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OPIS 
do projektu przystosowania pawilonu łóżkowego 

do warunków ochrony przeciwpożarowej 
w Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach przy ul. Kajki 49. 

 
I. Podstawa opracowania: 
- zlecenie Inwestora; 
- wizja w terenie i pomiary z natury; 
- „Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej – budynek łóżkowy Domu Po-

mocy Społecznej w Jezioranach” wykonana przez mgr inż. M. Klemańskiego 
i mgr inż. W. Nowaka w październiku 2012 r.; 

- Postanowienie Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Pań-
stwowej Straży Pożarnej z 31.12.2012 r.; 

- uzgodnienia międzybranżowe. 
 

II. Stan istniejący 
Pawilon łóżkowy jest jednym z obiektów Domu Pomocy Społecznej w Jezio-

ranach przy ul. Kajki 49. Zlokalizowany jest w głębi terenu ośrodka. Budynek trzy-
kondygnacyjny – parter, I piętro, II piętro, częściowo podpiwniczony, z dachem 
stromym, wielospadowym, poddaszem nieużytkowym. 

2.1. Funkcja 
Budynek pełni funkcję mieszkalną dla kobiet niepełnosprawnych umysłowo i 

ruchowo. 
Piwnice pełnią funkcję gospodarczą. Na parterze zlokalizowano pokoje lekar-

skie i pomieszczenia terapeutyczne. Na I i II piętrze mieszczą się pokoje mieszkal-
ne, węzły sanitarne, pomieszczenia pomocnicze i zespoły żywieniowe – jadalnia i 
kuchnia oddziałowa. Na poddaszu zlokalizowano tylko maszynownię dźwigu. 

Komunikacja pionowa w budynku odbywa się za pomocą trzech klatek scho-
dowych i jednego dźwigu osobowego, transport żywności do bloków żywieniowych 
na piętrach za pomocą dwóch dźwigów kelnerskich. 

 
2.2. Rozwiązania budowlane 

Ściany zewnętrzne murowane warstwowe z warstwą izolacji cieplnej gr. 6 cm, 
stropy międzykondygnacyjne żelbetowe strunobetonowe, wewnętrzne klatki scho-
dowe żelbetowe, więźba dachowa drewniana z elementami stalowymi kryta blachą 
trapezową. Ściany działowe gr. 6,5 i 12 cm murowane z pustaków ceramicznych i 
cegły wapienno - piaskowej. Kominy wentylacji grawitacyjnej murowane z pustaków 
ceramicznych dymowych 19 x 19 x 20 cm, omurowane cegłą gr. 6,5 cm, na podda-
szu gr. 12 cm, wyprowadzone ponad dach, przekryte czapą betonową. 

 
2.3. Wykończenie wewnętrzne budynku 

Ściany wewnętrzne tynkowane, malowane farbą emulsyjną. W łazienkach 
glazura na wysokość 2,00 m, w pokojach przy umywalkach pas glazury. Na podło-
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gach w komunikacji wykładzina pcv rulonowa, w pokojach płytki pcv, w pomiesz-
czeniach terapeutycznych parkiet, w łazienkach terakota, na klatkach schodowych 
lastryko. Drzwi wewnętrzne typowe płytowe, na klatkach schodowych, w ciągach 
komunikacyjnych wymienione na nowe częściowo szklone. Parapety wewnętrzne 
drewniane. 

 
2.4. Instalacje wewnętrzne: 
- wodno – kanalizacyjna; 
- centralnego ogrzewania z kotłowni lokalnej; 
- elektryczna; 
- telefoniczna, 
- sygnalizacyjna, 
- odgromowa. 

 
III. Stan projektowany 

Projekt zakłada uzupełnienie – podwyższenie warunków ochrony przeciwpo-
żarowej, opracowane na podstawie „Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej – 
budynek łóżkowy Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach” wykonanej przez  
mgr inż. M. Klemańskiego i mgr inż. W. Nowaka oraz Postanowienia Warmińsko – 
Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej: 
- podział budynku na dwie strefy pożarowe; 
- zmiana lokalizacji i wymiana hydrantów p.poż.; 
- zasklepienie otworu w stropie nad II piętrem materiałem o odpowiedniej od-

porności ogniowej; 
- pomieszczenia z dźwigami towarowymi w piwnicy zostaną wydzielone ścia-

nami i drzwiami o odpowiedniej odporności ogniowej; 
- wymiana elementów obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych – okienka w 

dyżurkach na I i II piętrze na spełniające wymogi p.poż.; 
- wymiana stolarki drzwiowej nie spełniającej wymogów p.poż. 
Piwnice: 
- demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych i ościeżnic stalowych – wg rysun-

ku; 
- wykucie wnęki na hydrant 70 x 50 x 25 cm 100 cm nad posadzką; 
- montaż nowych ościeżnic i skrzydeł drzwiowych o klasie odporności ogniowej 

