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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania 
Przedmiotem opracowania jest istniejący budynek Domu Studenta Nr 1 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie przy ul. ks. J. Popiełuszki 4.  
W związku z przeprowadzonymi czynnościami kontrolno – 

rozpoznawczymi przez funkcjonariuszy Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie w dniu  
17 października 2018 r., wydanej na podstawie ujawnionych nieprawidłowości 
decyzji administracyjnej znak MZ.5581.15.2.2018 z dnia 22 listopada 2018 r. oraz  
ze względu na występujące warunki zagrażające życiu ludzi, inwestor postanowił 
wystąpić do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej o wyrażenie zgody na zastosowanie warunków zamiennych w trybie  
§ 2 ust. 3a) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie (J.t.: Dz. U. 2015, poz. 1422 z późn. zm.) oraz na zastosowanie 
warunków zamiennych w trybie art. 6 a ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.  
o ochronie przeciwpożarowej (J. t.: Dz. U. 2018r., poz. 620 z późn. zm.),  
w związku z: 
 § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia  
w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).  
Przywołane w treści „warunki techniczne” oznacza rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(J.t.: Dz. U. 2015, poz. 1422 z późniejszymi zmianami). 

W celu zapewnienia właściwych warunków z zakresu bezpieczeństwa 
pożarowego postanowiono zidentyfikować występujące nieprawidłowości  
w budynku i wypracować propozycje zastosowania rozwiązań zamiennych.  

Zastosowanie warunków zamiennych proponuje się ze względu na 
następujące nieprawidłowości wyszczególnione w punkcie 6.3. niniejszej 
ekspertyzy, które nie mogły zostać usunięte w ramach przedsięwzięć 
przystosowawczych. 
 
2. Ogólna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie, 

usytuowanie)  
Budynek Domu Studenta Nr 1 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Koninie zlokalizowany jest przy ul. ks. J. Popiełuszki 4 w Koninie na działce  
nr 145/2. Od strony południowo – wschodniej do budynku przylega obiekt 
stołówki. Ze względu na fakt, iż budynek stołówki stanowi jedną strefę pożarową  
z akademikiem został poddany ekspertyzie. Na działce znajduje się również 
budynek dydaktyczny PWSZ.  

Właścicielem budynków jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
w Koninie, ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin. Budynek stołówki na podstawie umowy 
najmu wynajmowany jest firmie PPHU „ŻAK-SMAK” S.C. 

Budynek powstał w latach 50 – tych XX wieku, następnie w latach 80-tych 
dobudowano klatkę schodową od strony północnej.  
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 Budynek pełni funkcję akademika dla studentów Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Koninie. Jest to obiekt trzykondygnacyjny (parter, piętro I  
i II), częściowo podpiwniczony. Przylegający budynek stołówki to obiekt 
parterowy, podpiwniczony.  

W akademiku znajdują się trzy klatki schodowe o konstrukcji żelbetowej, 
oznaczone w części graficznej opracowania, jako K1, K2 i K3, natomiast  
w budynku stołówki jedna klatka schodowa o konstrukcji żelbetowej, oznaczona 
w części graficznej opracowania, jako K4.  
Na poszczególnych kondygnacjach przewidziano następujące pomieszczenia: 
Piwnica Dom Studenta (kondygnacja podziemna): 

– siłownia damska i męska,  
– węzeł cieplny, 
– magazyn pościeli,  
– pomieszczenia gospodarcze. 

Piwnica stołówka (kondygnacja podziemna): 
– kuchnia, 
– pomieszczenie biurowe, 
– wentylatornia, 
– pomieszczenia gospodarcze, 
– schowek, 
– sanitariaty. 

Parter Dom Studenta:  
– 16 pokoi noclegowych na wynajem,  
– 3 pokoje gościnne dla profesorów,  
– recepcja, 
– pomieszczenie socjalne,  
– pomieszczania gospodarcze, 
– pomieszczenia porządkowe, 
– sanitariaty.  

Parter stołówka:  
– stołówka, 
– pomieszczenia kuchni, 
– sanitariaty.  

Piętro I: 
– 18 pokoi noclegowych, w tym 3 gościnne dla profesorów,  
– świetlica, 
– pomieszczenie socjalne,  
– sanitariaty. 

Piętro II: 
– 20 pokoi noclegowych, w tym 3 gościnne dla profesorów,  
– pomieszczenia socjalne, 
– sanitariaty. 

Dane konstrukcyjno – budowlane:  
 konstrukcja: murowano – żelbetowa,  
 ściany zewnętrzne: murowane z cegły ceramicznej, 
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 ściany wewnętrzne i działowe: murowane z cegły ceramicznej,  
 stropy: żelbetowe prefabrykowane, 
 stropodach: żelbetowy,  
 pokrycie: papa, 
 klatki schodowe: żelbetowe.   

Budynek ocieplony styropianem.  
 

3. Warunki budowlano – instalacyjne, ich stan techniczny (związany  
z ochroną przeciwpożarową) 

Budynek objęty niniejszą ekspertyzą wyposażony jest w następujące instalacje: 
 elektryczną,  
 odgromowa,  
 wentylacyjną, 
 wodno – kanalizacyjną, 
 centralnego ogrzewania (ogrzewanie z cieplika miejskiego, pomieszczenia 

węzła cieplnego zlokalizowane w piwnicy Domu Studenta), 
– wewnętrzną sieć hydrantową: dwa hydranty wewnętrzne 25 mm z wężem 

płasko składanym w budynku stołówki, po jednym na każdej kondygnacji,  
– awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w drogach ewakuacyjnych (korytarze  

i klatki schodowe) w Domu Studenta.   
Wszystkie instalacje istniejące w stanie dobrym. 
 

4. Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania lub ocena 
warunków techniczno budowlanych w oparciu, o które budynek uznany 
został za zagrażający życiu ludzi (jeżeli taki stan został stwierdzony  
w budynku)   

  Przeprowadzone czynności kontrolno – rozpoznawcze przez 
funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie  
oraz ocena warunków techniczno – budowlanych i bezpieczeństwa pożarowego 
wykazały, że budynek Domu Studenta w stanie istniejącym, w myśl § 16. ust. 2. 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 07 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) został uznany, jako zagrażający 
życiu ludzi, ze względu na zawężoną o ponad jedną trzecią szerokość 
spoczników od szerokości określonej w przepisach techniczno – budowlanych. 
 
5. Charakterystyka pożarowa 
5.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji 
 

Parametry budynku Dom Studenta Stołówka 

Powierzchnia wewnętrzna 2188,55 m2 892,49 m2 

Kubatura 12312,5 m3 3607,0 m3 

Wysokość budynku 10 m 5 m  

Grupa wysokości budynek niski (N) budynek niski (N) 



 5

Liczba kondygnacji 
nadziemnych 

3 1 

Liczba kondygnacji 
podziemnych  

1 1 
 

 

5.2. Odległość od obiektów sąsiadujących 
Budynek Domu Studenta Nr 1 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
w Koninie zlokalizowany jest przy ul. ks. J. Popiełuszki 4 w Koninie na działce  
nr 145/2 i połączony jest od strony południowo – wschodniej z budynkiem 
stołówki.  
Budynki oddalone od obiektów sąsiadujących i od granicy działki w odległości:  
 od strony zachodniej przebiega droga wewnętrzna, następnie oddalony  

od budynku dydaktycznego PWSZ znajdującego się na tej samej działce  
w odległości 10,47 m,  

 od strony południowej przebiega ulica ks. J. Popiełuszki,  
 od strony wschodniej oddalony od granicy działki w najbliższym zbliżeniu 

w odległości 2,20 m, następnie oddalony od budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w odległości 5,43 m i 6,38 m,  

 od strony północnej teren niezbudowany.  
W zbliżeniu do granicy działki oraz od budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
budynek Domu Studenta ze ścianami pełnymi na całej wysokości budynku (bez 
otworów). Ściany jedynie ocieplone materiałem palnym – styropian – proponuje 
się odstępstwo w tym zakresie.  

 
5.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych 
W obiekcie nie przewiduje się składowania materiałów łatwo palnych, 
wybuchowych i utleniających. W obiekcie będą występować materiały palne 
stanowiące wyposażenie pomieszczeń, między innymi takie materiały jak: 

 materiały wykonane z drewna i materiałów drewnopodobnych  
(m. in. meble, drzwi),  

 wykładziny podłogowe (PCV i dywanowe), 
 materiały papiernicze (m. in. papier wykorzystywany do prowadzenia 

bieżącej działalności), 
 pościel w pokojach noclegowych. 

