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Kielce, 07.06.2017r. 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam,  że  „PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY STREFY  "B" PAŁACU KULTURY  I NAUKI W 

WARSZAWIE  W  ZAKRESIE  DOSTOSOWANIA  DO  ZGODNOŚCI  Z  OBOWIĄZUJĄCYMI  PRZEPISAMI 

OCHRONY  PRZECIWPOŻAROWEJ;  00‐901 Warszawa,  Plac Defilad  1,  dz.  nr.  24/35  obręb  5‐03‐09  ‐ 

TOM 1 ‐ ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA” został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

..................................................  .................................................. 

PROJEKTANT –  ARCHITEKTURA  PROJEKTANT –  KONSTRUKCJA 
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1 DANE OGÓLNE 

1.1 Inwestor 

Miasto Stołeczne Warszawa 

Plac Bankowy 3/5, 00‐950 Warszawa 

1.2 Pełnomocnik Inwestora 

Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o. 

Plac Defilad 1, 00‐901 Warszawa 

1.3 Dane ewidencyjne 

Województwo: mazowieckie, Miasto: Warszawa (00‐901), Plac Defilad 1, dz. nr ewid. 24/35 obręb 5‐

03‐09. 

1.4 Jednostka projektowa 

EMGIEprojekt Sp. z o.o., 

25‐415 Kielce, ul. Górna 20. 

1.5 Przedmiot opracowania 

Dostosowanie  strefy  "B"  Pałacu  Kultury  i  Nauki  w  Warszawie  do  zgodności  z  obowiązującymi 

przepisami ochrony przeciwpożarowej. Strefa "B" jest jedną z ośmiu stref (części), na które zgodnie z 

przyjętą  koncepcją,  zaakceptowaną  przez  Komendę  Wojewódzką  Państwowej  Straży  Pożarnej  w 

Warszawie, podzielono budynek Pałacu Kultury i Nauki. 

1.6 Podstawa opracowania 

 Umowa  Nr  TP  269/10/2016  zawarta  8  kwietnia  2016  r. w Warszawie  pomiędzy Miastem 

Stołecznym Warszawa reprezentowanym przez Zarząd Pałacu Kultury  i Nauki Sp. z o.o., Plac 

Defilad 1, 00‐901 Warszawa, a EMGIEprojekt Sp. z o.o., ul. Górna 20, 25‐415 Kielce. 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik Nr 1 do ww. Umowy. 

 "Ekspertyza  techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej   dla części "B" Pałacu Kultury  i 

Nauki w Warszawie"  opracowana  przez mgr  inż. Mariana Noculę  oraz mgr  inż. Antoniego 

Celeja  z  listopada  2011  r.,  oraz  wydane  na  jej  podstawie  postanowienie Mazowieckiego 

Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie  z dnia 18 kwietnia 

2012 roku wraz ze sprostowaniem w postaci postanowienia z 8 października 2012 roku. 
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 "Aneks do ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla części "B" Pałacu 

Kultury i Nauki w Warszawie" opracowany przez mgr inż. Tadeusza Walendę i mgr inż. Pawła 

Jabłońskiego  oraz wydane  na  jego  podstawie  postanowienie Mazowieckiego  Komendanta 

Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie (nr WZ.5595.462.1.2016 z dnia 16 

listopada 2016 r) , 

 "Aneks do ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla części "B" Pałacu 

Kultury i Nauki w Warszawie" opracowany przez mgr inż. Tadeusza Walendę i mgr inż. Pawła 

Jabłońskiego  oraz wydane  na  jego  podstawie  postanowienie Mazowieckiego  Komendanta 

Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie (nr WZ.5595.115.1.2017 z dnia 20 

kwietnia 2017 r), 

 Decyzja Stołecznego Konserwatora Zabytków nr 136N/17 (znak: KZ‐IAU.4120.3131.2016.JBO) 

z dnia 23.01.2017, 

 Zalecenia  konserwatorskie  przekazane  pismem  z  dnia  6.03.2017  roku  (znak:  KZ‐

IAU.4120.536.2017.JBO),    

 Dodatkowe uzgodnienia projektowe dokonane z Inwestorem. 

 obowiązujące w Polsce regulacje prawne, a w szczególności: 

o ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami), 

o ustawa z dnia 07  lipca 1994 roku ‐ Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r., poz. 414 z 

późniejszymi zmianami), 

o rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.  kwietnia  2002  roku  w  sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

75 poz. 690 z późniejszymi zmianami), 

o ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147 z 2002 r., 

poz. 1229 z późniejszymi zmianami), 

o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,  innych obiektów budowlanych  i terenów 

(Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719), 

o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 24  lipca 2009  r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 z 

2009 r., poz. 1030), 

o rozporządzenie   Ministra   Pracy    i   Polityki   Socjalnej   z   dn.   26   września   1997    r.   w 

sprawie ogólnych   przepisów   bezpieczeństwa  i higieny pracy  (Dz. U. Nr 129  z 1997  r., 

poz. 844 z późniejszymi zmianami). 
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 standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej. 

