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1 Cel opracowania 

Celem opracowania jest dostosowanie stanu ochrony przeciwpożarowej budynku muzealnego 

zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Srebrnej 12 wraz ze wskazaniem kierunków podstawowych 

działań w celu dostosowania go do obecnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego 

określonych obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

2 Charakterystyka budynku 

2.1 Charakterystyka ogólna 

Niewielki, neorenesansowy pałacyk powstał dla rzeźbiarza-kamieniarza Aleksandra 

Sikorskiego, który na przylegającej do niego posesji prowadził swój zakład. Po śmierci pierwszego 

właściciela w 1881 r. posesję i budynki zakupiła inna firma kamieniarska: „Wiktor Heurteux i 

Józef Norblin” (od 1884 r. „Wiktor Heurteux i Jan Lilpop”). Być może to właśnie w tym okresie 

posesje przy Srebrnej i Wroniej zostały rozdzielone, a tylna część posesji przy Srebrnej 12 została 

przyłączona do działki przy Wroniej 8. 

Kolejnymi właścicielami pałacyku byli m.in. Maurycy Borman, jego żona Cecylia z Lilpopów, 

Władysław Rejman, Ludwik Maksymilian Rejman, Henryk Piotr Zdanowicz, Andrzej Eugeniusz 

Mosiński. W 1937 r. posesja w drodze licytacji przeszła na rzecz skarbu państwa i stanowi do dziś 

własność miasta stołecznego Warszawy. W latach 1937-44 znajdował się tu III Miejski Ośrodek 

Zdrowia kierowany przez dr Altenbergera (przeniesionego z zabudowań przy Żelaznej 56).  

Podczas okupacji w suterenach urządzono punkt sanitarny. W powstaniu warszawskim 1944 

budynek był placówką 3 kompanii I Batalionu Zgrupowania AK „Chrobry II”. Częściowo 

zniszczony w czasie II wojny św. 

Odbudowany po 1945, od 1974 mieści Muzeum Woli - filię Muzeum Warszawy oraz jest siedzibą 

Towarzystwa Przyjaciół Woli. 

Pałacyk od 1.07.1965 r. został wpisany do rejestru zabytków pod numerem 736. 

 

W związku z koniecznością usankcjonowania obecnego stanu użytkowania budynku 

i doprowadzenia go do zgodności z obecnymi przepisami ochrony przeciwpożarowej niezbędne 

jest opracowanie ekspertyzy 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 (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) a także dotyczącej warunków 

dojazdu pożarowego w trybie § 13 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 

dróg pożarowych (Dz. U. 124,poz. 1030)  
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2.2 Kwalifikacja pożarowa 

2.2.1  KATE GOR I A Z AGR OŻ EN I A LUDZ I  

Jako budynek o przeznaczeniu muzealnym i biurowym zaliczony jest do kategorii ZL III.  

W budynku nie przewiduje się pomieszczeń przeznaczonych dla ponad 50 osób. 

2.2.2  WY SOKO ŚĆ B UDY N K U  

Zgodnie z dostępną dokumentacją wysokość budynku do kalenicy wynosi 11,34 m (bez 

uwzględnienia wyniesionej ponad dach latarenki o wysokości do 14,49 m). Zgodnie z §8 [1] 

budynek zakwalifikowany jest do budynków niskich (N). 

2.2.3  ZAGR OŻ EN I E W Y B U CH EM  

W budynku nie występują przestrzenie i pomieszczenia zagrożone wybuchem. 

2.2.4  GĘS TO ŚĆ OBCI ĄŻ EN I A OG N I OW E GO  

Dla stref pożarowych zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi nie określa się gęstości 

obciążenia ogniowego. W pomieszczeniach technicznych i magazynowych 

zakwalifikowanych do kategorii PM przyjęto gęstość obciążenia ogniowego do 500 MJ/m
2
. 