Wyżej wymienione materiały nie są zaliczane do łatwopalnych, nie ulegają 
samozapaleniu i nie tworzą stężeń wybuchowych. Temperatura zapalenia tych 
materiałów wynosi powyżej 200oC.  

 
5.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 
Obiekty będące przedmiotem niniejszej ekspertyzy zaliczone są do kategorii 
obiektów zagrożenia ludzi (ZL) – gęstości obciążenia ogniowego nie liczy się.  
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5.5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej 
kondygnacji i w pomieszczeniach, w których przebywać mogą 
jednocześnie większe grupy ludzi  

Dom Studenta ze względu na funkcję akademika dla studentów zakwalifikowany 
do kategorii ZL V zagrożenia ludzi. Stołówka zakwalifikowana do kategorii  
ZL I zagrożenia ludzi.  
Na poszczególnych kondygnacjach i w pomieszczeniach przewiduje się pobyt 
osób w ilości: 
Piwnica Dom Studenta (kondygnacja podziemna): 

– siłownia damska i męska,  
– węzeł cieplny, 
– pomieszczenia gospodarcze. 

Brak pomieszczeń na stały pobyt ludzi.  
Piwnica stołówka (kondygnacja podziemna): 

– kuchnia: 2 osoby, 
– pomieszczenie biurowe: 1 osoba. 

Parter Dom Studenta:  
– 16 pokoi noclegowych na wynajem: 9 pokoi 1 – osobowych, 7 pokoi  

2 – osobowych,  
– 3 pokoje gościnne dla profesorów: 1 – osobowe,  
– recepcja: 1 osoba.  

Łącznie na parterze znajduje się 26 miejsc noclegowych.  
Parter stołówka:  

– stołówka: ok. 150 osób,  
– pomieszczenia kuchni: 6 osób. 

Piętro I: 
– 15 pokoi noclegowych: 9 pokoi 3 – osobowych, 6 pokoi 2 – osobowych,  
– 3 pokoje gościnne dla profesorów: 1 pokój 2 – osobowy, 2 pokoje 1 – 

osobowe,     
– świetlica: ok. 20 osób.  

Łącznie na I piętrze znajdują się 43 miejsca noclegowe.  
Piętro II: 

– 17 pokoi noclegowych: 11 pokoi 3 – osobowych, 6 pokoi 2 – osobowych,  
– 3 pokoje gościnne dla profesorów: 1 pokój 2 – osobowy, 2 pokoje 1 – 

osobowe. 
Łącznie na II piętrze znajduje się 49 miejsc noclegowych.  
Ogółem w budynku Domu Studenta znajduje się 118 miejsc noclegowych,  
w tym 84 miejsca dla studentów (nocleg powyżej 3 doby), 23 miejsca  
w pokojach noclegowych na wynajem oraz 11 miejsc w pokojach gościnnych 
dla profesorów.  
 
5.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni 

zewnętrznych 
W budynkach brak pomieszczenia zagrożonego wybuchem, brak też stref 
zagrożenia wybuchem.  
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5.7. Podział obiektu na strefy pożarowe 
W stanie istniejącym budynek Domu Studenta oraz stołówka stanową jedną 
strefę pożarową o łącznej powierzchni wewnętrznej 3081,04 m2. Dopuszczalna 
powierzchnia strefy pożarowej dla budynku wielokondygnacyjnego niskiego 
zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL I oraz ZL V zagrożenia ludzi 
wynosi 8000 m2. W stanie istniejącym dopuszczalna powierzchnia strefy 
pożarowej jest zachowana.    
 
5.8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej  

i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane 
Budynek niski wielokondygnacyjny zakwalifikowany do kategorii zagrożenia 
ludzi ZL I oraz ZL V – wymagana klasa „B” odporności pożarowej. 
Wobec czego poszczególnym elementom konstrukcyjnym budynku zapewniono 
następujące wymagania: 

Element konstrukcyjny: Klasa odporności pożarowej „B” 

główna konstrukcja nośna 
R 120 

(murowana) 
spełnia wymagania 

konstrukcja dachu 
R 30 

(stropodach żelbetowy) 
spełnia wymagania  

strop 
REI 60 

(żelbetowe prefabrykowane) 
spełnia wymagania 

ściana zewnętrzna 

EI 60 ( oi ) 
w pasie międzykondygnacyjnym  

o wysokości pasa 0,80 m 
spełnia wymagania 

ściana wewnętrzna 

EI 30 
(murowane z cegły ceramicznej)  

spełnia wymagania 
za wyjątkiem dwóch przeszkleń na poziomie parteru  
w Domu Studenta (okna w pom. recepcji) oraz jedno 

przeszklenie w pomieszczeniu biurowym piwnicy budynku 
stołówki  

przekrycie dachu 

RE 30 
nie dotyczy  

(stropodach żelbetowy spełniający  
wymagania REI 60) 

R – nośność ogniowa w minutach, 
E – szczelność ogniowa w minutach, 
I – izolacyjność ogniowa w minutach. 
Dokonując analizy powyższych wymagań stwierdza się, że nie wszystkie 
elementy konstrukcyjne budynków spełniają wymagania jak dla klasy „B” 
odporności pożarowej.  
W stanie istniejącym wymagania, które nie zostały spełnione dotyczą jedynie 
braku zapewnienia klasy odporności ogniowej ścian wewnętrznych (dwóch okien 
znajdujących się w pomieszczeniu recepcji, które służą do wydawania kluczy do 
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pokojów oraz jednego przeszklenia w pomieszczeniu biurowym w piwnicy 
budynku stołówki).  
Ponadto w stanie istniejącym brak następujących wydzieleń: 
 brak oddzielenia piwnicy od pozostałej części budynku drzwiami w klasie 

EI 30 odporności ogniowej (Dom Studenta oraz budynek stołówki)  
 brak wydzielenia pomieszczenia węzła cieplnego, jako odrębnej strefy 

pożarowej,  
 ściana oddzielenia ppoż. ocieplona styropianem (elewacja wschodnia)  

w budynku Domu Studenta, która zlokalizowana jest w odległości 2,2 m od 
granicy działki oraz w odległości 5,43 m i 6,38 m od budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego zlokalizowano na sąsiedniej działce – proponuje się 
odstępstwo w tym zakresie.   

Projektowane elementy w następujących klasach odporności ogniowej: 
 oddzielenie piwnicy od pozostałej części budynku Domu Studenta 

drzwiami w klasie EI 30 odporności ogniowej przy klatce schodowej K1 na 
parterze oraz przy klatce schodowej K2 na poziomie piwnicy, 

 oddzielenie piwnicy od pozostałej części budynku stołówki drzwiami  
w klasie EI 30 odporności ogniowej na poziomie parteru oraz 
zamurowaniu otworu w klasie EI 60 odporności ogniowej (brak 
całkowitego oddzielenia piwnicy od pozostałej części budynku w miejscu 
szybów windowych – proponuje się odstępstwo w tym zakresie), 

 wydzielenie pomieszczenia węzła cieplnego drzwiami w klasie EI 60 
odporności ogniowej, jako odrębnej strefy pożarowej.  
 