1.7 Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje: 

 podział  na  18  stref  pożarowych:  SP1  do  SP18,  polegający  na  wymianie  stolarki  oraz 

wykonaniu lokalnych obudów i zamurowań w odpowiedniej klasie odporności ogniowej, 

 wydzielenie piwnic od pozostałej części budynku drzwiami o klasie odporności ogniowej co 

najmniej EI30, 

 zamknięcie poddaszy drzwiami przeciwpożarowymi w klasie odporności ogniowej EI30, 

 wydzielenie  drzwiami  i  ścianami  o  wymaganej  klasie  odporności  ogniowej  pomieszczeń 

magazynowych i szachów instalacyjnych, 

 zamknięcie drzwiami w klasie odporności ogniowej co najmniej EI60 klatek schodowych Nr2 i 

Nr3, 

 wydzielenie  przewidzianych  do  ewakuacji  klatek  schodowych  Nr1,  Nr4  i  Nr5  poprzez 

zamknięcie ich drzwiami w klasie co najmniej EI30 oraz oddymianie,  

 na  poziomie  kondygnacji  1  wydzielenie  holu  wejściowego,  przez  który  prowadzi  droga 

ewakuacji  z  dwóch  klatek  schodowych  i  który  nie  ma  funkcji  dodatkowych,  drzwiami  o 

odporności EI30,   

 wyposażenie  w  urządzenia  przeciwpaniczne  drzwi  stanowiących  wyjście  ewakuacyjne  z 

pomieszczeń  przeznaczonych  dla  więcej  niż  300  osób  oraz  dróg  ewakuacyjnych  z  tych 

pomieszczeń, 

 zastosowanie  zamknięć  umożliwiających  otwarcie  równoczesne  obu  skrzydeł  drzwi  we 

wszystkich  drzwiach  ewakuacyjnych  dwuskrzydłowych  znajdujących  się  na  drodze 

ewakuacyjnej, 

 usunięcie z sal kinowych oraz kabin projekcyjnych materiałów łatwo zapalnych, 

 zastąpienie  podłóg  podniesionych  w  salach  kinowych  wykonanych  z  materiałów  palnych 

podłogami  wykonanymi  z  materiałów  co  najmniej  niezapalanych  od  strony  przestrzeni 

podłogowej,  o  klasie  odporności  ogniowej  co  najmniej  REI30  i  konstrukcji  z  materiałów 

niepalnych, 

 zapewnienie wymaganej szerokości 49cm przejścia pomiędzy rzędami siedzeń w sali kinowej 

oraz zapewnienie wymaganej szerokości przejścia ewakuacyjnego na sali kinowej Nr7, 

 zapewnienie wymaganej klasy odporności ogniowej R30 konstrukcji nośnej dachu, 

 zapewnienie wymaganej wysokości balustrad ochronnych na klatkach schodowych, 
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1.8 Przeznaczenie budynku 

W  obrębie  przedmiotowej  strefy  "B"  Pałacu  Kultury  i  Nauki  w  chwili  obecnej  znajdują  się  i  po 

projektowanym  remoncie  również  znajdą  lokalizację  pomieszczenia  sal  kinowych,  sal 

wystawienniczych,  sal  posiedzeń,  pomieszczenia  administracyjno‐biurowe,  socjalne,  higieniczno‐

sanitarne, magazynowe oraz pomieszczenia technicznej obsługi budynku. 

2 CHARAKTERYSTYKA LOKALIZACJI PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU 

Przedmiotowa  strefa  "B"  stanowi  część  Pałacu  Kultury  i  Nauki w Warszawie,  zlokalizowanego  na 

działce nr ewid. 24/35 obręb 5‐03‐09 przy Placu Defilad 1 w Warszawie. 

Strefa "B" zlokalizowana jest w jego środkowej części od strony południowej i posiada wyjście główne 

na ciąg pieszo‐jezdny południowego parkingu oraz z klatki Nr5 na południowo‐zachodni dziedziniec 

wewnętrzny.  Wewnętrzne  ciągi  pieszo  jezdne  posiadają  wyjazdy  na  ulice  Emilii  Plater  oraz 

Marszałkowską.    

3 CHARAKTERYSTYKA  OBIEKU  ISTNIEJĄCEGO.  OGÓLNA 
CHARAKTERYSTYKA  STREFY  "B"  BUDYNKU  PODDANEJ 
PRZEBUDOWIE.    FORMA  ARCHITEKTONICZNA  I  FUNKCJA 
OBIEKTU. 

3.1 Charakterystyka budynku Pałacu Kultury i Nauki 

Wybudowany w  latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku Pałac Kultury  i Nauki składa się z 8 części tj.  

środkowego  trzonu  o  wysokości  230,68m  (z  iglicą),  167,68m  (bez  iglicy),  130,65m  (do  górnej 

płaszczyzny  stropu  nad  najwyższą  kondygnacją  użytkową)  oznaczonego  jako  strefa  "A"  oraz 

przyległych  znacznie niższych stref "B", "D", "G" , "E", "K", "W" i "Ż" o wysokościach od 19 do 27,5m. 

Pałac w całości posiada powierzchnię zabudowy 35tys. m2, długość 254m, szerokość 212m i kubaturę 

817 tys. m3.  

Budynek wykonany w  technologii  szkieletu  stalowego  ze  stali  St‐3 obetonowanej, otynkowanej na 

siatce  lub  obmurowanej  materiałem  ceramicznym,  a  częściowo  nie  osłoniętej.  Dodatkowo  jako 

uzupełnienie  występują  murowane  ściany  nośne.  Stropy  z  płyt  żelbetowych  monolitycznych  lub 

prefabrykowanych  na  dźwigarach  stalowych  pełnościennych  lub  kratowych.  Ściany  wewnętrzne  i 

zewnętrzne  murowane  z  cegły  ceramicznej.  Dach  z  płyt  żelbetowych  na  konstrukcji  stalowej. 

Elewację stanowi okładzina kamienna oraz ceramiczna (w postaci płytek). 

