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A - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
PROJEKT WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA WEJŚĆ GŁÓWNYCH STREF BOCZNYCH PAŁACU KULTURY I 

NAUKI W WARSZAWIE DLA POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

1. INFORMACJE OGÓLNE.  

1.1. Dane ogólne 
 INWESTOR: 

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA,  
Pl. Bankowy 3/5 
00-950 Warszawa 

 PRZEDMIOT INWESTYCJI: 
PAŁAC  KULTURY I NAUKI W WARSZAWIE  
DZIAŁKI NR: 24/35 OB. 50309 

 RODZAJ OPRACOWANIA: 
Projekt Wykonawczy 

1.2. Przedmiot i zakres opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej dostosowania wejść głównych 
stref bocznych Pałacu Kultury I Nauki w Warszawie dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

1.3. Podstawa opracowania. 
- Wytyczne Inwestora  
- Wizja lokalna  
- Pomiary uzupełniające i dokumentacja fotograficzna wykonana przez Zespół Projektowy 
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa 
- Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne, w tym techniczno – budowlane. 

1.4. Kolejność realizacji obiektów: 
Inwestycja realizowana dwuetapowo:  
ETAP I 

1) Winda przy wejściu do Teatru Studio 
2) Winda przy wejściu do Teatru Dramatycznego   

ETAP II 
3)  Pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do Kinoteki (w miejsce istniejącej) 
4)  Winda przy wejściu do Muzeum Techniki 

  5)  Winda przy wejściu do Kinoteki 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Pałac Kultury i Nauki znajdujący się w Śródmieściu Warszawy na placu Defilad, który znajduje się po 
zachodniej stronie ulicy Marszałkowskiej. Ograniczają go: od północy ulica Świętokrzyska, od 
południa Aleje Jerozolimskie, od wschodu ulica Marszałkowska, a od zachodu ulica Emilii Plater. 
Budynek został przekazany do użytku w roku 1955 i składa się on z 8 stref zróżnicowanych pod 
względem funkcji i ustroju budowlano architektonicznego:  
A – Strefa wysokościowa 
B – Kinoteka  
D – Basen 
G – Muzeum Techniki  
E – Teatr Dramatyczny  
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K – Sala Kongresowa  
W – Pałac Młodzieży  

 
Zakres prac projektowych 
ETAP I 

1) Winda przy wejściu do Teatru Studio 
2) Winda przy wejściu do Teatru Dramatycznego   

ETAP II 
3)  Pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do Kinoteki (w miejsce istniejącej) 
4)  Winda przy wejściu do Muzeum Techniki 

  5)  Winda przy wejściu do Kinoteki 
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Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Marszałkowskiej. Na działce ew. nr 24/35 OB. 50309 
znajduje się budynek Pałacu Kultury i Nauki, który usytuowany jest w centralnej części działki, dookoła 
znajdują się dojścia i dojazdy do wszystkich stref budynku zapewniają ciągi piesze i drogi wewnętrzne. 
Przy drogach wewnętrznych są miejsca postojowe dla samochodów osobowych i wyznaczone parkingi 
dla autokarów.  
Teren wyposażony w istniejące instalacje podziemne i naziemne. 
 
2.1. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Z WIZJI LOKALNEJ 
 
B – KINOTEKA  
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G – MUZEUM TECHNIKI  

  
 
E – TEATR DRAMATYCZNY  

  

Ż – TEATR STUDIO I TEATR LALKA  

  

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1. Obiekty kubaturowe i system komunikacji 

Projekt w minimalnym stopniu zmienia zagospodarowanie terenu w celu poprawienia dostępu do Pałacu 
Kultury i Nauki dla osób z niepełnosprawnością. 
W strefie B (Kinoteka) projektuje się nową pochylnie dla osób niepełnosprawnych w miejsce istniejącej. 



 
 

PKIN WARSZAWA_CZERWIEC 2017 r.  
 

W strefie G – Muzeum Techniki, w strefie E – Teatr Dramatyczny, w strefie Ż – Teatr Studio i w strefie B –
Kinoteka projektuje się zamknięte szyby windowe przystosowane dla osób NPS samonośne. 
 
3.2. Ogólny zakres prac i przyjęte rozwiązania projektowe. 

Projekt przewiduje następujące etapy prac: 
 
ETAP I - Windy przy wejściu do Teatru Dramatycznego i przy wejściu do Teatru Studio 

- roboty przygotowawcze 
- roboty rozbiórkowe istniejących elementów nawierzchni, podbudowy  
- roboty ziemne (wykopy, nasypy) 
- wykonanie fundamentów z płyty żelbetowej, jako posadowienie konstrukcji wind 
- montaż wind 
- wykonanie podbudowy  
- ułożenie nawierzchni w miejscach, gdzie została wcześniej zdemontowana w celu wykonania prac 
budowlanych  
- wykonanie prac wykończeniowych, ogólnobudowlanych, 
- prace porządkowe 
 
ETAP II - Winda przy wejściu do Muzeum Techniki, winda przy wejściu do Kinoteki, 
pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do Kinoteki. 

- roboty przygotowawcze 
- zmiana lokalizacji dzwonu i przedwojennej stacji transformatorowej w strefie G, znajdującej się obecnie 
z lewej strony wejścia do Muzeum Techniki (przeniesienie na miejsce wskazane przez inwestora). 
- roboty rozbiórkowe istniejących elementów nawierzchni, podbudowy i pochylni  
- roboty ziemne (wykopy, nasypy) 
- wykonanie fundamentów  
- montaż windy 
- wykonanie podbudowy  
- wykonanie pochylni 
- montaż nowoprojektowanej balustrady przy windzie i pochylni 
- wykonanie prac wykończeniowych, ogólnobudowlanych, 
- ułożenie nawierzchni w miejscach gdzie została wcześniej zdemontowana w celu wykonania prac 
budowlanych  
- prace porządkowe 
- rekultywacje pasa zieleni o szerokości około 1 m w strefie B poprzez założenie trawników 

3.3. Pochylnia. 
Nowoprojektowana pochylnia przy Kinotece, o spadku 6% dla osób NPS zewnętrzna powstaje w miejscu 
istniejącej, która nie spełnia aktualnych przepisów. 

3.4. Windy. 
Platformy podnoszące pionowe , na konstrukcji samonośnej obudowane w systemie szklanym zgodnie z 
wizualizacjami dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania. 