5.9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa  
i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe  

Ewakuacja z Domu Studenta 
W budynku znajdują się trzy klatki schodowe, w tym: 

 klatka schodowa K1 (główna – środkowa) mając swój bieg z piwnicy  
na II piętro, klatka schodowa otwarta,  

 klatka schodowa K2 (znajdująca się w szczycie budynku od strony 
południowej) mająca swój bieg z piwnicy na II piętro, klatka schodowa 
zamykana drzwiami,  

 klatka schodowa K3 (znajdująca się w szczycie budynku od strony 
północnej) mająca swój bieg z parteru na II piętro, klatka schodowa 
zamykana drzwiami.  
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Parametry klatek schodowych K1, K2 i K3 wg poniższego zestawienia 
tabelarycznego: 

 
Parametry klatki schodowej K1 i K2 prowadzącej z piwnicy na parter  
wg poniższego zestawienia tabelarycznego: 

Parametr Wymóg 
Klatka 

schodowa  
K1 

Klatka 
schodowa 

K2  

Klatka schodowa  
K3 

Minimalna szerokość 
użytkowa biegu (m) 

1,20 1,20 ÷ 1,40 
spełniony 

0,97 ÷ 1,02 
niespełniony 

1,37 ÷ 1,40 
spełniony 

Minimalna szerokość 
użytkowa spocznika 

(m) 
1,50 

1,26 ÷ 1,80 
niespełniony 

0,65 ÷ 1,19 
niespełniony 

1,23 ÷ 1,52 
niespełniony 

Maksymalna 
wysokość stopni  

(m) 
0,175 0,16 ÷ 0,17  

spełniony 
0,17 

spełniony 
0,17 

spełniony 

Maksymalna ilość 
stopni  

w jednym biegu (m) 
17 

5 ÷ 9  
spełniony 

9 ÷ 10  
spełniony 

10 
spełniony 

Zależność pomiędzy 
szerokością,  

a wysokością stopnia  
( 2h + s = 0,60 ÷ 

0,65m) 

0,60 ÷0,65 
0,60 ÷ 0,62 
spełniony 

0,57 
niespełniony 

0,64 
spełniony 

Konstrukcja biegów i 
spoczników 

(klasa odporności 
ogniowej) 

R 60 R 60  
spełniony 

R 60  
spełniony 

R 60  
spełniony 

Palność 
niepalne 

spełniony 
niepalne 

spełniony 
niepalne 

spełniony 
niepalne 

spełniony 

Parametr Wymóg 
Klatka schodowa 

K 1 
Klatka schodowa 

K 2 

Minimalna szerokość użytkowa 
biegu (m) 

0,8 
1,20 ÷ 1,23 
spełniony 

1,03÷ 1,10 
spełniony 

Minimalna szerokość użytkowa 
spocznika (m) 

0,8 1,43 ÷ 1,50 
spełniony 

0,64  
niespełniony 

Maksymalna wysokość stopni (m) 0,2 
0,17  ÷ 0,175 

spełniony 
0,17 ÷ 0,20 
spełniony 

Maksymalna ilość stopni w jednym 
biegu (m) 17 

5 ÷ 9 
spełniony 

6 ÷ 7 
spełniony 

Zależność pomiędzy szerokością,  
a wysokością stopnia  

( 2h + s = 0,60 ÷ 0,65m) 
0,60 ÷0,65 0,62 ÷ 0,63 

spełniony 
0,61 ÷ 0,69 

niespełniony 
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Parametry schodów wewnętrznych SW1 prowadzących z Domu Studenta do 
stołówki wg poniższego zestawienia tabelarycznego: 

 

Powyższe parametry klatek schodowych oraz schodów wewnętrznych, w tym 
niespełniające wymagań obowiązujących przepisów (zawężone spoczniki  
o ponad jedną trzecią w klatce schodowej K2 od określonej w przepisach 
techniczno – budowlanych) stanowią podstawę do uznania budynku, jako 
zagrażający życiu ludzi.  
Szerokość stopni schodów zewnętrznych przy głównym wejściu do budynku 
(drzwi Dz1) wynosi 0,30 m, wobec wymaganej szerokości 0,35 – warunek 
niespełniony 
Ewakuacja z piwnicy 
Ewakuacja z pomieszczeń w piwnicy zapewniona poprzez dwa kierunki 
ewakuacji do klatki schodowej K1 i K2 oraz bezpośrednio na zewnątrz budynku 
drzwiami Dz6.  
 
 
 

Konstrukcja biegów i spoczników 
(klasa odporności ogniowej) 

R 60 R 60  
spełniony 

R 60  
spełniony 

Palność 
niepalne 

spełniony 
niepalne 

spełniony 
niepalne 

spełniony 

Parametr Wymóg 
 

Schody SW1  
 

Minimalna szerokość użytkowa biegu (m) 1,2  
1,41 

spełniony 

Minimalna szerokość użytkowa spocznika (m) 1,5 
1,47 ÷ 1,51 

niespełniony  

Maksymalna wysokość stopni (m) 0,175 
0,16 

spełniony 

Maksymalna ilość stopni  
w jednym biegu (m) 

17 
6 

spełniony 

Zależność pomiędzy szerokością,  
a wysokością stopnia  

( 2h + s = 0,60 ÷ 0,65m) 
0,60 ÷0,65 

0,60 
spełniony 

Konstrukcja biegów i spoczników 
(klasa odporności ogniowej) 

R 60 
R 60  

spełniony 

Palność 
niepalne 

spełniony 
niepalne 

spełniony 
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Ewakuacja z parteru 
Ewakuacja z parteru budynku zapewniona poprzez następujące wyjścia 
ewakuacyjne: 
 wyjście główne z budynku (drzwi Dz1) to drzwi dwuskrzydłowe  

o szerokości 1,29 m, przy czym skrzydło nieblokowane o szerokości 0,94 
m,  

 wyjście prowadzące z klatki schodowej K2 (drzwi Dz2) to drzwi 
jednoskrzydłowe o szerokości 1,00 m, przy wymaganej szerokości 1,20 m,  

 wyjście prowadzące z klatki schodowej K3 w (drzwi Dz3) to drzwi 
dwuskrzydłowe o szerokości 1,30 m, przy czym skrzydło nieblokowane  
o szerokości 0,90 m. 

Zawężona szerokość drzwi ewakuacyjnych Dz2 stanowiących wyjście z budynku 
– nie stanowi podstawy do uznania budynku, jako zagrażający życiu ludzi.  
Ewakuacja z każdego pomieszczenia na parterze zapewniona poprzez dwa 
kierunki ewakuacji, za wyjątkiem jednego pokoju (nr 19) znajdującego się przy 
klatce schodowej K2. Długość dojścia ewakuacyjnego z tego pokoju do wyjścia 
prowadzącego na zewnątrz budynku (drzwi Dz2) wynosi 7,4 m przy jednym 
kierunku ewakuacji.   
Ponadto w stanie istniejącym korytarze nie zostały podzielone na odcinki nie 
dłuższe nie 50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi – 
wymóg będzie spełniony. 
Ewakuacja z I i II piętra  
Ewakuacja z każdego pomieszczenia na I i II piętrze zapewniona poprzez dwa 
kierunki ewakuacji do trzech klatek schodowych K1, K2 i K3.  
Ponadto w stanie istniejącym korytarze na I i II piętrze budynku nie zostały 
podzielone na odcinki nie dłuższe nie 50 m przy zastosowaniu przegród  
z drzwiami dymoszczelnymi – wymóg będzie spełniony. 
Szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej (korytarzy) na I i II piętrze wynosi  
1,74 m, przy czym występują lokalne przewężenia: na I piętrze: 0,97 m oraz  
na II piętrze: 0,87 m.  
Ewakuacja z budynku stołówki 
W budynku znajduje się jedna klatka schodowa oznaczona w części graficznej 
opracowania, jako K4.  
Parametry klatki schodowej K4 prowadzącej z piwnicy na parter  
wg poniższego zestawienia tabelarycznego: 

Parametr Wymóg Klatka schodowa 
K 4 

Minimalna szerokość użytkowa biegu (m) 0,8 
1,21 

spełniony 

Minimalna szerokość użytkowa spocznika (m) 0,8 
0,97 ÷ 1,67 
spełniony 

Maksymalna wysokość stopni (m) 0,2 
0,17   

spełniony 
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Ewakuacja z piwnicy  
Ewakuacja z piwnicy zapewniona poprzez dwa wyjścia ewakuacyjne prowadzące 
bezpośrednio na zewnątrz budynku: 
 drzwi Dz7 to drzwi jednoskrzydłowe o szerokości 0,90 m,  
 drzwi Dz8 to drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 1,40 m, przy czym 

skrzydło nieblokowane o szerokości 0,90 m. 
Ponadto ewakuacja z piwnicy zapewniona poprzez klatkę schodową K4 na parter 
i dalej na zewnątrz budynku.  
Ewakuacja z każdego pomieszczenia w piwnicy zapewniona poprzez dwa 
kierunki ewakuacji, za wyjątkiem jednego pomieszczenia gospodarczego 
(nieprzeznaczonego na stały pobyt ludzi). Długość dojścia ewakuacyjnego z tego 
pomieszczenia do wyjścia prowadzącego na zewnątrz budynku (drzwi Dz8) 
wynosi 13 m przy jednym kierunku ewakuacji – wymóg 10 m.   
Ewakuacja z parteru 
Ewakuacja z parteru budynku zapewniona poprzez następujące wyjścia 
ewakuacyjne: 
 wyjście główne z budynku (drzwi Dz4) to drzwi dwuskrzydłowe  

o szerokości 1,87 m, przy czym skrzydło nieblokowane o szerokości  
0,87 m, przy wymaganej szerokości co najmniej 0,90 m,   

 wyjście prowadzące z pomieszczenia stołówki (drzwi Dz5) to drzwi 
dwuskrzydłowe o szerokości 1,68 m, przy czym skrzydło nieblokowane  
o szerokości 0,84 m, przy wymaganej szerokości co najmniej 0,90 m.  