W  obrębie  budynku  zlokalizowano  sale  kinowe,  teatralne,  wystawiennicze,  konferencyjne  

pomieszczenia  administracyjno‐biurowe,  socjalne,  archiwa,  magazyny  podręczne,  sanitariaty, 

komunikację oraz pomieszczenia technicznej obsługi budynku. 
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3.2 Charakterystyka przedmiotowej strefy "B" 

Przedmiotowa strefa "B" przylega do centralnego trzonu (strefy "A") od strony południowej. 

Zgodnie z przyjętą koncepcją, która została zaakceptowana przez Komendę Wojewódzką Państwowej 

Straży Pożarnej w Warszawie przyjęto, że strefa „B” Pałacu Kultury  i Nauki obejmuje pomieszczenia 

do  wysokości  trzeciej  kondygnacji  włącznie  i  traktowana  jest  jak  budynek  średniowysoki  (SW). 

Przyjęto, że kondygnacje powyżej trzeciej należą do strefy "A" Pałacu, bo nie są połączone z częścią 

niższą  (strefą  „B”)  funkcjonalnie  i  komunikacyjnie oraz  są od niej oddzielone  stropem  żelbetowym 

stanowiącym  barierę  pożarową.  Jednak  ze względu  na  skomplikowanie  granicy  stref  "A"  i  "B"  nie 

będącej płaszczyzną pionową, na granicy stref występują przejścia instalacyjne. 

Jak  cały pałac  konstrukcja  strefy  "B" wykonana  jest w  technologii  szkieletu  stalowego  ze  stali  St‐3 

obetonowanej, otynkowanej na siatce  lub obmurowanej materiałem ceramicznym, a częściowo nie 

osłoniętej.  Dodatkowo  jako  uzupełnienie  występują  murowane  ściany  nośne.  Stropy  z  płyt 

żelbetowych monolitycznych  lub  prefabrykowanych    na  dźwigarach  stalowych  pełnościennych  lub 

kratowych. Ściany wewnętrzne i zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej. Dach z płyt żelbetowych 

na konstrukcji stalowej. 

Strefa  "B"  obejmuje  pomieszczenia  "Kinoteki"  (sale  kinowe,  sale  projekcyjne  i  pomieszczenia 

związane  z  funkcją  multikina),  sale  posiedzeń  (Gagarina  i  Warszawska),  pomieszczenia 

administracyjno‐biurowe,  socjalne,  higieniczno‐sanitarne,  magazynowe  oraz  pomieszczenia 

technicznej obsługi budynku. 

3.3 Ocena stanu technicznego obiektów istniejących 

Stan  techniczny przewidzianej do przebudowy polegającej na dostosowaniu do przepisów ochrony 

przeciwpożarowej  strefy  "B"  Pałacu  Kultury  i Nauki  nie  budzi  zastrzeżeń. Nie  zauważono  spękań,  

rozwarstwień oraz nadmiernych deformacji czy ugięć świadczących o nieprawidłowej pracy statycznej 

elementów  konstrukcji.  Lokalnie  występują  jedynie  ubytki  i  uszkodzenia  warstw  licowych  ścian 

wewnętrznych, ubytki  tynków  i okładzin, które nie wpływają na  zachowanie  stanu bezpieczeństwa 

konstrukcyjnego i eksploatacyjnego.  

3.4 Ogólna charakterystyka strefy "B" po projektowanym remoncie oraz jej forma 
architektoniczna 

Projektowana  inwestycja nie wpłynie na obecną formę architektoniczną przedmiotowej części,  jak  i 

całego budynku. Nie ulegnie też zmianie wewnętrzny układ funkcjonalny obiektu. 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym: 

 Pałac  Kultury  i Nauki w Warszawie,  którego  częścią  jest  przedmiotowa  strefa  "B"  został  2 

lutego 2007 roku wpisany do ewidencji zabytków pod numerem A‐735, w związku z czym dla 
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przedmiotowej  inwestycji  wymagane  uzyskanie  pozwolenia  na  prowadzenie  robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

 przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania  przestrzennego  w  rejonie  Pałacu  Kultury  i  Nauki  (uchwała  Rady m.st. 

Warszawy  nr  XCIV/2749/2010)  –  teren  oznaczony  jako  "Usługi",  a  zakres  projektowanej 

przebudowy budynku nie narusza określonych w tym planie zasad kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu dla tego obszaru, 

 przedmiotowa  inwestycja nie  jest  inwestycją  figurującą w rozporządzeniu Rady Ministrów z 

dnia  9  listopada  2010  r.  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na 

środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), w związku z czym dla przedmiotowej inwestycji 

nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

 na  terenie  inwestycji  nie  znajdują  się  grunty  rolne  ani  leśne,  podlegające  ochronie  na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. 