3 Wymagania i ocena warunków ochrony przeciwpożarowej 

3.1 Odporność pożarowa budynku i odporność ogniowa elementów 

3.1.1  WY M AGAN I A  

Dla niskiego budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL III o dwóch kondygnacjach 

nadziemnych zgodnie z § 212 ust. 3 [1] wymagana jest klasa „D” odporności pożarowej 

budynku. Jego elementy powinny więc spełniać wymagania w zakresie odporności ogniowej 

zgodnie z poniższą tabelą:  

 

Klasa 

odpornośc

i 

pożarowej 

budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku
5) 

*
)
 

główna  

kon-

strukcja 

nośna 

konstruk-

cja dachu strop
1)  

ściana  

zewnętrz- 

na
1), 2),  

ściana  

wewnętrzna
1)

,  

przekrycie  

dachu
3),  

1 2 3 4 5 6 7 

„D” R 30 (–) R E I 30 E I 30 

(o↔i)  

(–) (–)  

 

3.1.2  OCEN A  

Budynek zrealizowany w technologiach tradycyjnych. Ściany nośne z cegły pełnej o grubości 

murów 0,5 -0,7 m. Ściany działowe murowane, stropy gęsto żebrowe Kleina.  

Konstrukcja dachu drewniana, przekrycie dachu z desek, kryty blachą. 
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Konstrukcja budynku spełnia wymagania. 

W przypadku adaptacji poddasza budynku na cele biurowe lub wystawowe palna konstrukcja 

i przekrycie dachu zostanie osłonięte obudową o klasie odporności ogniowej co najmniej 

EI 30. 

3.2 Powierzchnia strefy pożarowej 

3.2.1.1 Wymagania 

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla niskich budynków zakwalifikowanych do 

kategorii ZL III zagrożenia ludzi wynosi 8.000 m
2
.  

3.2.1.2 Ocena 

W analizowanym budynku rzeczywista powierzchnia strefy jest znacznie mniejsza, obejmuje 

cały budynek i wynosi około 1.270 m
2
, w tym wydzielono pożarowo pomieszczenia 

techniczne o łącznej powierzchni około 75 m
2
. 

3.3 Warunki ewakuacji 

3.3.1  DŁU GO ŚĆ P R Z EJŚCI A  W  P OM I ESZ CZ EN I AC H  

3.3.1.1 Wymagania 

Dopuszczalna długość przejścia w pomieszczeniach (droga od najdalszego punktu w 

pomieszczeniu do wyjścia na drogę ewakuacyjną) wynosi 40 m.  

3.3.1.2 Ocena 

Wartość ta w analizowanym budynku jest zachowana. 

3.3.2  DR Z W I  N A DR OGAC H  EW AK UA CY JN Y CH  

3.3.2.1 Wymagania 

Minimalna szerokość drzwi prowadzących z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną wynosi 

0,60 m na 100 osób, jednak nie mniej niż 0,90 m, z pomieszczeń przeznaczonych dla nie 

więcej niż 3 osób dopuszcza się 0,80 m.  

W przypadku drzwi dwuskrzydłowych szerokość skrzydła czynnego w świetle powinna 

wynosić co najmniej 0,90 m. 

Szerokość wyjścia z budynku powinna wynosić co najmniej 1,20 m, szerokość skrzydła 

czynnego nie mniej niż 0,90 m. 

3.3.2.2 Ocena 

Praktycznie wszystkie drzwi dwuskrzydłowe nie spełniają wymagań obowiązujących 

przepisów ze względu na szerokość skrzydeł, która wynosi około 0,60 m zamiast 

wymaganych co najmniej 0,90 m. 
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Drzwi z pomieszczeń dla zwiedzających będą miały wymagana szerokość. 

Drzwi z pomieszczeń technicznych maja szerokość od 0,7 do 0,8 m.  

Frontowe drzwi wyjściowe z budynku mają szerokość 2 x 0,7 m (147x209). Skrzydła równe 

po około 0,73 zamiast wymaganej szerokości skrzydła czynnego co najmniej 0,9 m. drzwi 

otwierają się do środka.  