EI 30; 
- naprawa ościeży drzwiowych i wnęki hydrantowej – uzupełnienie ubytków, 

odmalowanie. 
Parter: 
- demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych płytowych i aluminiowych oraz 

ościeżnic stalowych i aluminiowych – wg rysunku; 
- poszerzenie otworów drzwiowych do pomieszczeń pomocniczych pod scho-

dami K2 i K3; 
- wykucie wnęk na hydranty 70 x 50 x 25 cm 100 cm nad posadzką; 
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- zamurowanie zbędnych wnęk hydrantowych; 
- montaż nowych ościeżnic i skrzydeł drzwiowych o klasie odporności ogniowej 

EI 30 oraz EI 60 – wg rysunku; 
- otynkowanie nowych fragmentów ścian, naprawa ościeży drzwiowych i wnęk 

hydrantowych – uzupełnienie ubytków, odmalowanie. 
I piętro: 
- demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych płytowych i aluminiowych, 

ościeżnic stalowych i aluminiowych, okienka ze stolarką drewnianą – wg ry-
sunku; 

- zmiana lokalizacji drzwi wejściowych do dwóch pokoi mieszkalnych - wykucie 
nowych otworów drzwiowych, zamurowanie starych bloczkami gazobetono-
wymi gr. 12 cm; 

- wykucie wnęk na hydranty 70 x 50 x 25 cm 100 cm nad posadzką; 
- zamurowanie zbędnych wnęk hydrantowych; 
- ponowny montaż istniejących drzwi i ościeżnic do pokoi mieszkalnych; 
- montaż nowego okna o klasie odporności ogniowej EI 30, nowych ościeżnic i 

skrzydeł drzwiowych o klasie odporności ogniowej EI 30 i EI 60 oraz naświe-
tla EI 120 – wg rysunku; 

- otynkowanie nowych fragmentów ścian, naprawa ościeży drzwiowych i wnęk 
hydrantowych – uzupełnienie ubytków, odmalowanie. 

II piętro: 
- demontaż istniejącego okienka ze stolarką drewnianą – wg rysunku; 
- zmiana lokalizacji drzwi wejściowych do dwóch pokoi mieszkalnych - wykucie 

nowych otworów drzwiowych, zamurowanie starych bloczkami gazobetono-
wymi gr. 12 cm; 

- rozbiórka drewnianego zasklepienia otworu w stropie; 
- wykucie wnęk na hydranty 70 x 50 x 25 cm 100 cm nad posadzką; 
- zamurowanie zbędnych wnęk hydrantowych; 
- ponowny montaż istniejących drzwi i ościeżnic do pokoi mieszkalnych; 
- montaż nowego okna o klasie odporności ogniowej EI 30, nowych ościeżnic i 

skrzydeł drzwiowych o klasie odporności ogniowej EI 60, naświetla EI 120; 
- zasklepienie otworu technologicznego maszynowni windy: otwór zasklepić 

płytą żelbetową o grubości 10 cm z betonu B15, płytę zbroić w dwóch kierun-
kach prętami #8 A-III o rozstawie 20 cm, do otworów nawierconych w krawę-
dzi otworu wkleić pręty #12 A-III na żywicę HILTI HIT-HY 150 lub środek rów-
noważny, konstrukcja płyty wg rys. k1, odporność ogniowa EI 60; 

- otynkowanie nowych fragmentów ścian i sufitu, naprawa ościeży drzwiowych i 
wnęk hydrantowych – uzupełnienie ubytków, odmalowanie. 

Poddasze – bez zmian 
 
       Opracowała arch. A. M. Piotrowska 
                         inż. A. Chmarycz 