Dz. U. z 2013 r. poz. 1205), 

 obsługę komunikacyjną planowanej inwestycji zapewniają drogi publiczne, jaką jest ul. Emilii 

Plater oraz Marszałkowska poprzez istniejące zjazdy, 

 strefa "B" posiada: 

o zaopatrzenie  w  energię  elektryczną  –  za  pośrednictwem  istniejącego  przyłącza, 

zgodnie z wydanymi przez dysponenta sieci warunkami technicznymi, 

o zaopatrzenie w wodę – za pośrednictwem istniejącego przyłącza, zgodnie z wydanymi 

przez dysponenta sieci warunkami technicznymi, 

o odprowadzenie  ścieków  gospodarczo‐bytowych  –  za  pośrednictwem  istniejącego 

przyłącza, zgodnie z wydanymi przez dysponenta sieci warunkami technicznymi,  

o zaopatrzenie w środki łączności – z dostępnych źródeł, 

o zaopatrzenie w  energię  cieplną  z miejskiej  sieci  ciepłowniczej  –  za  pośrednictwem 

istniejącego  przyłącza,  zgodnie  z  wydanymi  przez  dysponenta  sieci  warunkami 

technicznymi, 

o miejsce  czasowego  gromadzenia  odpadów  stałych  bytowych  –  utylizacja  odpadów 

poza terenem inwestycji, odbiór przez koncesjonowaną firmę, 

 inwestycja nie narusza interesu osób trzecich przez: 

o pozbawienie dostępu do drogi publicznej, 

o ograniczenia możliwości korzystania z drogi publicznej, 

o pozbawienie możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej 

oraz ze środków łączności, 
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o ograniczenia  dostępu  światła  dziennego  do  pomieszczeń  przeznaczonych  na  pobyt 

ludzi, 

o generowanie  uciążliwości  powodowanych  przez  hałas,  wibracje,  zakłócenia 

elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby, 

 inwestycja nie leży na terenie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych, 

 inwestycja nie  leży na obszarach  zmeliorowanych wprowadzonych do  ewidencji Marszałka 

Województwa,  co  powoduje,  że  jej  realizacja  nie wymaga  przeprowadzenia  stosowanego 

postępowania przed właściwym zarządem melioracji, 

 inwestycja nie  leży na terenach górniczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – 

Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981). 

3.5 Wyposażenie w instalacje 

Strefa "B" wyposażona jest w następujące instalacje: 

 odgromową, 

 elektryczną silnoprądową, 

 elektryczne słaboprądowe: telefoniczna, LAN, KD i SSP, 

 wodociągową, 

 hydrantową wewnętrzną (szczegółowy opis w części branżowej), 

 kanalizacji sanitarnej, 

 kanalizacji deszczowej, 

 centralnego ogrzewania, 

 centralnej ciepłej wody użytkowej, 

 wentylacji mechanicznej, 

 klimatyzacji w części pomieszczeń. 

3.6 Funkcja budynku 

Istniejąca – usługowa – bez zmian. 

4 POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI 

Przedmiotowa strefa "B" posiada: 

 powierzchnię wewnętrzną: 12 260,8 m2 

 kubaturę: 62 300 m3 

 wysokość (zgodnie z przepisami):  21.64 m. 
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Strefa  "B"  jako  jedna  z ośmiu  stref  (części), na które  zgodnie  z przyjętą koncepcją,  zaakceptowaną 

przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie podzielono budynek Pałacu 

Kultury i Nauki zaliczana jest do budynków średniowysokich (SW). 

Liczba kondygnacji: 3 kondygnacje nadziemne + 2 kondygnacje podziemne, 

Wyjścia ewakuacyjne z budynku na teren: z trzech klatek schodowych. 

5 PROGRAM UŻYTKOWY 

Istniejący – bez zmian. 

6 ROZWIĄZANIA BUDOWLANO – KONSTRUKCYJNE 

6.1 Warunki gruntowo‐wodne 

Istniejące – bez zmian. 

6.2 Fundamenty i mury fundamentowe 

Istniejące – bez zmian. 

6.3 Ściany nadziemia zewnętrzne 

Istniejące – o klasie odporności ogniowej REI60 ‐ bez zmian. 

6.4 Ściany nadziemia wewnętrzne 

Istniejące ‐ o klasie odporności ogniowej REI30 – bez zmian, za wyjątkiem opisanych poniżej: 

1) Projektowane zamurowania (lokalizacja zgodnie z częścią graficzną): 

 EI60 ‐ z cegły pełnej ceramicznej o grubości muru min. 10cm z obustronnym tynkiem grubości 

1,5cm 

 EI120  ‐  z  cegły  pełnej  ceramicznej  o  grubości muru min.  12  cm  z  obustronnym  tynkiem 

grubości 1,5cm.  

2) Projektowane zabudowy otworów (lokalizacja zgodnie z częścią graficzną): 

 EI120  ‐  system  ścian  gipsowo‐kartonowych  z  obustronnym  podwójnym  opłytowaniem 

ognioochronnym  (gr.  2x12,5mm)  z wypełnieniem wełna mineralną  o  gęstości  30kg/m3  na 

stelażu  szer.  75mm  (na poziomie  ‐2  dodatkowo płyta wodoodporna)  ‐ wykonać  zgodnie  z 

aprobata techniczną wybranego systemu 

 EI30, EI 60  ‐  system  ścian gipsowo‐kartonowych  z obustronnym podwójnym opłytowaniem 

zwykłym  (gr.  2x12,5mm)  z wypełnieniem wełna mineralną  o  gęstości  30kg/m3  na  stelażu 

szer. 75mm ‐ wykonać zgodnie z aprobata techniczną wybranego systemu 

3) Projektowana przebudowa ściany oddzielającej korytarz ewakuacyjny z sali kinowej nr 8 od klatki 

schodowej ścian (sale kinowe): 
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 REI120  ‐ system  ścian gipsowo‐kartonowych z obustronnym podwójnym opłytowaniem  (gr. 