Drzwi wyjściowe z budynku z klatki nr 3 mają szerokość 0,98 m zamiast wymaganych 

1,20 m. 

Drzwi wyjściowe w poziomie piwnic mają szerokość 1 m zamiast wymaganej 1,20 m. 

Wysokość drzwi waha się od 1,98 m do 2,09 m. 

3.3.3  DŁU GO ŚĆ DOJ ŚCI A E W AK U A CY JN EG O  

3.3.3.1 Wymagania 

Długość dojścia ewakuacyjnego jest to długość drogi od wyjścia z pomieszczenia na drogi 

ewakuacyjne do wyjścia na zewnątrz budynku lub przejścia do innej strefy pożarowej. Za 

równorzędne uważa się wyjście do wydzielonej pożarowo, wyposażonej w urządzenia 

służące oddymianiu lub zapobieganiu zadymieniu klatki schodowej. 

W strefach zaliczonych do kategorii ZL III zagrożenia ludzi dopuszczalna długość dojścia 

przy jednym kierunku ewakuacji wynosi 30 m w tym 20 m po poziomej drodze 

ewakuacyjnej. Przy dwóch kierunkach ewakuacji dopuszczalna długość dojścia wynosi 60 

m dla krótszego dojścia i 120 m dla pozostałych kierunków, przy czym drogi te nie mogą 

się w żadnym miejscu pokrywać ani krzyżować. (§256 ust. 3 [1]). 

3.3.3.2 Ocena 

W analizowanym budynku dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych nie będą 

przekroczone zarówno przy jednym jak i dwóch kierunkach dojścia. 

3.3.4  POZ I OM E DR OGI  EW AK UAC Y JN E  

3.3.4.1 Wymagania 

Minimalna szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych wynosi 0,60 m na 100 osób, jednak 

nie mniej niż 1,40 m. Dla korytarzy przeznaczonych do ewakuacji do 20 osób dopuszcza się 

szerokość 1,20 m.  

Minimalna wysokość dróg ewakuacyjnych wynosi 2,20 m. Dopuszcza się miejscowe 

obniżenie do 2,0 m na odcinku do 1,50 m. 

3.3.4.2 Ocena 

Wymaganie w zakresie szerokości poziomych dróg ewakuacyjnych są spełnione. W kilku 

przypadkach występują lokalne przewężenia poziomych dróg ewakuacyjnych do szerokości 

0,89 m na odcinku do 0,50 m – miejsca przebić w ścianach konstrukcyjnych w piwnicy oraz 

na poziomie piętra (szerokość 1,20 m). 
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3.3.5  KLAT KI  SCH ODO W E  

3.3.5.1 Wymagania 

Zgodnie z warunkami określonymi w § 68 ust. 1 [1] wymagane wymiary schodów stałych 

w budynku zaliczonym do kategorii  ZL III powinny wynosić: 

 szerokość użytkowa biegu   1,20 m 

 szerokość użytkowa spocznika  1,50 m 

 maksymalna wysokość stopnia  0,175 m 

 maksymalna liczba stopni w biegu   17 

Szerokość stopni powinna spełniać warunek  2h + s = 0,60 ÷ 0,65 m, gdzie h – wysokość 

stopnia, s – jego szerokość. 

Biegi i spoczniki schodów ewakuacyjnych powinny być wykonane z materiałów niepalnych 

i mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R 30. (§249 ust. 3) 

Klatki schodowe powinny być obudowane ścianami i stropami o odporności ogniowej 

(R)EI 30. (§ 249 ust. 1) 

Na drogach ewakuacyjnych zabronione jest stosowanie spoczników ze stopniami oraz 

schodów zabiegowych, jeżeli schody te są jedyną drogą ewakuacyjną. (§ 244 ust. 1) 

Szerokość stopni schodów w schodach zabiegowych i kręconych powinna wynosić co 

najmniej 0,20 m w odległości nie większej niż 0,4 m od poręczy balustrady wewnętrznej lub 

słupa stanowiącego koncentryczną konstrukcję schodów. 