3.5. Parametry techniczne projektowanej infrastruktury. 
Projektując pochylnie i windy, brano pod uwagę istniejące elementy budynku i planu zagospodarowania 
terenu w celu uniknięcia kolizji z istniejącymi elementami budynku oraz urządzeniami infrastruktury 
technicznej. 
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3.5.1. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE: 

ETAP I 
Naprawy w istniejącej nawierzchni lub demontaż i ponowny montaż 
Powierzchnia z płyt granitowych strefa Ż – 5,79 m2 

Powierzchnia z płyt granitowych strefa E – 5,79 m2 

Łączna powierzchnia z płyt granitowych – 11,58m2 ± 10% 
 
ETAP II 
Nawierzchnia projektowana: 
Powierzchnia z płyt granitowych strefa B (Kinoteka) – 30,22m2 

Powierzchnia z płyt granitowych strefa G (Muzeum Techniki) – 12,47m2 

Łączna powierzchnia z płyt granitowych – 42,69 m2 ± 10% 
 

Naprawy w istniejącej nawierzchni lub demontaż i ponowny montaż  
Łączna powierzchnia napraw posadzek z płyt granitowych – 12,41 ± 10% 
Łączna powierzchnia napraw posadzek z płyt betonowych  – 14,24m2  ± 10% 
 
3.5.2. PROJEKTOWANE PRZEKROJE NORMALNE: 
 
Pochylnia: 

PŁYTY  GRANITOWE  120x80cm                                         5cm 
ZAPRAWA KLEJOWA MROZOODPORNA 
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA (systemowa hydroizolacja powierzchni betonowych np. Penetron M) 
PŁYTA ŻELBETOWA                                                                 12cm 
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA (folia budowlana 0,5mm) 
CHUDY BETON                                                                         10cm 
PIASEK DROBNY ZAGĘSZCZONY                               15cm  
WARSTWA GRUNTU RODZIMY  
 
Naprawy istniejącej nawierzchni wokół wind 
PŁYTY  GRANITOWE 70x70cm                                  5cm 
(uzyskane podczas rozbiórki lub nowe nawiązującą kolorem do istniejących)                         
PODSYPKA  CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4  3cm 
PODBUDOWA ZASADNICZA Z TŁUCZNIA 
KAMIENNEGO O UZIARNIENIU 0 - 31,5mm   15cm  
WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANA CEMENTEM 15cm 
GRUNT G-1 
 
UWAGA: PRÓBKI NOWYCH PŁYT GRANITOWYCH NAWIĄZUJĄCYCH KOLOREM DO ISTNIEJĄCYCH 
NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DO UZGODNIENIA ZAMAWIAJĄCEMU I PROJEKTANTOWI. 
 
3.6. Instalacje i sieci zewnętrzne 
 
Obiekt obsługiwany jest przez następujące sieci i instalacje zewnętrzne istniejące: 
- elektryczną 
- teletechniczną 
- wodociągową  
- kanalizacyjną sanitarną 
- kanalizacyjną deszczową  
Projekt przewiduje zasilanie wind poprzez wpięcie do istniejących rozdzielni elektrycznych, wskazanych 
przez Zamawiającego, oraz poprowadzenie wewnątrz w budynku instalacji zasilających – wg projektu 
elektrycznego. 
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3.7. Zieleń 
 
Projektuje się uporządkowanie powierzchni zielonej w strefie B przy pochylni dla osób 
niepełnosprawnych. Przewidziano posianie mieszanki traw, po uprzednim doprowadzeniu podłoża do 
projektowanych poziomów i uzupełnienie humusu na podsypce piaskowej. 
Pozostałe elementy projektu nie zmienia terenów przeznaczonych pod zieleń, jedynie zostaną, 
przestawione drzewa w gazonach w strefie E i Ż. 

UWAGA: 

ZABRANIA SIĘ USUWANIA LODU W OKRESIE ZIMOWYM PO PRZEZ SKUWANIE -  USZKODZENIE 
PODŁOŻA  

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
 

Rodzaj powierzchni Powierzchnia (m2) Procent pow. 
terenu (%) 

Pow. zabudowy istniejącego budynku 

 
34 576 42,59 

Pow. projektowanych elementów  

ETAP I 

STREFA Ż – 5,84 

STREFA E – 5,84 

ETAP II  

STREFA B –  29,76 + 
5,84 = 35,60 

STREFA G – 5,84 

SUMA =53,12  

0,06 

Nawierzchnia utwardzona  44887,19 55,29 

Nawierzchnia biologicznie czynna 1658,98 2,06 

Całkowita powierzchnia działki 81 175,29 100 

*Zgodne z uchwałą nr XCIV/2749/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r.  
 W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie  

6. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
Prace projektowe objęte opracowaniem dotyczą dostosowania wejść głównych stref bocznych Pałacu 
Kultury I Nauki w Warszawie dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
Analiza przepisów odrębnych (na podstawie Art. 34 ust. 3 pkt. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane, tekst jednolity (Dz. U. Poz. 1409 z 2013r. z późniejszymi zmianami), a w szczególności: 
 
1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie (Dz. U? z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z 
późniejszymi zmianami): 
§12 (odległości)  
Projekt dotyczy dobudowy wind i pochylni wejść do odpowiednich stref i dlatego stwierdza się, że obszar 
oddziaływania obiektów nie wykracza poza działkę, na której został zaprojektowany  
§13 (przesłanianie)  
Stwierdza się, że obszar oddziaływania obiektów mieści się w całości w granicach działki 24/35 
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§19, 20 (parkingi)  – ilość miejsc postojowych nie zmienia się, zatem stwierdza się, że obszar 
oddziaływania obiektu mieści się w całości w granicach działki 24/35 
§23.1, 2, 3 (śmietniki)  – miejsce do czasowego gromadzenia odpadów nie zmienia swojej lokalizacji, co 
nie powoduje ograniczeń w możliwościach zabudowy sąsiednich działek, zatem stwierdza się, że obszar 
oddziaływania obiektu mieści się w całości w granicach działki  
§25 (trzepaki)  – nie dotyczy 
§30 (oczyszczalnie ścieków), §31 (ujęcia wody)  – nie dotyczy 
§36 (szczelne zbiorniki na nieczystości)  – nie dotyczy 
§60 (nasłonecznienie)  – nie dotyczy 
§179 (zbiorniki gazu)  – nie dotyczy 
§271 (odległości pożarowe)  
– projektowane elementy nie zmieniają warunków ppoż. 
2. Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, tekst jednolity, (Dz. U. 2015 Poz. 460) 
Art. 43 (odległości)  –projektowane elementy nie zmieniają warunków i oddziaływania obiektu  
 
Na podstawie Art. 34 ust. 3 pkt. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, tekst jednolity 
(Dz. U. Poz. 1409 z 2013r. z późniejszymi zmianami), po analizie przepisów odrębnych stwierdza się, że 
obszar oddziaływania projektowanych elementów nie wykracza poza działkę 24/35, na której został 
zaprojektowany. 

7. WARUNKI OCHRONY DZIAŁKI I TERENU NA PODSTAWIE WPISU DO REJESTRU 
ZABYTKÓW ORAZ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ 

Pałac Kultury i Nauki wraz ze stałym wyposażeniem i wystrojem wnętrz wpisany jest do rejestru 
zabytków decyzją z dnia 02.02.2007r. pod nr A-735. Projekt jest zgodny z Zaleceniami Konserwatorskimi 
nr KZ_IAU.4120.943.2017.JBO. 

8. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
Wpływ eksploatacji górniczej na działkę - nie dotyczy omawianego terenu. 

9. INFORMACJA O OCHRONIE ŚRODOWISKA 

Wszystkie prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie ze sztuką 
budowlaną przestrzegając przepisów BHP. Należy uwzględnić wszystkie wytyczne zawarte w projekcie 
wykonawczym. Wszelkie zmiany muszą być uzgodnione z projektantem. 

10.SPOSÓB I ZAKRES ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZENIA PROJEKTOWEGO NA 
OTOCZENIE, OCENA WYSTĘPOWANIA W OBSZARZE ZAMIERZENIA 
PROJEKTOWEGO UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH ORAZ STANU 
ICH POSZANOWANIA. 

Podejmowane działania nie powodują zmiany w dotychczasowych warunkach funkcjonowania 
terenu, nie blokują spływu wód opadowych, nie pozbawiają możliwości korzystania z wody, kanalizacji, 
energii elektrycznej i cieplnej, środków łączności, dostępu do drogi publicznej. Inwestycja nie powoduje 
ograniczenia użytkowania terenów sąsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem. 

11. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODDZIAŁYWANIA PRZEDMIOTOWYCH ROBÓT NA 
ŚRODOWISKO W TYM RÓWNIEŻ W ZAKRESIE EWENTUALNEGO ZAGROŻENIA 
DLA ROŚLIN, ZWIERZĄT I GRZYBÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ GATUNKOWĄ, 
WYSTĘPUJĄCYCH W ZASIĘGU ODDZIAŁYWAŃ PRZEDSIĘWZIĘCIA. 

(Zgodnie z  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 5 stycznia 2012 r. W sprawie ochrony 
gatunkowej roślin. Dz. U., Poz. 81. 
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B - OPIS TECHNICZNY 

1. INFORMACJE OGÓLNE.  

1.1. Dane ogólne 
 INWESTOR: 

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA,  
Pl. Bankowy 3/5 
00-950 Warszawa 

 PRZEDMIOT INWESTYCJI: 
PAŁACU KULTURY I NAUKI W WARSZAWIE  
DZIAŁKI: 24/35 OB. 50309 

 RODZAJ OPRACOWANIA: 
Projekt wykonawczy 
 

1.2. Przeznaczenie i program użytkowy 
Przedmiotem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej dostosowania 
wejść głównych stref bocznych Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie dla potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami. 
 
Projekt poprawia dostęp do Pałacu Kultury i Nauki dla osób z niepełnosprawnością. 
W strefie B (Kinoteka) projektuje się nową pochylnie dla osób niepełnosprawnych w miejscu istniejącej  
a przy wejściu głównym została zaprojektowana winda. 
W strefie G – Muzeum Techniki, w strefie E – Teatr Dramatyczny i w strefie Ż – Teatr Studio i Teatr Lalka, 
projektuje się windy. 

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY 

2.1.  Zestawienie pomieszczeń i powierzchni 
Powierzchnia zabudowy Pałacu Kultury i Nauki  – 34 576 m2 

Powierzchnia użytkowa Pałacu Kultury i Nauki  – 123 084 m² 
Powierzchnia projektowanych elementów:  
ETAP I 

1) Powierzchnia windy dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do Teatru Studio – 5,84m2 

2) Powierzchnia windy dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do Teatru Dramatycznego – 
5,84m2 

Suma powierzchni całkowitej projektowanych elementów ETAPU I – 11,68m2 

ETAP II 
3)    Powierzchnia pochylni  dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do Kinoteki – 29,76m2 

         4)   Powierzchnia windy przy wejściu do Muzeum Techniki – 5,84m2 
         5)   Powierzchnia windy przy wejściu do Kinoteki – 5,84m2 
 

Suma powierzchni całkowitej  projektowanych elementów ETAPU II – 41,44m2 

Suma powierzchni całkowitej  projektowanych elementów – 53,12m2 

2.2.  Kubatura i powierzchnia zabudowy 
Kubatura brutto istniejącego budynku –  817 000 m³ 

Kubatura brutto projektowanych  elementów budynku– 108,14m3 
Suma kubatur brutto – 817 108 m3 
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2.3. Wysokość i charakterystyczne wymiary 
Parametry charakterystyczne Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie 
 wysokość: 237 m – ze wspornikiem antenowym, stanowiącym integralną część iglicy, 187,80 – bez 

iglicy 167,68 m – bez „korony” 
 liczba pięter: 42 
 liczba pomieszczeń: 3288 
 całkowita powierzchnia pomieszczeń: 123 084 m² 

Parametry charakterystyczne projektowanych elementów:  
1) Winda przy wejściu do Teatru Studio  
szerokość/długość/ wysokość 2,35/2,48/4,28 m , wysokość podnoszenia 0,64m 
2) Winda przy wejściu do Teatru Dramatycznego 
 szerokość/długość/ wysokość 2,35/2,48/4,28 m , wysokość podnoszenia 0,64m 
3) Pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do Kinoteki 
 szerokość/długość 3,15/9,45m 
4) Winda przy wejściu do Muzeum Techniki  
szerokość/długość/ wysokość 2,35/2,48/5,30 m , wysokość podnoszenia 1,37m 
5) Winda przy wejściu do Kinoteki   
szerokość/długość/ wysokość 2,35/2,48/ 5,04 m, wysokość podnoszenia 1,06m 

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA 
Pałac wybudowany został w latach 1952–1955 według projektu radzieckiego architekta Lwa Rudniewa, 
budynek inspirowany jest moskiewskimi drapaczami chmur, które z kolei inspirowane są amerykańskimi 
wieżowcami art déco. Architektonicznie jest mieszanką socrealizmu i polskiego historyzmu. Jest 
najwyższym budynkiem w Polsce. Razem ze wspornikiem antenowym, będącym integralną częścią iglicy, 
ma wysokość 237 m2 

Pałac jest siedzibą wielu firm oraz instytucji użyteczności publicznej, takich jak kina, teatry i muzea, 
uczelni wyższych (m.in. Collegium Civitas), władz Polskiej Akademii Nauk oraz Centralnej Komisji do 
Spraw Stopni i Tytułów. Organizowane są tam także różnego typu wystawy i targi, m.in. od 1958 przez 
wiele lat były organizowane Międzynarodowe Targi Książki i towarzyszące im kiermasze, a także przez 
kilka lat (na przełomie XX i XXI wieku) targi Komputer Expo. Mieści się w nim sala konferencyjno-
widowiskowa na 3000 osób (Sala Kongresowa), Muzeum Techniki, Muzeum Ewolucji PAN, Muzeum 
Domków dla Lalek oraz Pałac Młodzieży wraz z basenem. 