2x12,5mm) z wypełnieniem wełna mineralną o gęstości 30kg/m3 na stelażu szer. 75mm (na 

poziomie  ‐2  dodatkowo  płyta  wodoodporna)  ‐  wykonać  zgodnie  z  aprobata  techniczną 

wybranego systemu 

6.5 Stropy 

Istniejące  ‐ żelbetowe  i żelbetowe na belkach stalowych  ‐ o klasie odporności ogniowej REI60 – bez 

zmian, za wyjątkiem: 

 Stropu  nad  kondygnacją  techniczną  nad  Salą Gagarina  oddzielającego  strefę  "A"  od  strefy 

"B",  który  powinien  mieć  odporność  ogniową  REI120.  W  związku  z  tym  projektuje  sie 

zabezpieczenie  stalowej  konstrukcji  stropu  oraz  konstrukcji  żelbetowej  płyt  stropowych 

systemem natryskowym z użyciem zaprawy do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych 

stalowych  i  żelbetowych  konstrukcji  budowlanych. Grubość warstwy  natryskowej  dla  stali 

przyjąć należy wg aprobaty technicznej producenta dla współczynnika U/A stali wynoszącego 

nie  mniej  niż  200m‐1  oraz  temperatury  krytycznej  500oC,  a  dla  żelbetu  wg  aprobaty 

technicznej producenta w zależności od otulenia zbrojenia, które należy przyjąć na poziomie 

20mm.   

 Stropu nad piwnicą oddzielającego strefy PM  i ZL, który powinien mieć odporność ogniową 

REI120.  W  związku  z  tym  projektuje  sie  zabezpieczenie  konstrukcji  żelbetowej  stropu 

systemem natryskowym z użyciem zaprawy do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych 

stalowych  i  żelbetowych  konstrukcji  budowlanych.  Grubość  warstwy  natryskowej  przyjąć 

należy wg aprobaty technicznej producenta w zależności od otulenia zbrojenia, które należy 

przyjąć na poziomie 20mm  

Wymagane cechy systemu natryskowego: 

 wysoka trwałość,  

 szybka i prosta w wykonaniu aplikacja  

 pomijalny  w  obliczeniach  statycznych  ciężar  wykonanej  izolacji  ogniochronnej      obojętny 

biologicznie, nietoksyczny, przyjazny dla zdrowia 

 odporny na pękanie, kurz, gnicie czy grzyby 

 idealne pokrycie szczelin 

 brak oddziaływania korozyjnego na powierzchnię stali niezabezpieczonej, 

 faktura zewnętrzna „baranka” w kolorze jasnoszarym 

 możliwość malowania farbami nawierzchniowymi 

 pozbawiony metali ciężkich 
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Uwaga:    Dla  stropów  nie  wymagających  podniesienia  odporności  ogniowej  powyżej  REI60  w 

przypadku zauważenia nie zabezpieczonych belek stalowych konstrukcji stropu (brak obetonowania i 

otynkowania)  widoczne  płaszczyzny    należy  zabezpieczyć  do  klasy  odporności  stropu  poprzez 

malowanie  systemem  z  warstwą  pęczniejącą  przeznaczoną  do  zabezpieczeń  ogniochronnych 

konstrukcji  stalowych,  tworzącą  powłokę,  która  pod  wpływem  ognia  i  wysokiej  temperatury 

pęcznieje  tworząc warstwę  izolacyjną  oraz  podnosząc  odporność  ogniową  elementów  stalowych. 

System  powinien  składać  się  z  warstwy  podkładowej,  warstwy  pęczniejącej  i  warstwy 

nawierzchniowej. Grubość powłoki pęczniejącej należy dobrać wg zaleceń producenta na podstawie 

współczynnika    U/A  (szacowanego  na  obiekcie  nie mniej  niż  200m‐1  oraz  temperatury  krytycznej 

500oC. Parametry farby pęczniejącej podano w punkcie 6.10. 

6.6 Słupy konstrukcyjne 

Istniejące  ‐ stalowe obetonowane  ‐ o klasie odporności ogniowej REI120 – bez zmian, za wyjątkiem 

nie  zabezpieczonych  pożarowo  słupów  w  obrębie  strychu  (kondygnacji  technicznej)  nad  Salą 

Gagarina (brak obetonowania i otynkowania), które należy zabezpieczyć do klasy odporności R120. 

W  związku  z  tym projektuje  sie  ich  zabezpieczenie  systemem natryskowym  z użyciem  zaprawy do 

wykonywania  zabezpieczeń  ogniochronnych  stalowych  i  żelbetowych  konstrukcji  budowlanych. 

Grubość  warstwy  natryskowej  dla  stali  przyjąć  należy  wg  aprobaty  technicznej  producenta  dla 

współczynnika U/A stali wynoszącego nie mniej niż 200m‐1 oraz temperatury krytycznej 500oC, a dla 

żelbetu wg aprobaty technicznej producenta w zależności od otulenia zbrojenia, które należy przyjąć 

na poziomie 20mm. 

6.7 Podciągi, belki, wieńce 

Istniejące ‐ żelbetowe ‐ o klasie odporności ogniowej REI120 – bez zmian. 

6.8 Nadproża 

Istniejące ‐ bez zmian. 

W związku z wymianą stolarki drzwiowej projektuje się wykonanie nowych nadproży.  

Nadproża drzwiowe projektowane stalowe ‐ projektuje się osadzić w gniazdach wykutych w ścianach. 

W przypadku występowania szczelin pomiędzy górną powierzchnią półki belki stalowej a dolną należy 

je  wyklinować  i  wypełnić  przy  pomocy  betonu  ekspansywnego  (zwiększającego  swą  objętość  w 

trakcie wiązania). Minimalna  głębokość oparcia belek  stalowych  równa  jest 20.0  cm,  a oparcie na 

ścianach należy zrealizować za pośrednictwem poduszek betonowych o minimalnej grubości 5.0 cm. 