Wyjście z klatki schodowej na strych lub poddasze powinno być zamykane drzwiami lub 

klapą wyjściową o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30. (§251). 

3.3.5.2 Ocena 

W budynku znajdują się 3 klatki schodowe. 

Klatka nr K1 prowadzi od parteru na piętro, klatka otwarta, spełnia wymagania w zakresie 

wymiarów. 

Klatka nr K2 prowadzi z kondygnacji podziemnej na parter, otwarta, ze stopniami 

zabiegowymi. Szerokość czynna biegu 0,81 m, przy wymaganej 1,20 m, szerokość stopni 

zabiegowych nie spełnia wymagań. 

Klatka nr K3 łączy wszystkie kondygnacje łącznie z poddaszem. Obecnie nie spełnia 

wymagań szczególnie w zakresie szerokości spoczników (spocznik pomiędzy parterem a 

piętrem ma szerokość około 0,85 m – co stanowi kryterium zagrożenia życia). Klatka jest 

obudowana i częściowo zamknięta drzwiami. 

Żadna z klatek nie jest wydzielona drzwiami pożarowymi ani nie są wyposażone w 

urządzenia służące do oddymiania lub zapobiegające zadymieniu uruchamiane za pomocą 

systemu wykrywania dymu.  
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3.4 Instalacje ochrony przeciwpożarowej 

3.4.1  IN STA LAC JA W O DOC I ĄGOW A P R Z ECI W P OŻ AR O W A  

3.4.1.1 Wymagania 

Zgodnie z wymaganiami § 19 ust. 1 pkt. 2b) [2] w strefie pożarowej ZL III zagrożenia ludzi 

o powierzchni powyżej 1000 m
2
 w budynku niskim jest wymagana instalacja hydrantów 

wewnętrznych. 

3.4.1.2 Ocena 

W budynku nie ma instalacji wodociągowej przeciwpożarowej ani zbiornika wody. 

3.4.1.3 Stałe urządzenia gaśnicze 

W budynku nie są wymagane stałe urządzenia gaśnicze 

3.4.2  IN STA LAC JA SY GN A LI Z AC J I  P OŻ AR U  

3.4.2.1 Wymagania 

Zgodnie z § 28 ust. 1 [2] w niskim budynku ZL III nie jest wymagane stosowanie systemu 

sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do 

samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia 

odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych. Obiekt 

nie znajduje się również w wykazie, o którym mowa w punkcie 14) ww. ustępu. 

3.4.2.2 Ocena 

W budynku nie ma systemu sygnalizacji pożaru. 

3.4.3  IN STA LAC JA DŹ W I Ę K OW EG O SY S TEM U OS TR Z EG AW C Z EG O DSO 

3.4.3.1 Wymagania 

Zgodnie z § 29 ust. 1 [2] w niskich budynkach użyteczności publicznej nie jest wymagane 

stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, umożliwiającego rozgłaszanie 

sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób 

przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu 

sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora. 

3.4.3.2 Ocena 

W budynku nie ma instalacji dźwiękowego systemu ostrzegania. 
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3.4.4  IN STA LAC JA W EN TY LACJI  P OŻ AR O W EJ  

3.4.4.1 Wymagania 

W niskim budynku zaliczonym do kategorii ZL III zagrożenia ludzi nie jest wymagana 

wentylacja pożarowa.. 

3.4.4.2 Ocena 

W budynku nie zastosowano żadnych instalacji wentylacji pożarowej.  

3.4.5  DŹ W I GI  DLA E KI P  R ATO W N I CZ Y CH  

3.4.5.1 Wymagania 

Zgodnie z § 253 ust. 1 [1] w  niskim budynku zaliczonym do kategorii ZL III zagrożenia 

ludzi nie jest wymagany dźwig przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych.  