Budynek miał początkowo jasną fasadę, która jednak z czasem zszarzała. Fasada została wykonana ze 
spieków ceramicznych w kolorze piaskowca produkowanych w fabryce na Uralu. Detale budynku i 
płaskorzeźby wykonano z wapienia, piaskowca, granitu i marmuru.  

Projektowane elementy budynek mają poprawić dostępność budynku dla osób z 
niepełnosprawnością: 
1) Winda przy wejściu do Teatru Studio  
3) Winda przy wejściu do Teatru Dramatycznego  
3) Winda przy wejściu do Teatru Studio  
4) Winda przy wejściu do Muzeum Techniki  
5) Winda przy wejściu do Kinoteki  

4. KONSTRUKCJA 
Konstrukcja budynku istniejącego: rama stalowa, wewnętrzny trzon stalowy, fundament skrzynkowy 
żelbetowy. 
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5. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I INSTALACYJNE 

5.1. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE 

5.1.1. Rozbiórki, roboty ziemne  i przygotowanie terenu  
 
 Przed przystąpieniem do prac budowlanych w miejscu nowo projektowanych wind i pochylni 
należy ostrożnie rozebrać istniejące posadzki z płyt granitowych w celu późniejszego wykorzystania ich, 
usunąć warstwy podkładowe, grunt rodzimy o grubości ok. 25 cm i wykonać roboty ziemne w zakresie 
wynikającym z projektu wykonawczego. 

Wykopy w przeważającej części to niewielkie wykopy wiązane z wykonaniem koryta pod 
warstwy podkładowe projektowanych elementów. W czasie wykonywania robót ziemnych należy 
zapewnić odwodnienie wykopu z wód opadowych. Prace ziemne obejmują także prace pomiarowe, 
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, zagęszczenie powierzchni wykopu. 
Po wykonaniu robót budowlanych należy w strefie B przy pochylni wykonać rekultywacje istniejącego 
trawnika  

5.1.2. Fundamenty i podbudowa  
Fundamenty pod szyby windowe 
Płyta fundamentowa pod windy z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalą A-IIIN. Pod płytą fundamentową 
wykonać warstwę gr.10 cm betonu podkładowego C12/15 (B15). Płyta fundamentowa grubości 20cm, 
zbrojona dwukierunkowo siatką #10 mm, co 20cm górą i dołem, otulina 4 cm. Z trzech stron wykonane 
zostaną ściany podszybia o wys. 30 cm oraz gr. 8 cm, zbrojone pionowo oraz obwodowo #8co 15. 
Kotwienie konstrukcji szybu do dna podszybia za pomocą kotew Hilti HSA. 
Wszystkie elementy betonowe i żelbetowe, znajdujące się poniżej terenu należy zaizolować 
przeciwwilgociowo 

 
Fundamenty pochylni dla osób niepełnosprawnych – żelbetowe, z betonu C20/25 (B25) zbrojone 
stalą A-IIIN. 
 

Uwaga: Gabaryty płyt fundamentowych po wyborze wykonawcy należy dostosować do 
wytycznych konkretnego modelu windy. 

 
Płyta fundamentowa przy kinotece wymaga zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania 
prac. W bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanej płyty znajdują się kanały instalacyjne o dużym 
przekroju. Podczas wykonywania wykopu pod płytę należy zidentyfikować dokładną lokalizację kanałów. 
W przypadku występowania kanału bezpośrednio pod projektowaną windą, płytę fundamentową należy 
wydłużyć tak, aby jej obrys wystawał min. 10cm poza ściany zewnętrzne kanału i nie opierała się 
bezpośrednio na sklepieniu kanału.  

5.1.3. Podbudowa pod naprawy posadzki  
 
Jako podbudowę należy przewidzieć warstwę kruszywa łamanego 0/31, 5 stabilizowanego mechanicznie 
o grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm, ułożonej na 15cm warstwie grunty stabilizowanego 
cementem o Rm 2,5 MPa.  
W przypadku wystąpienia w podłożu gruntów wysadzinowych lub nienośnych, należy przewidzieć 
zastosowanie zwiększonych grubości warstw podbudowy lub zastosowanie geosyntetyków. 

5.1.4. Odwodnienie  

Niweleta projektowanych nawierzchni zgodnie z istniejącymi spadkami do istniejących wpustów. 
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5.1.5. Balustrady 
 
Balustrada przy projektowanej pochylni, nawiązuje wyglądem do balustrady przy Sali Kongresowej i 
spełnia warunki Dz.U. Nr 75, poz. 690 należy je wykonać na podstawie rysunków. 

Nowoprojektowane balustrady – żeliwne w kolorze grafitowym. Pochwyty o przekroju okrągłym fi 4 cm 
w kolorze grafitowym; na końcach ozdobne, okrągłe zakończenia. 
Słupki o przekroju kwadratowym 4 x 4 cm w kolorze grafitowym i długości 105cm mocowane do 
posadzki; na dolnym końcu ozdobna głowica o przekroju kwadratowym, na górnym końcu głowica o 
przekroju kwadratowym; na łączeniu słupka z pochwytem przekrój kwadratowy  3 x 3cm. Na styku z 
murkiem baza maskująca w kolorze słupka; uszczelnienie bazy mrozoodpornym silikonem w tym samym 
kolorze. 
Mocowanie i konstrukcja balustrad powinny zapewniać przeniesienie sił poziomych, określonych w 
Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych. 
 
Wybrane elementy konkretnego producenta należy uzgodnić z projektantem i zamawiającym.  

5.1.6. Winda 
 
ETAP I  
 
1) Winda przy wejściu do Teatru Studio  
 
Rodzaj platformy Platforma podnosząca pionowa dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania. 