Z pomieszczenia stołówki zapewniono trzy wyjścia ewakuacyjne: bezpośrednio 
na zewnątrz budynku drzwiami Dz5, do komunikacji przy wyjściu Dz4 oraz do 
komunikacji Domu Studenta (drzwi wewnętrzne Dw3).  
 
5.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych,  

a w szczególności wentylacyjnej, elektroenergetycznej, ogrzewczej, 
gazowej, odgromowej  

Cały obiekt chroniony jest instalacją odgromową. Ponadto budynek wyposażony 
w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, którego przyciski zlokalizowano na 
zewnątrz budynku przy drzwiach Dz1. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcina 
dopływ prądu do wszystkich obwodów, za wyjątkiem obwodów zasilających 

Maksymalna ilość stopni w jednym biegu (m) 17 
10 

spełniony 

Zależność pomiędzy szerokością,  
a wysokością stopnia  

( 2h + s = 0,60 ÷ 0,65m) 
0,60 ÷0,65 

0,62 
spełniony 

Konstrukcja biegów i spoczników 
(klasa odporności ogniowej) R 60 

R 60  
spełniony 

Palność 
niepalne 

spełniony 
niepalne 

spełniony 
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instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru 
(awaryjne oświetlenie ewakuacyjne oraz projektowany system sygnalizacji 
pożarowej).  
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 
uszczelnione zostaną do klasy odporności ogniowej tych elementów masami 
pęczniejącymi. 
 
5.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie 
Budynek wyposażony w następujące urządzenia przeciwpożarowe: 
1) Hydranty wewnętrzne – istniejące – do demontażu i projektowane 25 mm  

z wężem półsztywnym długości 30 m 
Budynek stołówki wyposażony w dwa hydranty wewnętrzne 25 mm z wężem 
płasko składanym, po jednym na każdej kondygnacji. Hydranty swym zasięgiem 
nie obejmują całej strefy chronionej – proponuje się odstępstwo w tym zakresie.  
W Domu Studenta brak wewnętrznej sieci hydrantowej – proponuje się 
odstępstwo w tym zakresie.  
2) Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – istniejący  
Obiekt wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, którego przycisk 
zlokalizowano na zewnątrz budynku przy drzwiach Dz1. 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcina dopływ prądu do wszystkich 
obwodów, za wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których 
funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru (awaryjne oświetlenie 
ewakuacyjne oraz projektowany system sygnalizacji pożarowej).  
3) Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne – istniejące i projektowane  
Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne w budynku Domu Studenta wyposażone  
w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. W wyniku zaniku napięcia 
podstawowego następuje automatyczne uruchomienie instalacji awaryjnego 
oświetlenia ewakuacyjnego. Ponadto projektuje się instalację awaryjnego 
oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych bez dostępu światła 
dziennego w kondygnacji podziemnej budynku stołówki.    
4) Systemy sygnalizacji pożarowej – projektowany 
Budynek wyposażony zostanie w system sygnalizacji – jako rozwiązanie 
zamienne. System sygnalizacji pożarowej według odrębnego projektu 
branżowego, który musi być uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych. 
 
5.12. Wyposażenie w gaśnice 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami obiekty wymagają wyposażenia  
w podręczny sprzęt gaśniczy. Obiekty objęte niniejszą ekspertyzą wyposaża  
się w podręczny sprzęt gaśniczy uwzględniając, że jedna jednostka masy środka 
gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada na każde  
100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym 
urządzeniem gaśniczym zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL. 
Gaśnice rozmieszcza się w miejscach łatwo dostępnych i widocznych,  
w szczególności: 

a) przy wejściu do budynku, 
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b) na korytarzach. 
Przy rozmieszczaniu należy uwzględnić spełnienie następujących warunków: 
 odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać 

człowiek, do najbliższej gaśnicy nie jest większa niż 30 m; 
 do gaśnic zapewniono dostęp o szerokości - co najmniej 1 m. 

W budynkach gaśnice rozmieszcza się na ciągach komunikacyjnych stanowiących 
drogę ewakuacyjną. 

 
5.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 
Budynek o powierzchni wewnętrznej 3081,04 m2 oraz kubaturze wynoszącej  
15919,5 m3. Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru do celów 
przeciwpożarowych dla budynku wynosi – 20 dm3/s, z co najmniej dwóch 
hydrantów o średnicy 80 mm w odległości od 5 do 75 m od budynku pierwszy  
i drugi w odległości do 150 m od budynku.  
Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru realizowane jest poprzez 
hydranty zewnętrzne: 
 pierwszy hydrant zewnętrzny podziemny zlokalizowany jest na chodniku 

przy skrzyżowaniu ulicy ks. J. Popiełuszki i ulicy Portowej (przy 
ogrodzeniu parkingu kościoła) i oddalony od budynku w odległości 17 m,  

 drugi hydrant zewnętrzny nadziemny zlokalizowany jest na placu PWSZ 
przy auli i oddalony jest od budynku w odległości około 55 m. Hydranty na  
miejskiej sieci wodociągowej o średnicy ø 160 – dwa niezależne ujęcia. 

 
5.14. Drogi pożarowe 
Dla budynku wymagana jest droga pożarowa. Droga pożarowa zapewniona 
wzdłuż elewacji frontowej (elewacja zachodnia). W stanie istniejącym szerokość 
chodnika wynosi 3,10 m, natomiast drogi wewnętrznej asfaltowej wynosi 5,60 m. 
Droga pożarowa powinna być oddalona od budynku w odległości co najmniej  
5 m, a jej szerokość powinna wynosić co najmniej 4 m. Przy zapewnieniu 
odległości 5 m od budynku do drogi pożarowej, pozostająca szerokość drogi 
pożarowej będzie wynosiła 3,7 m (zawężenie o 30 cm – proponuje się odstępstwo 
w tym zakresie). Ponadto jako rozwiązanie zamienne zapewniono połączenie 
głównego wyjścia z budynku przy drzwiach Dz1 z drogą pożarową (ul. Ks. J. 
Popiełuszki) utwardzonym dojściem o szerokości 5,6 m i długości wynoszącej 
43,2 m.  
 
6.   Zakres niezgodności z przepisami 
6.1. Wskazanie wszystkich występujących w budynku niezgodności  

z przepisami techniczno – budowlanymi i przeciwpożarowymi   
Ostatecznie w budynku występują następujące niezgodności z obowiązującymi 
przepisami techniczno – budowlanymi i przeciwpożarowymi: 
1) zawężona szerokość spoczników w klatce schodowej K1, która jest 

zróżnicowana i zawiera się w przedziale od 1,26 m do 1,80 m, wobec 
wymaganej szerokości 1,50 m, co stanowi naruszenie  § 68 ust. 1 „warunków 
technicznych”; 
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2) w zakresie parametrów klatki schodowej K2: 

a) zawężona szerokość biegów, która jest zróżnicowana i zawiera  
się w przedziale od 0,97 m do 1,02 m, wobec wymaganej szerokości 1,2 m, 

b) zawężona szerokość spoczników, która jest zróżnicowana i zawiera  
się w przedziale od 0,65 do 1,19 m, wobec wymaganej szerokości 1,50 m, 

c) zawężona szerokość spocznika między biegiem 6 i 5 w piwnicy, który 
wynosi 0,64 m, wobec wymaganej szerokości 0,80 m, 
 co stanowi naruszenie  § 68 ust. 1 „warunków technicznych”; 

d) niespełniona zależność szerokości stopni schodów stałych wewnętrznych 
(kondygnacje nadziemne) w zakresie spełnienia warunku określanego 
wzorem: 2h + s = 0,6 do 0,65 m; istniejący parametr 0,57, co stanowi 
naruszenie § 69 ust. 4 „warunków technicznych”; 

e) niespełniona zależność szerokości stopni schodów stałych wewnętrznych 
(kondygnacja podziemna) w zakresie spełnienia warunku określanego 
wzorem: 2h + s = 0,6 do 0,65 m; istniejący parametr 0,61÷ 0,69, co 
stanowi naruszenie § 69 ust. 4 „warunków technicznych”; 