3.4.5.2 Ocena 

W budynku brak jest dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych. 

3.4.6  AW AR Y JN E OŚ W I ETL EN I E EW A KU ACY JN E  

3.4.6.1 Wymagania 

Na podstawie § 181 ust. 3 pkt. 1) lit. c) oraz pkt. 2) lit. b) [1] w budynku należy stosować 

awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w salach wystawowych oraz na drogach ewakuacyjnych 

oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym.  

Szczegółowe wymagania określone są w Polskich Normach [7] i [8]. 

3.4.6.2 Ocena 

Istniejącą w budynku instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy dostosować 

do aktualnego zagospodarowania. 

3.4.7  IN STA LAC JE EL EK TR Y CZ N E  

3.4.7.1 Wymagania 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z 

wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest 

niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze 

przekraczającej 1.000 m
3
 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem. 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia 

do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany. 

Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować 

samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu 
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prądotwórczego, z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne, jeżeli występuje 

ono w budynku. 

Urządzenia ochrony przeciwpożarowej, których praca jest niezbędna w czasie pożaru 

powinny być zasilane sprzed pożarowego wyłącznika prądu. 

3.4.7.2 Ocena 

Budynek jest wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

3.4.8  IN STA LAC JA OD GR O M OW A  

3.4.8.1 Wymagania 

Budynek powinien być wyposażony w instalację odgromową spełniającą wymagania 

Polskich Norm [10], [11] i [12].  

3.5 Usytuowanie budynku, odległości od innych obiektów 

Budynek usytuowany jest w śródmiejskiej luźnej zabudowie z frontem od ul. Srebrnej. 

Odległość od innych budynków przekracza 15 m. 

3.6 Drogi pożarowe 

3.6.1.1 Wymagania 

Drogę pożarową zgodnie z § 12 ust. 1 pkt. 5 lit. a) [3] należy doprowadzić do niskiego 

budynku zaliczonego do kategorii ZL III, jeżeli zawiera strefę pożarową o powierzchni 

większej niż 1000 m
2
. obejmującą kondygnację inną niż pierwsza 

Do budynku niskiego mającego nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, zgodnie z § 12 ust. 

7 [3], należy co najmniej zapewnić połączenie drogi pożarowej z wyjściami utwardzonym 

dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 30 m, w sposób 

zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej. 

3.6.1.2 Ocena 

Budynek jest usytuowany w głębi działki nr ew. 20 z obr. 60107. Dojście do budynku od ul 

Srebrnej o długości około 34,5 m prowadzi przez działkę nr ew. 23 z obr. 60107. 
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Fot.  1 Dojście od ul. Srebrnej 

 

Od strony wschodniej istnieje dojazd do budynku po działce 25/2 a następnie własnej, 

umożliwiający dotarcie do elewacji bocznej. Dojazd ten nie spełnia wymagań w zakresie 

braku placu do zawracania. 
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Fot.  2 Droga od strony wschodniej 

 

Po stronie zachodniej budynku również istnieje dojazd, który umożliwia dotarcie do 

zachodniej elewacji budynku. Droga przebiega po działce własnej. Dojazd ten także nie 

spełnia wymagań w zakresie możliwości zawracania. 

 
Fot.  3 Droga od strony zachodniej 
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3.7 Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę 

Zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 1) [3] wymagana wydajność źródeł wody do celów gaśniczych powinna 

wynosić co najmniej 10 dm
3
/s z jednego hydrantu zewnętrznego Ø80.  

Wymagana ilość wody jest zapewniona z hydrantów zewnętrznych zainstalowanych na sieci 

miejskiej. W promieniu 75 m od budynku zlokalizowane są 2 hydranty podziemne Ø80. 

