiania:  

- „Ogłasza się alarm pożarowy (awaryjny) – wszystkie osoby opuszczają budynek 
bez paniki i w spokoju. 

- „Kierować się do wyznaczonych wyjść” itp.  
 
a) Członkowie zespołu ewakuacyjnego ogłaszają alarm i przeprowadzają 

ewakuację, a następnie sprawdzają wszystkie pomieszczenia czy wszystkie osoby 
opuściły budynek i jeśli zachodzi konieczność prowadzą akcję gaśniczą przy użyciu 
podręcznego sprzętu gaśniczego.  

 
b) Wszystkie drzwi wejściowe do budynku otwierają członkowie zespołu 

ewakuacyjnego lub obsługa techniczna obiektu i kierują ewakuowanych do tych wyjść.  
 
4. Przebieg akcji ewakuacyjnej.  

a) Natychmiast po ogłoszeniu alarmu wszystkie osoby znajdujące się w budynku 
zobowiązane są :  

- wyłączyć spod napięcia wszystkie urządzenia elektryczne,  
- opuścić pomieszczenie w którym się znajdują,  
- udać się w kierunkach określonych strzałkami do wyjść ewakuacyjnych, a 

następnie do rejonu ewakuacji,  
- zachować spokój,  
b) Osoby, które jako pierwsze wyszły i zauważyły, że na przejściach znajdują się 

przedmioty utrudniające poruszanie się, obowiązane są odsunąć je pod ścianę, aby 
umożliwi ć niezakłócony przebieg ewakuacji.  

c) Przy poruszaniu się drogami ewakuacyjnymi należy stosować się do 
następujących zasad:  

- nie wolno zatrzymywać się, ani poruszać w kierunku przeciwnym 
wyznaczonemu kierunkowi ewakuacji,  

- szybkość poruszania się po schodach należy dostosować do szybkości 
poruszania osób znajdujących się poniżej,  

- nie wolno podejmować prób przyśpieszenia schodzenia przez popychanie, 
wyprzedzanie i wydawanie okrzyków,  

- poruszanie powinno odbywać się w pozycji pochylonej,  
- w miarę możliwości usta i nos zasłaniać zmoczoną w wodzie chustką, 

ubraniem itp.,  
- poruszać się wzdłuż ścian, aby nie stracić orientacji co do kierunku ruchu,  
- w stosunku do osób stawiających opór należy użyć przymusu fizycznego.  
d) W czasie trwania ewakuacji, wszystkie osoby opuszczające budynek 

obowiązane są do przestrzegania dyscypliny i podporządkowania się członkom zespołu 
ewakuacyjnego oraz do zachowania ciszy i spokoju. Umożliwi to osobą kierującym 
akcją wydawanie ustnych poleceń dotyczących korygowania kierunków i przebiegu 
ewakuacji.  
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e) W przypadku powstania pożaru w dowolnym pomieszczeniu osoby znajdujące 
się w nim nie czekając na sygnał alarmu opuszczają go natychmiast i ewakuują się na 
zewnątrz najbliższym wyjściem. W pomieszczeniu tym mogą zostać jedynie osoby 
biorące udział w akcji gaśniczej, właściwy sposób celem uniknięcia niepotrzebnego 
strachu w momencie ćwiczeń lub faktycznej ewakuacji, jeśli dyrektor uzna to za 
stosowne.  

5. Szczegółowe obowiązki członków zespołu ewakuacyjnego.  
a) Z chwilą ogłoszenia alarmu i ewakuacji, wszyscy członkowie zespołu są 

obowiązani:  
- otworzyć drzwi wyjść ewakuacyjnych,  
- kierować wszystkie osoby na drogi ewakuacyjne,  
- dopilnować aby ewakuacja przebiegała w sposób ciąg i uporządkowany oraz 

przeciwdziałać nadmiernemu zapełnieniu dróg ewakuacyjnych,  
- regulować ruch wzdłuż dróg ewakuacyjnych,  
- sprawdzić czy wszystkie osoby opuściły pomieszczenia,  
- opuścić pomieszczenia i zameldować się u kierującego akcją.  
b) Członkowie zespołu ewakuacyjnego powinni swą postawą i zachowaniem 

oddziaływać uspokajająco na innych.  
c) Wszyscy członkowie zespołu oraz pozostali zatrudnieni pracownicy są 

zobowiązania do zapoznania się z niniejszą instrukcją oraz do bezwzględnego jej 
przestrzegania. Fakt ten powinien być potwierdzony na piśmie według załączonego 
wzoru.  