W przypadku zbyt małego oparcia belki lub w przypadku występowania otworu w pobliżu słupa belkę 

należy kotwić za pomocą  kotew wklejanych wysokiej wytrzymałości. Po osadzeniu obu belek należy 

je ze sobą stężyć łącznikami śrubowymi, a ewentualnie występujące szczeliny pomiędzy górną i dolną 
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powierzchnią  półki,  a  dolną  i  górną  konstrukcji  murowej  wypełnić  szybkowiążącymi  zaprawami 

powiększającymi swą objętość w trakcie wiązania. 

Nadproże  stalowe  należy wykonać w  przypadku  braku  istniejącego  lub  gdy  istniejące ma  za małe 

oparcie na ścianie min 9cm. 

Szczegóły realizacyjne zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania. 

6.9 Klatki schodowe 

Istniejące biegi i spoczniki ‐ o klasie odporności ogniowej REI60 – bez zmian. 

Ściany i stropy wydzielające klatki schodowe ‐ o klasie odporności ogniowej REI60 – bez zmian. 

6.10 Konstrukcja i przekrycie dachów 

Przekrycie dachów istniejące ‐ o klasie odporności ogniowej RE30 – bez zmian  

Istniejąca stalowa konstrukcja dachu w postaci dźwigarów kratowych  i belek walcowanych zostanie 

zabezpieczona  do  klasy  odporności  R30  poprzez  malowanie  systemem  z  warstwą  pęczniejącą 

przeznaczoną do zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych, tworzącą powłokę, która pod 

wpływem  ognia  i  wysokiej  temperatury  pęcznieje  tworząc  warstwę  izolacyjną  oraz  podnosząc 

odporność  ogniową  elementów  stalowych.  System  powinien  składać  się  z warstwy  podkładowej, 

warstwy  pęczniejącej  i warstwy  nawierzchniowej. Grubość  powłoki  pęczniejącej  należy  dobrać wg 

zaleceń producenta na podstawie współczynnika  U/A (wynoszącego na obiekcie nie mniej niż 200m‐1 

oraz temperatury krytycznej 500oC.  

Wymagane cechy systemu z farbą pęczniejącą: 

 odporność  ogniowa  ‐  grubość warstwy  dobrana  do  odporności  R30  i współczynnika   U/A 

wynoszącego nie mniej niż 200m‐1 oraz temperatury krytycznej 500oC.  

 metody aplikacji ‐ natrysk hydrodynamiczny, pędzel, wałek 

 czas schnięcia 2‐6 godzin, 

 kolor ‐ biały. 

6.11 Szachty instalacyjne i zabezpieczenia przejść instalacyjnych 

Na poziomach  stropów oddzielenia pożarowego należy wykonać w  istniejących  szachtach przejścia 

instalacyjne EI120 zgodnie z aprobata techniczną i wytycznymi wybranego producenta. 

Przez przejście kombinowane można przeprowadzić: 

 kable elektryczne wszelkiego rodzaju (również światłowody, a także kable w peszlu), kable 

telekomunikacyjne, 

 i/lub rury stalowe lub żeliwne o średnicy nominalnej nie większej niż 168,3 mm, 

 i/lub rury stalowe lub żeliwne o średnicy nie większej niż 110 mm w izolacji z syntetycznego 

kauczuku, 

  i/lub rury miedziane o średnicy nominalnej nie większej niż 88,9 mm, 
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  i/lub rury z tworzyw sztucznych o średnicy nie większej niż 200 mm. 

Maksymalny stopień wypełnienia przejścia przez kable wynosi 60%. 

Grubości masy ogniochronnej należy dobrać w zależności od producenta.  

W  ścianach  i  stropach  stanowiących granice  stref pożarowych oraz wydzielenia pożarowe wszelkie 

przejścia  instalacji  kablowych  oraz  rurowych    należy  zabezpieczyć  poprzez  malowanie  farbą 

pęczniejącą.  Naniesiona  i  wyschnięta  farba  pod  wpływem  wysokiej  temperatury  podczas  pożaru 

tworzy  na  powierzchni  termoizolacyjną  pienistą  warstwę  węglową,  która  zatrzymuje  palenie  się 

polimerowej powłoki izolacyjnej we wczesnym stadium i zapobiega rozprzestrzenianiu się płomienia 

na  powierzchni  zabezpieczonej  instalacji.  Ewentualne  ubytki wypełnić masą  peczniejącą w  postaci 

szpachli,  która  przy  oddziaływaniu  wysokiej  temperatury  tworzy  na  powierzchni  termoizolacyjną 

pienistą warstwę węglową zatrzymującą palenie  się polimerowej powłoki  izolacyjnej we wczesnym 

stadium  i  zapobiega  rozprzestrzenianiu  się  płomienia  na  zabezpieczonej  powierzchni.  Technologia 

wykonania wg wytycznych i aprobat technicznych wybranego producenta. 

Wymagane cechy farby pęczniejącej: 

 odporność ogniowa ‐ grubość warstwy dobrana do odporności ogniowej przepustu,  

 odporność na temperaturę ‐40 do 120 st. Celsjusza, 

 czas formowania powłoki ‐ około 120min, 

 pęcznienie >25 

 czas schnięcia ‐ 24 godziny, 

 kolor ‐ biały 

Wymagane cechy masy pęczniejącej: 

 odporność ogniowa ‐ grubość warstwy dobrana do odporności ogniowej przepustu,  

 odporność na temperaturę ‐40 do 120 st. Celsjusza, 

 czas formowania powłoki ‐ około 30min, 

 pęcznienie >5 

 kolor ‐ biały.  