4 Wykaz nieprawidłowości występujących w budynku możliwych do 

usunięcia 

4.1 Klatka schodowa nr 3 

Przewiduje się wyburzenie istniejącej klatki (spoczniki i biegi) i wybudowanie nowej klatki. Nowa 

klatka będzie spełniała wymagania w zakresie szerokości biegów, wysokości stopni, ilości stopni w 

biegu. Klatka schodowa będzie zamknięta drzwiami EI 30 na wszystkich kondygnacjach oraz 

odymiana grawitacyjnie. 

4.2 Instalacja hydrantów wewnętrznych 

Budynek zostanie wyposażony w instalacje hydrantów wewnętrznych Ø25 z wężem półsztywnym 

zasilaną bezpośrednio z sieci miejskiej. 

4.3 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne 

Pionowe i poziome drogi ewakuacyjne zostaną wyposażone w oświetlenie ewakuacyjne o czasie 

działania 1 godziny i natężeniu oświetlenia na osi drogi 1 luks zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

4.4 Instalacja elektryczna 

Zasilanie urządzeń i instalacji, których działanie jest niezbędne w czasie pożaru zostanie wykonane 

sprzed pożarowego wyłącznika prądu kablami o odporności ogniowej pH90. 

5 Wykaz nieprawidłowości niemożliwych do usunięcia 

Ponieważ w istniejącym budynku nie ma technicznych możliwości realizacji wszystkich 

wymaganych obecnymi przepisami zabezpieczeń przeciwpożarowych autorzy ekspertyzy 

przewidują pozostawienie następujących nieprawidłowości: 

5.1 Warunki budowlane i ewakuacja 

5.1.1  P R Z EW ĘŻ AN I A N A P OZ I O M Y CH  DR OGAC H  EW AK UA CY JN Y CH   

Ze względów konstrukcyjnych przewiduje się pozostawienie w kilku miejscach pokazanych 

w części graficznej przewężeń na poziomych drogach ewakuacyjnych w miejscach przebić 

ścian konstrukcyjnych  
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 na kondygnacji podziemnej przejścia o szerokości 0,89 z korytarza do toalety 

 na kondygnacji piętra przejście o szerokości 1,2 m z korytarza do sal wystawowych 

Szerokość przejść jest niezgodna z § 242 ust. 1 [1] 

5.1.2  SZ ER OK OŚĆ DR Z W I  W  BUDY N K U  

Ze względów konserwatorskich przewiduje się pozostawienie istniejących drzwi w budynku 

z pomieszczeń i na drogach ewakuacyjnych nie spełniających wymagań w zakresie 

szerokości skrzydła czynnego: 

a) jednoskrzydłowych 

 drzwi z pomieszczeń przeznaczonych dla mniej niż 3 osób -  o szerokości od 0,70 m 

do 0,78 m przy wymaganej szerokości 0,8 m, 

 drzwi z pozostałych pomieszczeń o szerokości od 0,8 do 0,89 m zamiast 

wymaganych 0,9 m, 

co jest niezgodne z § 239 ust. 1 [1] 

b) dwuskrzydłowych  

 szerokość czynnego skrzydła drzwi jest mniejsza niż 0,9 m i wynosi 2 x 0,7 m, co 

jest niezgodne z § 240 ust. 1 [1] 

Również ze względów konserwatorskich przewiduje się pozostawienie istniejących drzwi 

wyjściowych z budynku jedno i dwuskrzydłowych nie spełniających wymagań w zakresie 

szerokości drzwi lub szerokości skrzydła czynnego, a także w przypadku drzwi w 

przedsionku w zakresie kierunku otwierania drzwi: 

 drzwi frontowe z budynku oraz drzwi w przedsionku o szerokości skrzydeł 2x0,74 m 

co jest niezgodne  § 240 ust. 1 [1] 

 drzwi wyjściowe z budynku boczne z poziomu piwnicy o szerokości 1,0 m, 

 drzwi wyjściowe z budynku z klatki schodowej K3 o szerokości 0,98 m, 

co jest niezgodne z § 239 ust. 4 [1] 