3) zawężona szerokość spoczników w klatce schodowej K3, która jest 
zróżnicowana i zawiera się w przedziale od 1,23 m do 1,52 m, wobec 
wymaganej szerokości 1,50 m, co stanowi naruszenie  § 68 ust. 1 „warunków 
technicznych”; 

4) zawężona szerokość spocznika schodów wewnętrznych Sw1, która jest 
zróżnicowana i zawiera się w przedziale od 1,47 m do 1,51 m, wobec 
wymaganej szerokości 1,50 m, co stanowi naruszenie  § 68 ust. 1 „warunków 
technicznych”; 

5) zawężona szerokość stopni schodów zewnętrznych przy głównym wejściu do 
Domu Studenta (Dz1), która wynosi 0,30 m, wobec wymaganej szerokości 
0,35 m, co stanowi naruszenie  § 69 ust. 5 „warunków technicznych”; 

6) przekroczona długość dojścia ewakuacyjnego z jednego pomieszczenia 
gospodarczego w piwnicy budynku stołówki (do drzwi Dz8), która wynosi  
13 m przy dopuszczalnej długości 10 m, co stanowi naruszenie § 256 ust. 3 
„warunków technicznych”; 

7) w zakresie zawężonych szerokości drzwi stanowiących wyjścia z budynku: 
a) zawężona szerokość drzwi ewakuacyjnych Dz2 stanowiących wyjście 

ewakuacyjne z budynku do szerokości 1,00 m, wobec wymaganej 
szerokości 1,2 m, co stanowi naruszenie § 239 ust. 4 „warunków 
technicznych”; 

b) zawężona szerokość skrzydła nieblokowanego drzwi dwuskrzydłowych 
stanowiących wyjścia ewakuacyjne z budynku Dz4 do szerokości 
0,87 m, przy wymaganej szerokości 0,90 m, co stanowi naruszenie  
§ 240 ust. 1 „warunków technicznych”; 

c) zawężona szerokość skrzydła nieblokowanego drzwi dwuskrzydłowych 
stanowiących wyjścia ewakuacyjne z budynku Dz5 do szerokości 
0,88 m, przy wymaganej szerokości 0,90 m, co stanowi naruszenie  
§ 240 ust. 1 „warunków technicznych”; 
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8) w zakresie zawężonych szerokości drzwi stanowiących wyjścia  
z pomieszczeń przeznaczonych do 3 osób (wymóg co najmniej 0,80 m): 
a) piwnica:  

 Dom Studenta: wyjście z pomieszczenia schowka, WC do szerokości  
0,60 m,  

 budynek stołówki: wyjście dwóch pomieszczeń WC oraz 
pomieszczenia biurowego do szerokości 0,60 m, dwóch pomieszczeń 
gospodarczych do szerokości 0,70 m, 

b) parter:  
 Dom Studenta: wyjście z pomieszczenia WC do szerokości 0,60 m, 

pomieszczenia schowka i trzech pomieszczeń WC do szerokości  
0,70 m,  

 budynek stołówki: wyjście z pomieszczenia kuchni do szerokości  
0,60 m oraz wyjścia z trzech pomieszczeń kuchni do szerokości  
0,70 m; 
 co stanowi naruszenie § 239 ust. 1 „warunków technicznych”; 

9) w zakresie zawężonych szerokości skrzydeł nieblokowanych drzwi 
dwuskrzydłowych – wymagana szerokość 0,9 m w świetle ościeżnicy: 
a) piwnica (budynek stołówki): z pomieszczenia gospodarczego oraz 

wentylatorni 0,80 m, 
b) parter: drzwi Dw3 0,77 m, 
c) piętro I: świetlica (nr 113) 0,80 m,  na komunikacji nr 6 0,71 m, 

 co stanowi naruszenie § 240 ust. 1 „warunków technicznych”; 
10) w zakresie zawężonych szerokości drzwi na drodze ewakuacyjnej – 

wymagana szerokość 0,90 m w świetle ościeżnicy: 
a) piwnica: na komunikacji w Domu Studenta 0,80 m, 
b) parter: na komunikacji prowadzącej do klatki schodowej K2 oraz na 

komunikacji do schodów wewnętrznych Sw1 0,80 m, 
c) piętro I: na komunikacji prowadzącej do klatki schodowej K2 0,80 m, 
d) piętro II: na komunikacji prowadzącej do klatki schodowej K2 0,80 m, 

 co stanowi naruszenie § 239 ust. 5 „warunków technicznych”; 
11) zawężone szerokości drzwi stanowiących wyjście z pomieszczenia siłowni 

damskiej w Domu Studenta przeznaczonego dla ponad 3 osób, do szerokości 
0,80 m, wobec wymaganej szerokości 0,9 m, co stanowi naruszenie  
§ 239 ust. 1 „warunków technicznych”; 

12) w zakresie zawężonych szerokości poziomych dróg ewakuacyjnych do  
20 osób w piwnicy: na komunikacji lokalne przewężenie do szerokości  
0,90 m przy pomieszczeniu szatni damskiej, na parterze: na komunikacji 
przy pokoju nr 14 i 18 do szerokości 1,10 m, na piętrze I: na komunikacji 
lokalne przewężenie do szerokości 0,97 m, na piętrze II: na komunikacji 
lokalne przewężenie do szerokości 0,87 m, co stanowi naruszenie  
§ 242 ust. 2 „warunków technicznych”; 

13) nieprawidłowy kierunek otwierania drzwi prowadzących z budynku 
(powyżej 50 osób na zewnątrz): drzwi Dz2 i drzwi Dz4, co stanowi 
naruszenie § 236 ust. 4 „warunków technicznych”; 
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14) brak obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych EI 30 na poziomie parteru 
w Domu Studenta (dwa okna w pomieszczeniu recepcji) oraz w piwnicy 
budynku stołówki (jedno okno w pomieszczeniu biurowym), co stanowi 
naruszenie § 216 ust. 1 oraz § 241 ust. 1 „warunków technicznych”; 

15) brak instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach 
ewakuacyjnych w piwnicy budynku stołówki oświetlonych wyłącznie 
światłem sztucznym, co stanowi naruszenie § 181 ust. 3 „warunków 
technicznych”; 

16) brak oddzielenia piwnicy (zamknięcia drzwiami o klasie, co najmniej 
EI 30) od pozostałej części budynku Domu Studenta i budynku stołówki, 
co stanowi naruszenie § 250 ust. 1 „warunków technicznych”; 

17) brak oddzielenia pomieszczenia węzła cieplnego, jako odrębnej strefy 
pożarowej drzwiami w klasie EI 60 odporności ogniowej, co stanowi 
naruszenie § 209 ust. 3 „warunków technicznych”; 

18) brak zabezpieczenia przepustów instalacyjnych w pomieszczeniu węzła 
cieplnego do wymaganej klasy odporności ogniowej, co stanowi 
naruszenie § 234 ust. 1 „warunków technicznych”; 

19) brak podziału korytarzy na kondygnacji parteru, I i II piętra, 
stanowiących drogę ewakuacyjną na odcinki nie dłuższe niż 50 m przy 
zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urządzeń 
technicznych zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu, co stanowi 
naruszenie § 243 ust. 1 „warunków technicznych”; 

20) brak zapewnienia oddzielenia ppoż. (zastosowanie ocieplenia  
z materiału palnego – styropian) – elewacja wschodnia, która 
zlokalizowana jest w odległości 2,2 od granicy działki oraz w odległości 
5,43 m i 6,38 m od budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowano 
na sąsiedniej działce, co stanowi naruszenie § 232 ust. 1 „warunków 
technicznych”; 

21) brak wyposażenia budynku Domu Studenta w hydranty wewnętrzne  
25 mm z wężem półsztywnym oraz brak wyposażenia budynku stołówki 
w hydranty wewnętrzne 25 mm z wężem półsztywnym (istniejące 
hydranty 25 mm z wężem płasko składanym) oraz brak zapewnienia 
ochroną całej powierzchni chronionej w budynku stołówki, co stanowi 
naruszenie § 19 ust. 1 i § 20 ust. 3 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); 