 
6. Szczegółowy przydział zadań:  

Dyrektor:  
- podejmuje decyzję i zarządza ewakuację /wg zasad wyszczególnionych wyżej/  
- alarmuje straż pożarną, pogotowie ratunkowe i policję,  
Obsługa techniczna /woźna/:  
- otwiera wszystkie drzwi ewakuacyjne,  
- odłącza dopływ energii,  
- w razie możliwości ewakuuje mienie /dokumenty, ubrania, cenne urządzenia/,  
Personel dydaktyczny:  
- nauczyciel prowadzący daną grupę odpowiada za bezpieczną jej ewakuację,  
- bezpośrednio po ogłoszeniu alarmu formuje dzieci w pary i wyprowadza do 

wyjść ewakuacyjnych oznakowanymi drogami,  
- udaje się z grupą w miejsce koncentracji i dokładnie sprawdza stan liczebny 

oraz samopoczucie podopiecznych. W przypadku zauważenia czegoś niepokojącego 
zgłasza natychmiast do dyrektora lub kierującego akcją. 

 
II. Postanowienia końcowe:  

1. Dla zapewnienia znajomości procedury: „Przeprowadzania próbnej ewakuacji 
w Przedszkolu nr 2 w Busku-Zdroju” przez wszystkich zainteresowanych ustala się 
udostępnienie dokumentu przez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Przedszkolu.  

 
 

Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Busku-Zdroju 
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Załącznik Nr 5 

Plan – konspekt 
praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji 

 
1. Termin przewidywanego sprawdzenia warunków ewakuacji  
 
................................................................................................................................... 

 
2. Cel sprawdzianu 
 
................................................................................................................................... 

 
3. Zakres przewidzianej do prowadzenia ewakuacji i miejsce zbiórki  
 
................................................................................................................................... 
 
4. Osoba odpowiedzialna za wykonanie sprawdzianu  

 
................................................................................................................................... 

 
5. Środki pozoracji  

 
................................................................................................................................... 

 
6. Powiadomienie Komendy Powiatowej SP o zamiarze sprawdzianu 

(data, sposób powiadomienia) 
 
................................................................................................................................... 
 
7. Faktyczny przebieg sprawdzianu: 
a)  data i godz. rozpoczęcia    

................................................................................................................................... 
b) godz. zakończenia sprawdzianu 

................................................................................................................................... 
c) uwagi na temat przebiegu sprawdzianu  

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 
d) wnioski  

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 
 
 
 

.................................................................. 
 (podpis osoby odpowiedzialnej) 
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Załącznik Nr 6 
W y k a z 

najważniejszych przepisów prawnych i innych uregulowań 
wykorzystanych przy opracowywaniu instrukcji 

 
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 147, poz. 1229, z późniejszymi zmianami). 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 

1126, z późniejszymi zmianami). 
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, zm. w Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, Dz. z 2004 r. 
Nr 109, poz. 1156). 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz. U. Nr 121, poz. 1139). 

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860). 

7. Polska norma PN-B-02852. Ochrona przeciwpożarowa w budynków. Obliczanie 
gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania 
pożaru. 

8. Polska Norma PN-92.N-01256/02. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
9. Polska Norma PN-92.N-01256/01. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciw-

pożarowa. 
10. Polska Norma PN-IEC-60364-4. Instalacja elektryczna w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
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Załącznik Nr 7 

Objaśnienia znaków ewakuacyjnych 

 

 
WYJŚCIE EWAKUACYJNE 

 

KIERUNEK DO WYJŚCIA Z DROGI EWAKUACYJNEJ W LEWO 

 

KIERUNEK DO WYJŚCIA Z DROGI EWAKUACYJNEJ W PRAWO 

 

KIERUNEK DO WYJŚCIA Z DROGI EWAKUACYJNEJ  
SCHODAMI W DÓŁ 

 

KIERUNEK DO WYJŚCIA Z DROGI EWAKUACYJNEJ  
SCHODAMI W GÓRĘ 

 

KIERUNEK (ZNAK POMOCNICZY) 

Objaśnienia znaków ochrony przeciwpożarowej 

 

GAŚNICA 

 

RĘCZNY PRZYCISK SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 

 

PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU ELEKTRYCZNEGO 

 

KIERUNEK LOKALIZACJI SPRZĘTU POŻARNICZEGO  
(ZNAK POMOCNICZY) 

 

HYDRANT WEWNĘTRZNY 
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