6.12 Zabudowa szaf sterujących (central DSO) w piwnicy 

Projektowane  systemy  elektryczne  słaboprądowe  (DSO) wymagają  posadowienia  szaf  sterujących 

(central).  Z  uwagi  na  znaczną  emisję  szumów  na  lokalizację wybrano  kondygnacje  piwniczną,  a  z 

uwagi  konieczność  zapewnienia  odpowiedniej  wentylacji  oraz  ochrony  przed  dostępem  osób 

niepowołanych projektuje się systemową prefabrykowaną zabudowę w postaci boksu o wymiarach 

około  120x240cm  o  konstrukcji  stalowej wypełnionej  siatką  stalową.  Konstrukcja  z  rur  stalowych 

lakierowanych lakierem poliestrowym.  Wypełnienie: siatka karbowana o wymiarach 30 x 30 z drutu 
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stalowego  ∅3mm  malowanego  lakierem  poliestrowym.  Drzwi  wyposażone  w  dwa  komplety 

zawiasów funkcyjnych, klamkę oraz zamek patentowy na klucz. 

Szafy  znajdą  się w  pomieszczeniu wydzielonym  pożarowo  jako  strefa  SP3  posiadającym  istniejący 

system  wentylacji  i  chłodzenia.  Zapewnione  będzie  również  ograniczenie  dostępu  osób 

nieuprawnionych. 

7 IZOLACJE WODOCHRONNE 

Istniejące – bez zmian. 

8 IZOLACJE CIEPLNE 

Istniejące – bez zmian. 

9 IZOLACJE AKUSTYCZNE 

Z uwagi na pokrycia ścian w postaci tkanin nie posiadających atestów trudnozapalności oraz rusztów 

drewnianych  (również  bez  zabezpieczeń  do  stopnia  trudnozapalności)  przebudowie  podlegają 

warstwy izolacji akustycznych sal kinowych oraz sal projekcyjnych oraz wszystkie inne nie posiadające 

potwierdzenia trudnozapalności a w odniesieniu do sufitów ‐ niezapalności. 

Zakres prac w tym zakresie został przedstawiony w punkcie 12.1. 

10 WARSTWY  STROPOWE  I  POSADZKOWE  ORAZ  OKŁADZINY 
SCHODÓW 

Warstwy stropowe ‐ istniejące – bez zmian. 

Z  uwagi  na  występowanie  w  obiekcie  wykładzin  podłogowych  nie  posiadających  atestów 

trudnozapalności w  części  pomieszczeń  projektuje  się   wykonanie  zabiegów  remontowych w  tym 

zakresie tj. 

w salach kinowych, w salach projekcyjnych nr 1,2, 3, 4 i 8, na komunikacji wokół sal kinowych, w holu 

głównym,  na komunikacji wokół drugiego światła holu głównego, na klatkach schodowych nr 1,2,3 i 

4 (oraz w innych miejscach oznaczonych w części graficznej) 

 demontaż istniejących wykładzin nie posiadających atestów 

 montaż w  ich miejsce wykładzin  flokowanych  posiadających  klasę  reakcji  na  ogień  Bfl‐S1 

(materiał trudnozapalny). Wykładzina na podłożu PCV sprężystym o gęstości tkania włókien 

około  70mln/m2, wodoodporna,  bakteriostatyczna  z  zabezpieczeniem  przeciw  grzybom,  z 

tłumieniem odgłosów 20dB i pochłanianiu dźwięku 0,1, w następujących wzorach i kolorach:  

o Sale  kinowe,  komunikacja wokół  sal  kinowych  za  wyjątkiem  holu  kondygnacji  +2,  

klatki  schodowe  nr  1  do  4  ‐ wykładzina    Flotex  Vision GRID  SAPHIRE    (zgodnie  z 

załączona kartą materiałową) 
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o hol kondygnacji +2  ‐ wykładzina   Flotex Vision GRID Rust  (zgodnie z załączona kartą 

materiałową) 

Wymagane parametry wykładziny flokowanej: 

 reakcja na ogień EN 13501‐1 ‐ Bfl s1 

 antypoślizgowość DIN 51130 – R13 

 runo: 100% PA (nylon 6.6) – 80 mln włókien/m2 

 podłoże PVC + włókno szklane 

 klasa użytkowa EN 685 – 23/33  

 wysokość runa – max. 2 mm 

 wodoodporna 

 tłumienie odgłosów EN ISO 717‐2 ‐ ΔLw = 20 dB  

 absorbcja akustyczna EN ISO 354 – αw = 0,10 (H) 

 bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom 

11 WYKOŃCZENIE I WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE 

11.1 Ściany fundamentowe 

Istniejące – bez zmian. 

11.2 Ściany nadziemia budynku 

Istniejące – bez zmian. 

11.3 Pokrycie dachu 

Istniejące – bez zmian. 

11.4 Kominy wentylacyjne i obudowy pionów instalacyjnych 

Istniejące – bez zmian. 

11.5 Odprowadzenie wód deszczowych 

Istniejące – bez zmian. 

11.6 Stolarka okienna 

Istniejąca – bez zmian. 