 Na konstrukcji samonośnej obudowany w systemie szklanym.  
Napęd: - elektryczny, cierny 

- wciągarka bezreduktorowa 
- płynna regulacja prędkości - falownik 

Sterowanie: - mikroprocesorowe, zbiorczość „góra-dół” 
- zjazd awaryjny na najbliższy przystanek po zaniku napięcia 

Maszynownia: - dźwig bez maszynowni, zespół napędowy  umieszczony w nadszybiu, dojście z 
górnego przystanku 
- szafa sterowa wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej umieszona na górnym 

przystanku 
Udźwig: 600 kg/5 osób 
Wysokość podnoszenia: ~ 0,64 m 
Ilość przystanków/dojść: 2/2 
Prędkość: max 0,15 m/s 
Moc silnika: ok 2,0 kW 
Kabina: usytuowanie: Panoramiczna - przeszklona przelotowa 180o, szkło 

bezpieczne – laminowane  – kolorze grafitowym 
wymiar: - szerokość 1100 mm 

- głębokość 1400 mm 
wykonanie: - struktura: stal nierdzewna szczotkowana, 

- ściany boczne: przeszklone, panele ze stali 
nierdzewnej po obu stronach panela dyspozycji 

- podłoga: granit  szary płomieniowany 
- sufit: wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej 
- konstrukcja zewnętrzna stal nierdzewna szlifowana 

wyposażenie: - kurtyny świetlne zabezpieczające przed 
zakleszczeniem osób w drzwiach-sztuk 2 
- pochwyt ze stali nierdzewnej na ścianie z panelem 
dyspozycji 
- oświetlenie: energooszczędne LED 
- oświetlenie awaryjne: minimum 2 godziny 
- panel dyspozycji 
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Panel dyspozycji: orientacja: - pionowa 
wysokość:  - cała wysokość kabiny. 
wykonanie: - stal nierdzewna szczotkowana - antywandal 
wyposażenie: - przyciski piętrowe 

- przycisk otwierania drzwi 
- przycisk alarmu 
- kolorowy wyświetlacz LCD 
- sygnalizacja przeciążenia 
- podświetlany panel na tabliczkę znamionową dźwigu, 
- wszystkie zastosowane przyciski  podświetlone 

wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażone w 
napisy w języku Braille’a, 

 - informacja głosowa o kierunku jazdy oraz położeniu 
kabiny 

Kasety wezwań: orientacja: - pionowa 
usytuowanie: - przy drzwiach 
wykonanie: - w ościeżnicach 

- stal nierdzewna szlifowana 
wyposażenie: - przyciski podświetlone wykonane ze stali 

nierdzewnej, wyposażone w napisy w języku 
Braille’a, 

- piętrowskazywacz na przystankach, 
-wyświetlanie nazwy usterki w j. polskim; 

Drzwi przystankowe: ilość: - 2 szt. 
rodzaj: - automatyczne, teleskopowe 
wymiar w świetle: - 900  x 2000 mm 
wykonanie: - ościeżnice: stal nierdzewna szczotkowana 

- przeszklone, ze szkła bezpiecznego przeźroczystego + 
ramka ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 

Łączność ze służbami konserwacyjnymi - system komunikacji głosowej ze służbami konserwacyjnymi -GSM  

Wentylacja szybu: -wentylacja grawitacyjna 
Konstrukcja szybu: 
 

- szyb samonośny, posadowiony na płycie fundamentowej, wykonany w 
konstrukcji stalowej przeszklonej szkłem bezpiecznym, rama wykonana jako 
systemowe rozwiązanie producenta.  
- konstrukcja malowana w kolorze RAL7026 

Fasada  -fasada w kolorze RAL 7026 
Szklenie: 
-warstwa zew:  szkło hartowane - kolor grafit  
-warstwa wew: szkło klejone przeźroczyste 
Uwaga: szklenie dotyczy tylko zewnętrznej części szybu (szkło ma przykryć 
elementy konstrukcji tylko z zewnątrz) – natomiast tafla szklana składa się z 
dwóch klejonych ze sobą warstw (wewnętrzna przeźroczysta, zewnętrzna grafit 
lub obie grafit) 

Urządzenia bezpieczeństwa - kontrola przeciążenia, 
- bariera optyczna drzwi, 
- zabezpieczenie przed niekontrolowanym ruchem kabiny, 
- zabezpieczenie przed nadmierną prędkością 

Lokalizacja i gabaryty wg rysunków wykonawczych konstrukcji oraz rysunków ofertowych producenta. 
 
2) Winda przy wejściu do Teatru Dramatycznego  
 
Rodzaj platformy Platforma podnosząca pionowa dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania. 

 Na konstrukcji samonośnej obudowany w systemie szklanym.  
Napęd: - elektryczny, cierny 

- wciągarka bezreduktorowa 
- płynna regulacja prędkości - falownik 

Sterowanie: - mikroprocesorowe, zbiorczość „góra-dół” 
- zjazd awaryjny na najbliższy przystanek po zaniku napięcia 

Maszynownia: - dźwig bez maszynowni, zespół napędowy  umieszczony w nadszybiu, dojście z 
górnego przystanku 
- szafa sterowa wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej umieszona na górnym 
przystanku 

Udźwig: 600 kg/5 osób 
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Wysokość podnoszenia: ~ 0,64 m 
Ilość przystanków/dojść: 2/2 
Prędkość: max 0,15 m/s 
Moc silnika: ok 2,0 kW 
Kabina: usytuowanie: Panoramiczna - przeszklona przelotowa 180o, szkło 

bezpieczne – laminowane – kolorze grafitowym 
wymiar: - szerokość 1100 mm 

- głębokość 1400 mm 
wykonanie: - struktura: stal nierdzewna szczotkowana, 

- ściany boczne: przeszklone, panele ze stali nierdzewnej po 
obu stronach panela dyspozycji 
- podłoga: granit  szary płomieniowany 
- sufit: wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej 
- konstrukcja zewnętrzna stal nierdzewna szlifowana 

wyposażenie: - kurtyny świetlne zabezpieczające przed zakleszczeniem 
osób w drzwiach-sztuk 2 
- pochwyt ze stali nierdzewnej na ścianie z panelem 
dyspozycji 
- oświetlenie: energooszczędne LED 
- oświetlenie awaryjne: : minimum 2 godziny 
- panel dyspozycji 
 
 
 

Panel dyspozycji: orientacja: - pionowa 
wysokość:  - cała wysokość kabiny. 
wykonanie: - stal nierdzewna szczotkowana - antywandal 
wyposażenie: - przyciski piętrowe 

- przycisk otwierania drzwi 
- przycisk alarmu 
- kolorowy wyświetlacz LCD 
- sygnalizacja przeciążenia 
- podświetlany panel na tabliczkę znamionową dźwigu, 
- wszystkie zastosowane przyciski  podświetlone wykonane 
ze stali nierdzewnej, wyposażone w napisy w języku Braille’a, 
 - i0, informacja głosowa o kierunku jazdy oraz położeniu 
kabiny 

Kasety wezwań: orientacja: - pionowa 
usytuowanie: - przy drzwiach 
wykonanie: - w ościeżnicach 

- stal nierdzewna szlifowana 
wyposażenie: - przyciski podświetlone wykonane ze stali nierdzewnej, 

wyposażone w napisy w języku Braille’a, 
- piętrowskazywacz na przystankach, 
-wyświetlanie nazwy usterki w j. polskim; 
 

Drzwi przystankowe: ilość: - 2 szt. 
rodzaj: - automatyczne, teleskopowe 
wymiar w świetle: - 900  x 2000 mm 
wykonanie: - ościeżnice: stal nierdzewna szczotkowana 

- przeszklone, ze szkła bezpiecznego przeźroczystego + 
ramka ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 