22) brak zapewnienia szerokości drogi pożarowej, która wynosi 3,7 m, 
wobec wymaganej szerokości 4 m, co stanowi naruszenie § 13 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 
dróg pożarowych (Dz. U. NR 124, poz. 1030). 
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6.2. Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno- 
budowlanych i przeciwpożarowych, które zostały doprowadzone  
w budynku do stanu zgodnego z przepisami 

Według założeń projektowych przewiduje się doprowadzenie do stanu zgodnego  
z przepisami techniczno – budowlanymi i przeciwpożarowymi: 
1) zapewnienie obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych EI 30 na poziomie 

piwnicy poprzez zamurowanie istniejącego okna prowadzącego do 
pomieszczenia biurowego;  

2) wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach 
ewakuacyjnych w piwnicy budynku stołówki oświetlonych wyłącznie 
światłem sztucznym; 

3) oddzielenie piwnicy od pozostałej części budynku Domu Studenta drzwiami 
w klasie EI 30 odporności ogniowej przy klatce schodowej K1 na parterze 
oraz przy klatce schodowej K2 na poziomie piwnicy oraz oddzielenie piwnicy 
od pozostałej części budynku stołówki drzwiami w klasie EI 30 odporności 
ogniowej na poziomie parteru oraz zamurowaniu otworu w klasie EI 60 
odporności ogniowej (brak całkowitego oddzielenia piwnicy od pozostałej 
części budynku w miejscu szybów windowych – proponuje się odstępstwo  
w tym zakresie), 

4) oddzielenie pomieszczenia węzła cieplnego, jako odrębnej strefy pożarowej 
drzwiami w klasie EI 60 odporności ogniowej; 

5) zabezpieczenie przepustów instalacyjnych w pomieszczeniu węzła cieplnego 
do wymaganej klasy odporności ogniowej; 

6) zapewnienie podziału korytarzy na odcinki nie dłuższe niż 50 m na 
kondygnacji parteru, I i II piętra przy zastosowaniu przegród z drzwiami 
dymoszczelnymi; 

7) wyposażenie budynku w hydranty wewnętrzne 25 mm z wężem 
półsztywnym długości 30 m. 

 
6.3. Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno-

budowlanych i przeciwpożarowych, które nie zostały doprowadzone 
w budynku do stanu zgodnego z przepisami 

Na podstawie niniejszej analizy, ograniczeń konstrukcyjnych i technicznych 
stwierdza się brak możliwości dostosowania do obowiązujących przepisów 
nieprawidłowości polegającej na: 
1) zawężona szerokość spoczników w klatce schodowej K1, która jest 

zróżnicowana i zawiera się w przedziale od 1,26 m do 1,80 m, wobec 
wymaganej szerokości 1,50 m, co stanowi naruszenie  § 68 ust. 1 „warunków 
technicznych”; 

2) w zakresie parametrów klatki schodowej K2: 
a) zawężona szerokość biegów, która jest zróżnicowana i zawiera  

się w przedziale od 0,97 m do 1,02 m, wobec wymaganej szerokości 1,2 m, 
b) zawężona szerokość spoczników, która jest zróżnicowana i zawiera  

się w przedziale od 0,65 do 1,19 m, wobec wymaganej szerokości 1,50 m, 
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c)   zawężona szerokość spocznika między biegiem 6 i 5 w piwnicy, który 
wynosi 0,64 m, wobec wymaganej szerokości 0,80 m, 
 co stanowi naruszenie  § 68 ust. 1 „warunków technicznych”; 

d) niespełniona zależność szerokości stopni schodów stałych wewnętrznych 
(kondygnacje nadziemne) w zakresie spełnienia warunku określanego 
wzorem: 2h + s = 0,6 do 0,65 m; istniejący parametr 0,57, co stanowi 
naruszenie § 69 ust. 4 „warunków technicznych”; 

e) niespełniona zależność szerokości stopni schodów stałych wewnętrznych 
(kondygnacja podziemna) w zakresie spełnienia warunku określanego 
wzorem: 2h + s = 0,6 do 0,65 m; istniejący parametr 0,61÷ 0,69, co 
stanowi naruszenie § 69 ust. 4 „warunków technicznych”; 

3) zawężona szerokość spoczników w klatce schodowej K3, która jest 
zróżnicowana i zawiera się w przedziale od 1,23 m do 1,52 m, wobec 
wymaganej szerokości 1,50 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 „warunków 
technicznych”; 

4) zawężona szerokość spocznika schodów wewnętrznych Sw1, która jest 
zróżnicowana i zawiera się w przedziale od 1,47 m do 1,51 m, wobec 
wymaganej szerokości 1,50 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 „warunków 
technicznych”; 

5) zawężona szerokość stopni schodów zewnętrznych przy głównym wejściu do 
Domu Studenta (Dz1), która wynosi 0,30 m, wobec wymaganej szerokości 
0,35 m, co stanowi naruszenie § 69 ust. 5 „warunków technicznych”;; 

6) przekroczona długość dojścia ewakuacyjnego z jednego pomieszczenia 
gospodarczego w piwnicy budynku stołówki (do drzwi Dz8), która wynosi  
13 m przy dopuszczalnej długości 10 m, co stanowi naruszenie § 256 ust. 3 
„warunków technicznych”; 

7) w zakresie zawężonych szerokości drzwi stanowiących wyjścia z budynku: 
a) zawężona szerokość drzwi ewakuacyjnych Dz2 stanowiących wyjście 

ewakuacyjne z budynku do szerokości 1,00 m, wobec wymaganej 
szerokości 1,2 m, co stanowi naruszenie § 239 ust. 4 „warunków 
technicznych”; 

b) zawężona szerokość skrzydła nieblokowanego drzwi dwuskrzydłowych 
stanowiących wyjścia ewakuacyjne z budynku Dz4 do szerokości 
0,87 m, przy wymaganej szerokości 0,90 m, co stanowi naruszenie  
§ 240 ust. 1 „warunków technicznych”; 

c) zawężona szerokość skrzydła nieblokowanego drzwi dwuskrzydłowych 
stanowiących wyjścia ewakuacyjne z budynku Dz5 do szerokości 
0,88 m, przy wymaganej szerokości 0,90 m, co stanowi naruszenie  
§ 240 ust. 1 „warunków technicznych”; 
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8) w zakresie zawężonych szerokości drzwi stanowiących wyjścia  
z pomieszczeń przeznaczonych do 3 osób (wymóg co najmniej 0,80 m): 
a) piwnica:  

 Dom Studenta: wyjście z pomieszczenia schowka, WC do szerokości  
0,60 m,  

 budynek stołówki: wyjście dwóch pomieszczeń WC oraz 
pomieszczenia biurowego do szerokości 0,60 m, dwóch pomieszczeń 
gospodarczych do szerokości 0,70 m, 

b) parter:  
 Dom Studenta: wyjście z pomieszczenia WC do szerokości 0,60 m, 

pomieszczenia schowka i trzech pomieszczeń WC do szerokości  
0,70 m,  

 budynek stołówki: wyjście z pomieszczenia kuchni do szerokości  
0,60 m oraz wyjścia z trzech pomieszczeń kuchni do szerokości  
0,70 m; 

 co stanowi naruszenie § 239 ust. 1 „warunków technicznych”; 
9) w zakresie zawężonych szerokości skrzydeł nieblokowanych drzwi 

dwuskrzydłowych – wymagana szerokość 0,9 m w świetle ościeżnicy: 
a) piwnica (budynek stołówki): z pomieszczenia gospodarczego oraz 

wentylatorni 0,80 m, 
b) parter: drzwi Dw3 0,77 m, 
c) piętro I: świetlica (nr 113) 0,80 m,  na komunikacji nr 6 0,71 m, 

 co stanowi naruszenie § 240 ust. 1 „warunków technicznych”; 
10) w zakresie zawężonych szerokości drzwi na drodze ewakuacyjnej – 

wymagana szerokość 0,90 m w świetle ościeżnicy: 
a) piwnica: na komunikacji w Domu Studenta 0,80 m, 
b) parter: na komunikacji prowadzącej do klatki schodowej K2 oraz na 

komunikacji do schodów wewnętrznych Sw1 0,80 m, 
c) piętro I: na komunikacji prowadzącej do klatki schodowej K2 0,80 m, 
d) piętro II: na komunikacji prowadzącej do klatki schodowej K2 0,80 m, 

 co stanowi naruszenie § 239 ust. 5 „warunków technicznych”; 
11) zawężone szerokości drzwi stanowiących wyjście z pomieszczenia 

siłowni damskiej w Domu Studenta przeznaczonego dla ponad 3 osób, do 
szerokości 0,80 m, wobec wymaganej szerokości 0,9 m, co stanowi 
naruszenie § 239 ust. 1 „warunków technicznych”; 