Ponadto w kilku przypadkach wskazanych na rysunkach nie będą spełnione wymagania 

dotyczące wysokości drzwi w świetle, która wynosi od 1,96 m do 1,99 m zamiast 

wymaganych 2,0 m, co jest niezgodne z § 239 ust. 6 [1] 

5.1.3  WY M I AR Y  I  KON STR UKC JA  K LA TE K SCH O DOW Y CH  

5.1.3.1 Klatka schodowa K2 

Przewiduje się, ze względów konstrukcyjnych pozostawienie istniejącej klatki schodowej, 

spełniającej rolę komunikacyjną miedzy parterem a kondygnacja podziemną. Zarówno z 

kondygnacji parteru jak i kondygnacji -1 istnieje odrębne wyjście bezpośrednio na zewnątrz 

budynku oraz wyjście przez klatkę K3. 

Klatka schodowa jest zabiegowa, szerokość stopni zabiegowych nie spełnia wymagań i 

wynosi 0,21 m w odległości 0,4 m od krawędzi stopnia, co jest niezgodne z § 69 ust. 6 [1]. 

Szerokość biegów klatki wynosi 0,81 m, zamiast wymaganych 1,2 m, co jest niezgodne z 

§ 68 ust. 1 [1]. 
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5.1.3.2 Klatka schodowa K3 

Pomimo przebudowy nie spełnione będą wymagania w zakresie szerokości spoczników, 

które po przebudowie będą miały około 1,2 m przy wymaganych 1,5 m, co jest niezgodne z 

§ 68 [1]. 

5.2 Dojazd pożarowy 

Z uwagi na lokalizację budynku w głębi działki przekroczona jest długość dojścia od drogi 

pożarowej do drzwi wyjściowych z budynku umożliwiających dostęp ekip ratowniczych do 

wszystkich stref. Długość dojścia wynosi około 34,5 przy dopuszczalnej 30 m, co jest 

niezgodne z § 12 ust. 7 [3]. 

Drogi dochodzące do budynku nie spełniają wymagań dotyczących dróg pożarowych w 

zakresie możliwości przejazdu bez zawracania i odległości ewentualnych placów 

manewrowych od elewacji budynku.  

6 Rozwiązania zamienne i zastępcze 

Z uwagi na ograniczone możliwości ingerencji w istniejący budynek jako rozwiązania 

zastępcze  autorzy ekspertyzy proponują: 

 zainstalowanie na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych oświetlenia 

ewakuacyjnego o natężeniu co najmniej 1 luks, 

 wyposażenie drzwi wyjściowych z holu głównego w zamek umożliwiający 

równoczesne otwarcie obu skrzydeł, 

 zamknięcie poddasza nieużytkowego drzwiami o odporności ogniowej EI 30. 

Ponadto budynek zostanie wyposażony w następujące instalacje: 

 instalację sygnalizacji alarmu pożaru podłączoną do monitoringu pożarowego, 

 instalację oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K3, wydzielenie klatki 

drzwiami EI 30. 

7 Ocena wpływu rozwiązań zamiennych i zastępczych na ochronę  
przeciwpożarową budynku 

Proponowane rozwiązania pozwolą na szybkie wykrycie ewentualnego pożaru w budynku 

muzeum oraz wczesne alarmowanie zarówno pracowników i zwiedzających jak i służb 

ratowniczych.  

Z uwagi na zminimalizowanie niebezpieczeństwa rozprzestrzeniania się ognia i dymu w 

budynku oraz zapewnienie w budynku dwustronnej ewakuacji, w tym chronioną przed 

zadymieniem klatką schodową, zapewnią dostateczny stopień bezpieczeństwa pożarowego 

użytkownikom budynku. 

Biorąc pod uwagę specyfikę obiektu – zwiedzanie w niewielkich grupach, obecność 

pracowników muzeum w każdej sali, występujące nieprawidłowości dotyczące wymiarów dróg 

ewakuacyjnych  nie będą utrudniać ewakuacji i akcji ratowniczo-gaśniczej. 
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