Łączność ze służbami konserwacyjnymi - system komunikacji głosowej ze służbami konserwacyjnymi -GSM  

Wentylacja szybu: -wentylacja grawitacyjna 
Konstrukcja szybu: 
 

- szyb samonośny, posadowiony na płycie fundamentowej, wykonany w 
konstrukcji stalowej przeszklonej szkłem bezpiecznym, rama wykonana jako 
systemowe rozwiązanie producenta.  
- konstrukcja malowana w kolorze RAL7026 

Fasada  -fasada w kolorze RAL 7026 
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Szklenie: 
-warstwa zew:  szkło hartowane - kolor grafit  
-warstwa wew: szkło klejone przeźroczyste 
Uwaga: szklenie dotyczy tylko zewnętrznej części szybu (szkło ma przykryć 
elementy konstrukcji tylko z zewnątrz) – natomiast tafla szklana składa się z 
dwóch klejonych ze sobą warstw (wewnętrzna przeźroczysta, zewnętrzna grafit 
lub obie grafit) 

Urządzenia bezpieczeństwa - kontrola przeciążenia, 
- bariera optyczna drzwi, 
- zabezpieczenie przed niekontrolowanym ruchem kabiny, 
- zabezpieczenie przed nadmierną prędkością 

      

 
 
Uwaga: Ten sam rodzaj  wind do Teatru Studio, Kinoteki i do Muzeum Techniki  
 
ETAP II  
 
4) Winda przy wejściu do Muzeum Techniki  
 
Rodzaj platformy Platforma podnosząca pionowa dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania. Na 

konstrukcji samonośnej obudowany w systemie szklanym.  
Napęd: - elektryczny, cierny 

- wciągarka bezreduktorowa 
- płynna regulacja prędkości - falownik 

Sterowanie: - mikroprocesorowe, zbiorczość „góra-dół” 
- zjazd awaryjny na najbliższy przystanek po zaniku napięcia 

Maszynownia: - dźwig bez maszynowni, zespół napędowy  umieszczony w nadszybiu, dojście z 
górnego przystanku 
- szafa sterowa wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej umieszona na górnym 

przystanku 
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Udźwig: 600 kg/5 osób 
Wysokość podnoszenia: ~ 1,37m 
Ilość przystanków/dojść: 2/2 
Prędkość: max 0,15 m/s 
Moc silnika: ok 2,0 kW 
Kabina: usytuowanie: Panoramiczna - przeszklona przelotowa 180o, szkło 

bezpieczne – laminowane  – kolorze grafitowym 
wymiar: - szerokość 1100 mm 

- głębokość 1400 mm 
wykonanie: - struktura: stal nierdzewna szczotkowana, 

- ściany boczne: przeszklone, panele ze stali 
nierdzewnej po obu stronach panela dyspozycji 

- podłoga: granit  szary płomieniowany 
- sufit: wykonany ze stali nierdzewnej    szczotkowanej 
- konstrukcja zewnętrzna stal nierdzewna szlifowana 

wyposażenie: - kurtyny świetlne zabezpieczające przed 
zakleszczeniem osób w drzwiach-sztuk 2 
- pochwyt ze stali nierdzewnej na ścianie z panelem 
dyspozycji 
- oświetlenie: energooszczędne LED 
- oświetlenie awaryjne: : minimum 2 godziny 
- panel dyspozycji 

Panel dyspozycji: orientacja: - pionowa 
wysokość:  - cała wysokość kabiny. 
wykonanie: - stal nierdzewna szczotkowana - antywandal 
wyposażenie: - przyciski piętrowe 

- przycisk otwierania drzwi 
- przycisk alarmu 
- kolorowy wyświetlacz LCD 
- sygnalizacja przeciążenia 
- podświetlany panel na tabliczkę znamionową dźwigu, 
- wszystkie zastosowane przyciski  podświetlone 

wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażone w 
napisy w języku Braille’a, 

 - informacja głosowa o kierunku jazdy oraz położeniu 
kabiny 

Kasety wezwań: orientacja: - pionowa 
usytuowanie: - przy drzwiach 
wykonanie: - w ościeżnicach 

- stal nierdzewna szlifowana 
wyposażenie: - przyciski podświetlone wykonane ze stali 

nierdzewnej, wyposażone w napisy w języku 
Braille’a, 

- piętrowskazywacz na przystankach, 
-wyświetlanie nazwy usterki w j. polskim; 
 
 
 

Drzwi przystankowe: ilość: - 2 szt. 
rodzaj: - automatyczne, teleskopowe 
wymiar w świetle: - 900  x 2000 mm 
wykonanie: - ościeżnice: stal nierdzewna szczotkowana 

- przeszklone, ze szkła bezpiecznego przeźroczystego + 
ramka ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 

Łączność ze służbami konserwacyjnymi - system komunikacji głosowej ze służbami konserwacyjnymi -GSM  

Wentylacja szybu: -wentylacja grawitacyjna 
Konstrukcja szybu: 
 

- szyb samonośny, posadowiony na płycie fundamentowej, wykonany w 
konstrukcji stalowej przeszklonej szkłem bezpiecznym, rama wykonana jako 
systemowe rozwiązanie producenta.  
- konstrukcja malowana w kolorze RAL7026 
 

Fasada  -fasada w kolorze RAL7026 
Szklenie: 
-warstwa zew:  szkło hartowane - kolor grafit  
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-warstwa wew: szkło klejone przeźroczyste 
Uwaga: szklenie dotyczy tylko zewnętrznej części szybu (szkło ma przykryć 
elementy konstrukcji tylko z zewnątrz) – natomiast tafla szklana składa się z 
dwóch klejonych ze sobą warstw (wewnętrzna przeźroczysta, zewnętrzna grafit 
lub obie grafit) 

Urządzenia bezpieczeństwa - kontrola przeciążenia, 
- bariera optyczna drzwi, 
- zabezpieczenie przed niekontrolowanym ruchem kabiny, 
- zabezpieczenie przed nadmierną prędkością 

 
5) Winda przy wejściu do Kinoteki  
 
Rodzaj platformy Platforma podnosząca pionowa dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania. Na 

konstrukcji samonośnej obudowany w systemie szklanym.  
Napęd: - elektryczny, cierny 

- wciągarka bezreduktorowa 
- płynna regulacja prędkości - falownik 

Sterowanie: - mikroprocesorowe, zbiorczość „góra-dół” 
- zjazd awaryjny na najbliższy przystanek po zaniku napięcia 