12) w zakresie zawężonych szerokości poziomych dróg ewakuacyjnych do  
20 osób w piwnicy: na komunikacji lokalne przewężenie do szerokości  
0,90 m przy pomieszczeniu szatni damskiej, na parterze: na komunikacji 
przy pokoju nr 14 i 18 do szerokości 1,10 m, na piętrze I: na komunikacji 
lokalne przewężenie do szerokości 0,97 m, na piętrze II: na komunikacji 
lokalne przewężenie do szerokości 0,87 m, co stanowi naruszenie  
§ 242 ust. 2 „warunków technicznych”; 
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13) nieprawidłowy kierunek otwierania drzwi prowadzących z budynku 
(powyżej 50 osób na zewnątrz): drzwi Dz2 i drzwi Dz4, co stanowi 
naruszenie § 236 ust. 4 „warunków technicznych”; 

14) brak obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych EI 30 na poziomie parteru 
w Domu Studenta (dwa okna w pomieszczeniu recepcji), co stanowi 
naruszenie § 216 ust. 1 oraz § 241 ust. 1 „warunków technicznych”; 

15) brak oddzielenia - w pełnym zakresie - piwnicy od pozostałej części 
budynku (brak wydzielenia szybów windowych drzwiami o klasie co 
najmniej EI 30 odporności ogniowej), co stanowi naruszenie § 250 ust. 1 
„warunków technicznych”; 

16) brak zapewnienia oddzielenia ppoż. (zastosowanie ocieplenia  
z materiału palnego – styropian) – elewacja wschodnia, która zlokalizowana 
jest w odległości 2,2 od granicy działki oraz w odległości 5,43 m i 6,38 m od 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowano na sąsiedniej działce 
co stanowi naruszenie § 232 ust. 1 „warunków technicznych”; 

17) brak zapewnienia szerokość drogi pożarowej, która wynosi 3,7 m, wobec 
wymaganej szerokości 4 m co stanowi naruszenie § 13 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.  
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz. U. NR 124, poz. 1030). 

 
7. Przyjęte rozwiązania ( ponadstandardowe ) zamienne inne niż określają 

to przepisy techniczno – budowlane zapewniające zabezpieczenie 
przeciwpożarowe obiektu (rekompensujące niezgodności niemożliwe 
do usunięcia w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w stosunku do 
wymagań przepisów) – wyszczególnienie proponowanych rozwiązań 
zamiennych  

Wypracowanie rozwiązań zamiennych stało się konieczne wobec 
nieprawidłowości, których usunięcie stało się niemożliwe. W celu poprawy stanu 
bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie proponuje się uznanie, jako rozwiązania 
zamiennego: 
 przeprowadzanie, co najmniej raz w roku praktycznego sprawdzenia 

organizacji warunków ewakuacji z całego budynku z powiadomieniem 
miejscowej jednostki Państwowej Straży Pożarnej o terminie 
przeprowadzenia ewakuacji; 

 wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej; 
 wyposażenie istniejących drzwi dzielących korytarz na odcinki o długości 

nie przekraczającej 50 m w samozamykacze oraz uszczelki dymoszczelne - 
według rys. nr 3 – rzut I piętra, rzut II piętra. 
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8. Analiza i ocena wpływu rozwiązań na poziom bezpieczeństwa 
pożarowego, służąca wykazaniu nie pogorszeniu warunków ochrony 
przeciwpożarowej  

Na podstawie dokonanej analizy oraz stwierdzonych nieprawidłowości  
z zakresu przepisów techniczno – budowlanych oraz przeciwpożarowych należy 
stwierdzić, że w stanie istniejącym budynek Domu Studenta został uznany, jako 
zagrażający życiu ludzi z uwagi na zawężoną szerokość spoczników o ponad 
jedną trzecią od wartości określonej w przepisach techniczno – budowlanych. 

Na podstawie dokonanej analizy oraz uwzględniając charakter zabudowy  
obiektu stwierdza się brak możliwości technicznych spełnienia wymagań  
w pełnym zakresie, w sposób wynikający wprost z przepisów. Pełne 
dostosowanie parametrów klatek schodowych K1, K2 i K3 oraz schodów 
wewnętrznych Sw1 wymagałoby przebudowy ich elementów nośnych na całej 
wysokości budynku, co ze względów konstrukcyjnych jest niemożliwe. Z tego 
względu nie jest możliwe m. in. zapewnienie właściwych parametrów ewakuacji 
w zakresie: 
 zawężonej szerokości spoczników w klatce schodowej K1, K2, K3 oraz 

schodów wewnętrznych Sw1,   
 zawężonej szerokości biegów w klatce schodowej K2,  
 niespełnionej zależność szerokości stopni schodów stałych wewnętrznych 

(kondygnacje nadziemne i podziemna) w klatce schodowej K2.  
Zawężona szerokość spoczników, która decyduje o uznaniu budynku, jako 

zagrażający życiu ludzi dotyczy jedynie klatki schodowej K2. W pozostałych 
klatkach schodowych w najgorszym przypadku zawężenie dotyczy 27 cm. 
Natomiast zawężona szerokość biegu dotyczy jedynie klatki schodowej K2,  
w pozostałych klatkach schodowych szerokości biegów spełniają wymagania 
obowiązujących przepisów.  

W stanie istniejącym przekroczona jest również długość dojścia 
ewakuacyjnego z pomieszczenia gospodarczego znajdującego się w budynku 
stołówki. Długość dojścia ewakuacyjnego z tego pomieszczenia do drzwi 
prowadzących na zewnątrz budynku wynosi 13 m, przy jednym kierunku 
ewakuacji i przekroczona jest o jedyne 3 m. Ponadto nadmienić należy, że jest to 
pomieszczenie nieprzeznaczone na stały pobyt ludzi i będą z niego korzystali 
sporadycznie pracownicy stołówki, którzy bardzo dobrze znają obiekt.  

Zawężona szerokość drzwi ewakuacyjnych Dz2 do szerokości 1,00 m 
stanowiące wyjście ewakuacyjne wobec wymaganej szerokości 1,2 m, również 
nie ogranicza warunków bezpiecznej ewakuacji, ponieważ z budynku 
zapewniono dwa inne wyjścia spełniające nadmiarowo szerokości w świetle. 
Ponadto zawężona jest o 3 cm szerokość skrzydła nieblokowanego drzwi 
dwuskrzydłowych stanowiących wyjścia ewakuacyjne z budynku Dz4 i o 2 cm 
drzwi Dz5. Nadmienić należy, że zawężenia nie kwalifikują obiektu jako 
zagrażający życiu ludzi i w znacznym stopniu spełnią nadmiarowo wskaźnik  
0,6 m na 100 osób. 
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W budynku zawężone są również szerokości drzwi stanowiących wyjścia  
z pomieszczeń przeznaczonych do 3 osób. Zawężone szerokości drzwi dotyczą 
głównie wyjść z pomieszczeń nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi  
tj. pomieszczeń porządkowych, WC, schowka, czy pomieszczeń gospodarczych 
zaplecza oraz pomieszczenia magazynowego. Ponadto zawężona jest szerokość 
drzwi prowadzących z pomieszczenia biurowego oraz kuchni. Z pomieszczeń tych 
jednorazowo będzie korzystała wyłącznie jedna osoba, co w żaden sposób nie 
ogranicza możliwości bezpiecznej ewakuacji z tych pomieszczeń.  

Ponadto zawężone szerokości nieblokowanych skrzydeł drzwi 
dwuskrzydłowych prowadzących z pomieszczenia gospodarczego oraz 
wentylatorni (zawężenie o 10 cm) dotyczą pomieszczeń nieprzeznaczonych na 
stały pobyt ludzi. Zawężone jest również skrzydło drzwi wewnętrznych Dw3  
i drzwi prowadzących z pomieszczenia świetlicy. Z pomieszczeń tych będą 
korzystali stali użytkownicy, którzy bardzo dobrze znają obiekt.  