Maszynownia: - dźwig bez maszynowni, zespół napędowy  umieszczony w nadszybiu, dojście z 
górnego przystanku 
- szafa sterowa wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej umieszona na górnym 

przystanku 

Udźwig: 600 kg/5 osób 
Wysokość podnoszenia: ~ 1,06m 
Ilość przystanków/dojść: 2/2 
Prędkość: max 0,15 m/s 
Moc silnika: ok 2,0 kW 
Kabina: usytuowanie: Panoramiczna - przeszklona przelotowa 180o, szkło 

bezpieczne – laminowane  – kolorze grafitowym 
wymiar: - szerokość 1100 mm 

- głębokość 1400 mm 
wykonanie: - struktura: stal nierdzewna szczotkowana, 

- ściany boczne: przeszklone, panele ze stali 
nierdzewnej po obu stronach panela dyspozycji 

- podłoga: granit  szary płomieniowany 
- sufit: wykonany ze stali nierdzewnej    szczotkowanej 
- konstrukcja zewnętrzna stal nierdzewna szlifowana 

wyposażenie: - kurtyny świetlne zabezpieczające przed 
zakleszczeniem osób w drzwiach-sztuk 2 
- pochwyt ze stali nierdzewnej na ścianie z panelem 
dyspozycji 
- oświetlenie: energooszczędne LED 
- oświetlenie awaryjne: minimum 2 godziny 
- panel dyspozycji 
 
 

Panel dyspozycji: orientacja: - pionowa 
wysokość:  - cała wysokość kabiny. 
wykonanie: - stal nierdzewna szczotkowana - antywandal 
wyposażenie: - przyciski piętrowe 

- przycisk otwierania drzwi 
- przycisk Alarmu 
- kolorowy wyświetlacz LCD 
- sygnalizacja przeciążenia 
- podświetlany panel na tabliczkę znamionową dźwigu, 
- wszystkie zastosowane przyciski  podświetlone 
wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażone w napisy 
w języku Braille’a, 
 - informacja głosowa o kierunku jazdy oraz położeniu 
kabiny 

Kasety wezwań: orientacja: - pionowa 
usytuowanie: - przy drzwiach 
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wykonanie: - w ościeżnicach 
- stal nierdzewna szlifowana 

wyposażenie: - przyciski podświetlone wykonane ze stali 
nierdzewnej, wyposażone w napisy w języku Braille’a, 
- piętrowskazywacz na przystankach, 
-wyświetlanie nazwy usterki w j. polskim; 

Drzwi przystankowe: ilość: - 2 szt. 
rodzaj: - automatyczne, teleskopowe 
wymiar w świetle: - 900  x 2000 mm 
wykonanie: - ościeżnice: stal nierdzewna szczotkowana 

- przeszklone, ze szkła bezpiecznego przeźroczystego + 
ramka ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 

Łączność ze służbami konserwacyjnymi - system komunikacji głosowej ze służbami konserwacyjnymi -GSM  
Wentylacja szybu: -wentylacja grawitacyjna 
Konstrukcja szybu: 
 

- szyb samonośny, posadowiony na płycie fundamentowej, wykonany w 
konstrukcji stalowej przeszklonej szkłem bezpiecznym, rama wykonana jako 
systemowe rozwiązanie producenta.  
- konstrukcja malowana w kolorze RAL7026 

Fasada  -fasada w kolorze RAL 7026 
Szklenie: 
-warstwa zew:  szkło hartowane - kolor grafit  
-warstwa wew: szkło klejone przeźroczyste 
Uwaga: szklenie dotyczy tylko zewnętrznej części szybu (szkło ma przykryć 
elementy konstrukcji tylko z zewnątrz) – natomiast tafla szklana składa się z 
dwóch klejonych ze sobą warstw (wewnętrzna przeźroczysta, zewnętrzna grafit 
lub obie grafit) 

Urządzenia bezpieczeństwa - kontrola przeciążenia, 
- bariera optyczna drzwi, 
- zabezpieczenie przed niekontrolowanym ruchem kabiny, 
- zabezpieczenie przed nadmierną prędkością 

 
W windach zastosowano szklaną fasadę mocowaną punktowo 
Podstawowymi elementami szklanych fasad mocowanych punktowo są:  
• wyroby szklane z szyb zespolonych bezpiecznych (wraz z uszczelnieniem na styku krawędzi) o 
właściwościach i wymiarach dobranych przez danego producenta  
• stalowe łączniki mocujące akcesoria szklane do konstrukcji nośnej 
• konstrukcja nośna szybu 
 
Rodzaj mocowania 
Zamocowanie przelotowe – stosowane jest do przytwierdzania elementów do szyb zespolonych.  
Łączniki mocujące nazywane są rotulami, uchwytami talerzowymi lub śrubami do mocowania szkła.               
W zależności od wymiarów elementu szklanego stosuje się cztery, sześć, osiem lub więcej połączeń, 
rozmieszczonych w pobliżu naroży i krawędzi elementu. 

5.1.7. Pochylnia dla niepełnosprawnych zewnętrzna 
Nowoprojektowana pochylnia, o spadku 6% dla osób NPS zewnętrzna powstaje na miejscu istniejącej, 
która nie spełnia przepisów. 
 
Pochylnia projektowana 
1. Warstwa wykończeniowa z płyt granitowych na kleju mrozoodpornym 5cm 
2. Izolacja przeciwwilgociowa – systemowa hydroizolacja powierzchni betonowych np. 

Penetron M 
 

3. Płyta żelbetowa z betonu C20  12cm 
4. Izolacja przeciwwilgociowa – folia budowlana 0,5mm  
5. Chudy beton 10cm 
6. Piasek zagęszczony 15cm 
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5.1.8. Zadaszenie windy 
 
Zaprojektowano lekkie zadaszenie nad wejściami do windy,  pokrycie płyta szklana grafitowa. Szkło na 
daszki klejone VSG i hartowane TVG  grubość 6,6,4 mm lub 8,8,4 mm . Systemowe zawiesia 
dostosowane do konstrukcji windy.  Elementy daszku – w kolorze grafitowym 
Wszystkie elementy stalowe daszku zabezpieczone antykorozyjnie. 
Przed wykonaniem elementów daszku należy dokonać pomiarów na budowie. 
 
UWAGA: 
*Projekt opracowano na podstawie przykładowych rozwiązań systemowych, technologicznych i materiałowych. 
*Wykonawca projektu dopuszcza zastosowanie równoważnych rozwiązań i wyrobów budowlanych o 
równoważnych cechach technicznych, jakościowych i użytkowych oraz posiadających odpowiadające deklaracje lub 
certyfikaty zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. 
*Wszystkie zmiany i rozwiązania zamienne należy uzgodnić z projektantem. 
*W trakcie prac rozbiórkowych i budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć pozostałe elementy budynku 
 
5.2. Izolacje przeciwwodne i paroizolacje 
Fundamenty, płyta fundamentowa  –   systemowa hydroizolacja powierzchni betonowych np. Penetron 
M, folia budowlana 0,5mm 
Izolacja pionowa ścian fundamentowych – z minimum dwóch warstw izolacji powłokowej np. typu 
Penetron M na zagruntowanym i przygotowanym podłożu (stosować zgodnie z instrukcją producenta). 
Od strony gruntu zabezpieczenie izolacji powłokowej folią kubełkową. 
UWAGA! 
Materiały izolacyjne należy stosować ściśle zgodnie z zaleceniami producenta, uwzględniając warunki 
gruntowo-wodne i ukształtowanie terenu.  
 