Zawężone są również szerokości drzwi na drodze ewakuacyjnej na 
komunikacji w piwnicy oraz drzwi prowadzące z komunikacji na parterze,  
I i II piętrze do klatki schodowej K2 do szerokości 0,80 m. Zawężenia te również 
nie pogarszają w znacznym stopniu warunków ewakuacji, biorąc pod uwagę, iż  
z każdej kondygnacji będzie się ewakuowało w najgorszym przypadku 50 osób 
do trzech klatek schodowych, więc do klatki schodowej K2 około 18 osób, co  
w znacznym stopniu spełnia wskaźnik 0,6 m na 100 osób.  

W budynku występują również zawężenia na poziomych drogach 
ewakuacji. W piwnicy na komunikacji lokalne przewężenie do szerokości  
0,90 m przy pomieszczeniu szatni damskiej. Nadmienić należy, że większość 
pomieszczeń w piwnicy nie jest przewidziana na stały pobyt ludzi. Na parterze na 
komunikacji przy pokoju nr 14 i 18 do szerokości 1,10 m (zawężenie o jedyne  
10 cm), a ewakuacja zapewniona dla około 10 osób. Natomiast na komunikacji  
I i II piętra lokalne przewężenia do szerokości 0,87 m i 0,97 m (przewężenia na 
szerokości ścian budynku). W przypadku występowania w tym miejscu drzwi  
o szerokości 0,90 m spełniałoby wymagania obowiązujących przepisów. 

Nadmienić należy, że zawężenia drzwi ewakuacyjnych oraz korytarzy nie 
kwalifikują obiektu jako zagrażający życiu ludzi i w znacznym stopniu spełnią 
nadmiarowo wskaźnik 0,6 m na 100 osób. Ponadto praktycznie z każdego miejsca 
w budynku zapewniono dwa kierunki ewakuacji. Z kondygnacji I i II piętra będą 
się ewakuowali studenci, którzy bardzo dobrze znają obiekt.  
Proponuje się również odstępstwo od braku obudowy poziomych dróg 
ewakuacyjnych EI 30 na poziomie parteru w Domu Studenta. Dwa okna  
w pomieszczeniu recepcji służą do wydawania kluczy do pokojów studentom. 
Wykonanie okien w klasie EI 30 utrudni obsługę pracownikom.  
Korytarze na poziomie parteru, I piętra i II piętra – ich długość wynosi ponad  
50 m, stąd wymaga się podziału korytarzy na odcinki poniżej 50 m. Na poziomie 
parteru projektuje się drzwi dymoszczelne (rys. nr 3), natomiast na poziomie  
I i II piętra (rys. nr 4 i 5) z uwagi na istniejącą nową stolarkę drzwiową proponuje 
się - jako rozwiązanie zamienne - wyposażenie istniejących drzwi dzielących 
korytarz na odcinki nie dłuższe niż 50 m w samozamykacze i uszczelki 
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dymoszczelne). Materiałem dającym dymoszczelność jest elastomer. Wąsy 
elastomerowe są bardzo trwałe i wytrzymałe na mechaniczne zużycie podczas 
użytkowania drzwi. 

Zgodnie z obwiązującymi przepisami kondygnacja piwnicy powinna być 
oddzielona od pozostałej części budynku drzwiami o klasie EI 30 odporności 
ogniowej. W ramach działań przystosowawczych przewiduje się oddzielnie 
piwnicy od kondygnacji nadziemnych drzwiami o klasie EI 30 odporności 
ogniowej. Brak możliwości oddzielenia w pełnym zakresie piwnicy w budynku 
stołówki od pozostałej części budynku ze względu na 2 szyby windowe, które ze 
względów konstrukcyjnych oraz ekonomicznych proponuje się pozostawić - jako 
nieprawidłowość.  Są to „stare” windy, w których z uwagi na oprzyrządowanie  
- UDT nie dopuszcza jakiejkolwiek ingerencji. 
 W stanie istniejącym budynek oddalony jest od granicy działki  
w odległości 2,20 m oraz w odległości 5,43 m i 6,38 m od budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego zlokalizowano na sąsiedniej działce. Ściany pełne na całej 
wysokości budynku bez otworów. Ściany spełniają wymagania ściany oddzielenia 
przeciwpożarowego w klasie REI 120 odporności ogniowej, za wyjątkiem 
ocieplenia z materiału palnego – styropian.  
 Budynek zostanie wyposażony w hydranty wewnętrzne 25 mm z wężem 
półsztywnym, które będą obejmowały swym zasięgiem całą powierzchnię 
budynku. 
 W stanie istniejącym zawężona jest również droga pożarowa o 30 cm 
(istniejąca szerokość 3,7 m). Zawężenie o jedyne 30 cm nie pogorszy w znacznym 
stopniu prowadzenia ewentualnych działań ratowniczo – gaśniczych. Ponadto 
jako rozwiązanie zamienne zapewniono połączenie głównego wyjścia z budynku 
przy drzwiach Dz1 z drogą pożarową (ul. Ks. J. Popiełuszki) utwardzonym 
dojściem o szerokości 5,6 m i długości wynoszącej 43,2 m. 
  Istotnym elementem w podjęciu skutecznej akcji gaśniczej jest bliska 
lokalizacja Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Koninie, która oddalona jest od Domu Studenta w odległości 
około 2600 m, a czas dojazdu samochodów ratowniczo – gaśniczych nie powinien 
przekraczać 4 min od momentu zgłoszenia do Stanowiska Kierowania 
Komendanta Miejskiego w Koninie. Ponadto na wyposażeniu JRG Nr 1 w Koninie 
jest podnośnik hydrauliczny o wysokości 42 m, który w przypadku pożaru 
zapewni dostęp do każdej kondygnacji budynku (wysokość budynku do 12 m).  
 Jako rozwiązanie zamienne proponuje się system sygnalizacji pożarowej  
w całym budynku, obejmujący urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe służące do 
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, który sprawi, 
że czas detekcji podczas wystąpienia pożaru nie będzie przekraczał 2 – 3 min. 
Uruchamianie systemu SSP automatycznie i ręcznie pozwoli na wczesne wykrycie 
i poinformowanie o pożarze osoby przebywające w budynku.  

Kolejnym kryterium decydującym o sprawnej ewakuacji będzie 
przeprowadzane, co rocznie praktyczne sprawdzanie organizacji i warunków 
ewakuacji osób z budynku Domu Studenta.  
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W wyniku powyższych działań dla przedmiotowego budynku zapewnione 
zostaną wymagania w zakresie:  

 zachowania nośności konstrukcji przez określony czas – budynek spełnia 
wymagania przepisów § 216 „warunków technicznych”; 

 ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz budynku – 
pomieszczenia są wydzielone od dróg komunikacji ogólnej poprzez 
zamknięcie drzwiami; korytarze będą podzielone na odcinki nie dłuższe niż 
50 m za pomocą przegród dymoszczelnych; 

 ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty 
budowlane lub tereny przyległe – budynek wolnostojący;  

 możliwości ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób oraz 
uwzględnienia bezpieczeństwa dla ekip ratowniczych – poprzez 
niezwłoczne alarmowanie o pożarze użytkowników obiektu - SSP.  

 
Zakres występujących nieprawidłowości, zdaniem autorów ekspertyzy nie 

pogarsza warunków ewakuacji osób przebywających w budynku,  
a zamierzenia przystosowawcze zapewnią akceptowalny poziom bezpieczeństwa 
pożarowego dla osób, mienia i budynku. 
 
 
9. Wnioski w kontekście nie pogorszenia warunków ochrony 

przeciwpożarowej 
1) Rozwiązania zawarte w niniejszej ekspertyzie mogą być wdrożone  

po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia niniejszej ekspertyzy  
z Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. 

2) Na podstawie niniejszej „Ekspertyzy" należy sporządzić projekt 
architektoniczno-budowlany, który będzie uwzględniał rozwiązania zawarte 
w ekspertyzie oraz aktualne wymagania przepisów techniczno-
budowlanych i przepisów o ochronie przeciwpożarowej - uzgodnione  
z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

 
Opracowanie: 

 
 
 
 
 
 

Załączniki:                                    
1) Plan zagospodarowania – rys. nr 1 
2) Rzut piwnicy – rys. nr 2 
3) Rzut parteru – rys. nr 3 
4) Rzut I piętra – rys. nr 4 
5) Rzut II piętra – rys. nr 5 
6) Przekrój – rys. nr 7 