5.3. Instalacje 
Instalacja Elektryczna -Wg projektów branżowych instalacji. 

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA – nie dotyczy zakresu prac projektowych 

7. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO I 
JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE. 

7.1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz odprowadzanie ścieków 
Bez zmian 
 
7.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych 
Projekt nie przewiduje emisji substancji i zanieczyszczeń do atmosfery. W trakcie prawidłowej 
eksploatacji kotła skład odprowadzanych spalin spełnia wymagane normy. Skład spalin winien być 
okresowo sprawdzany przez uprawniony zakład kominiarski. Gwarancją dotrzymania wymaganych 
standardów będzie realizacja przedsięwzięcia z zastosowaniem materiałów i urządzeń posiadających 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz wymagane przepisami i obowiązującymi normami 
atesty i aprobaty, według sprawdzonych technologii budowlanych i instalacyjnych. 
 
7.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 
W wyniku eksploatacji obiektu wytwarzane będą odpady ogólne (komunalne). Odbiór odpadów 
ogólnych (śmieci) będzie prowadzony przez firmę komunalną. 
W trakcie eksploatacji obiektów nie przewiduje się powstawania odpadów niebezpiecznych.  
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7.4. Emisja hałasu, wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego itp.  
Budynek nie emituje szkodliwych wibracji, hałasu, promieniowania ani pola elektromagnetycznego, a 
tym samym nie zostaną przekroczone dopuszczalne standardy, jakości środowiska poza granicami 
realizacji przedsięwzięcia. 
 
7.5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, wody 
powierzchniowej i podziemnej 
Obiekt nie wpływa na istniejący drzewostan (nie koliduje z istniejącym drzewostanem). Wody opadowe 
z dachu budynku będą odprowadzane do zbiornika szczelnego na deszczówkę z systemem rozsączania. 
Nie przewiduje się szkodliwego wpływu obiektu budowlanego na powierzchnię ziemi, wody podziemne i 
powierzchniowe. 

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

8. 1. Dane ogólne o obiektach 

8. 1. 1. Istniejący budynek  
Ilość pięter w budynku – 42 
Wysokość budynku – 187,80m 
Powierzchnia zabudowy – 34 576m2 
Powierzchnia zabudowy – 270,55 m2 

Powierzchnia projektowanych elementów- 53,12 m2 
 

8. 2. Projektowane elementy budynku nie zmieniają warunków ppoż. 
 
8.3. Uwagi ogólne: 
Należy umieścić w miejscach widocznych wykazy telefonów alarmowych i instrukcje postępowania na 
wypadek pożaru oraz dokonać oznakowania, zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi znaków 
bezpieczeństwa: 
a) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, 
b) miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, 
c) miejsc usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu, 
d) miejsca zbiorki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych, 
Urządzenia i materiały związane z ochroną przeciwpożarową, przewidziane w budynku będą posiadały 
deklaracje zgodności (krajową lub europejską) lub świadectwa dopuszczenia stanowiące podstawę 
stosowania. 

9. WARUNKI OCHRONY I BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
Po przez projekt zostanie zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych. 
W strefie B (Kinoteka) projektuje się nową pochylnie dla osób niepełnosprawnych w miejscu istniejącej a 
przy wejściu głównym windę. 
W strefie G – Muzeum Techniki, w strefie E – Teatr Dramatyczny i w strefie Ż – Teatr Studio i Teatr Lalka, 
projektuje się windy 

10. WARUNKI OCHRONY SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ 
W budynku przewidziano sanitariaty dla pracowników i zwiedzających w odpowiedniej ilości. 

11. ZALECENIE EKSPLOATACYJNE 
Podczas trwania budowy a także eksploatacji obiektu należy przestrzegać obowiązujących przepisów 
Właściciel obiektu zobowiązany jest do jego ochrony przeciwpożarowej w zakresie podanym w Ustawie 
o Ochronie Przeciwpożarowej 
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C - INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS 
PRAC WYBURZENIOWYCH I PODCZAS BUDOWY BUDYNKU. 

  
BIOZ- PODSTAWOWE WYTYCZNE 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
-Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 
-Ustawa z dnia 26.06/1974 r. Kodeks pracy z późniejszymi zmianami 
-Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 23.06 2003 r. Dz. U. nr 120 w sprawie informacji BIOZ  
i planu BIOZ 
-Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6.02 2003 r. Dz. U. nr 47 poz. 401 w sprawie BHP podczas 
wykonywanych robót budowlanych 
-Ewentualne inne rozporządzenia lub zarządzenia dotyczące BHP w branży 

2.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
Informacja jest sporządzana w celu dostarczenia kierownikowi budowy wiadomości, w oparciu, 
 o które sporządzi plan BIOZ. Informacja sporządzana jest w celu wskazania możliwych zagrożeń oraz sposobów 
ich zapobiegania. 

3.ZAGROŻENIA LUDZI 
W czasie budowy obiektów będą występować następujące zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
-prace na wysokości ponad 1, 0 m od powierzchni terenu; 
-roboty transportowe i przeładunkowe; 
-roboty wyburzeniowe; 
- roboty ziemne 
- roboty zbrojeniowe 
- roboty montażowe. 
-składowanie materiałów; 
-zagrożenie warunkami klimatycznymi w czasie wykonywania robót montażowych jak silny wiatr, wysoka lub 
niska temperatura powietrza i silne opady deszczu lub śniegu oraz mgła, 

4.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE: 
-drogi dojazdowe 
-sieci podziemne 

5. INSTRUKTAŻ I ZASADY BHP PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 
NIEBEZPIECZNYCH. 

Zgodnie z art. 237 ustawy Kodeksu pracy, pracownika nie może być dopuszczony do pracy, do której 
wykonywania nie posiada odpowiednich kwalifikacji oraz dostatecznej znajomości BHP. 
Pracownik musi przejść szkolenie: 
-ogólne bhp 
-stanowiskowe 
Pracownik powinien posiadać aktualnie badania lekarskie. 
Szkolenie musi prowadzić osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa oraz Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury 6.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz 401 w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych. 
W szczególności należy: 
-ogrodzić lub w inny sposób zabezpieczyć teren budowy  
-zapewnić przeszkolenie okresowe personelu w zakresie BHP w zakresie technologii robót 
-należy zapewnić pracownikom odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej 
-przy łączeniu elementów przez spawanie należy stanowisko spawania osłonić ekranem  
dla zabezpieczenia przed promieniowaniem i pożarem 










