Wymieniana  ‐  wyróżniona  w  części    graficznej  ‐  w  obrębie  klatek  schodowych  Nr  1,  4  i  5  wg 

następujących zasad: 

 Istniejące, nie działające okna oddymiające w obrębie kondygnacji +3 klatek schodowych nr 1 

i nr 4 należy wymienić na nowe okna oznaczone w części graficznej "O4" zgodne z aprobatą 

techniczną dla okien oddymiających.  Istniejące okna są wtórne, zamontowane w 2001 roku 
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jako  aluminiowe  jednoramowe.  Z  uwagi  na  niepełny  dostęp  od  wewnątrz  (część  okna 

wykonana  jako  ślepa)  oraz  brak  wartości  konserwatorskiej  w  projekcie  pominięto  ich 

szczegółową inwentaryzację. 

Wygląd  zewnętrzny  okien  należy  dostosować  do  opisanego  w  części  graficznej  otworu  z 

pionowym      podziałem  o  konstrukcji  jak  dla  okien  poniższych  w  tej    klatce  (zgodnie  z 

rysunkami inwentaryzacyjnymi). Okna wykonać jako jednoramowe, ich wewnętrzna budowa 

w  dostosowaniu  do  zapisów  aprobaty  technicznej,  a  wielkość  dostosowana  do  rozmiaru 

oddymianej powierzchni klatki schodowej.  

Kolor okna ‐ naturalny dąb. 

 Okno  oddymiające  na  kondygnacji  +3  w  klatce  schodowej  nr  5  oznaczone  jako  "O1" 

projektowane  jako  drewniane  jednoramowe  w  miejsce  istniejącego  drewnianego  okna 

skrzynkowego  (przedstawionego  na  rysunku  inwentaryzacyjnym). Wygląd  projektowanego 

okna  jednoramowego  powinien  być maksymalnie  zbliżony  do  wyglądu  ramy  zewnętrznej 

okna  oryginalnego  przedstawionego  na  rysunku  inwentaryzacyjnym,  a  jego  budowa 

wewnętrzna  dostosowana  do  wymogów  aprobaty  technicznej  dla  okien  oddymiających. 

Wykonawca  po  demontażu  okna  powinien  dokonać  szczegółowej  inwentaryzacji 

uzupełniającej  oraz  na  jej  podstawie  projektu  warsztatowego  okna.  W  przypadku 

rozbieżności  i  wątpliwości  w  zakresie  projektowanego  wyglądu  zewnętrznego  konieczny 

będzie kontakt i uzgodnienie z nadzorem autorskim.  

Kolor okna ‐ naturalny dąb. 

 Okno napowietrzające w klatce nr 5 na kondygnacji +1 oznaczone jako   "O2"   projektowane 

jako  drewniane  jednoramowe  w  miejsce  istniejącego  drewnianego  okna  skrzynkowego 

(przedstawionego  na  rysunku  inwentaryzacyjnym).  Wygląd  projektowanego  okna 

jednoramowego  powinien  być maksymalnie  zbliżony  do  wyglądu  ramy  zewnętrznej  okna 

oryginalnego przedstawionego na  rysunku  inwentaryzacyjnym, a  jego budowa wewnętrzna 

dostosowana do wymogów aprobaty  technicznej dla okien oddymiających. Wykonawca po 

demontażu okna powinien dokonać  szczegółowej  inwentaryzacji uzupełniającej oraz na  jej 

podstawie projektu warsztatowego okna. W przypadku rozbieżności i wątpliwości w zakresie 

projektowanego wyglądu zewnętrznego konieczny będzie kontakt  i uzgodnienie z nadzorem 

autorskim. Kolor okna ‐ naturalny dąb 

 Okna  napowietrzające  w  klatkach  nr  1  i  4  na  kondygnacji  +1  oznaczone  jako    "O3"  

projektowane  jako  drewniane  jednoramowe  w  miejsce  istniejącego  drewnianego  okna 

skrzynkowego  (przedstawionego  na  rysunku  inwentaryzacyjnym). Wygląd  projektowanego 

okna  jednoramowego  powinien  być maksymalnie  zbliżony  do  wyglądu  ramy  zewnętrznej 
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okna  oryginalnego  przedstawionego  na  rysunku  inwentaryzacyjnym,  a  jego  budowa 

wewnętrzna  dostosowana  do  wymogów  aprobaty  technicznej  dla  okien  oddymiających. 

Wykonawca  po  demontażu  okna  powinien  dokonać  szczegółowej  inwentaryzacji 

uzupełniającej  oraz  na  jej  podstawie  projektu  warsztatowego  okna.  W  przypadku 

rozbieżności  i  wątpliwości  w  zakresie  projektowanego  wyglądu  zewnętrznego  konieczny 

będzie kontakt i uzgodnienie z nadzorem autorskim. Kolor okna ‐ naturalny dąb. 

11.7 Stolarka drzwiowa 

Istniejąca – bez zmian. 

12 WYKOŃCZENIE I WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE 

12.1 Okładziny ścian i sufitów 

Z uwagi na występujące pokrycia ścian w postaci tkanin nie posiadających atestów trudnozapalności 

oraz rusztów drewnianych (również bez zabezpieczeń do stopnia trudnozapalności), a także sufitów 

podwieszanych  (bez wymaganych  atestów) przebudowie podlegają warstwy  izolacji  akustycznych  i 

okładziny  ścienne  i  sufitowe wszystkich  salach  kinowych oraz  salach projekcyjnych nr    1,2,3,4  i 8. 

Zakres prac wygląda następująco: 

Okładziny ścienne w salach kinowych nr 1‐6 oraz 8 

 istniejące zamontowane w 2001 roku, nie posiadające atestów okładziny ścian projektuje się 

w części rozebrać (zdemontować tkaninę, płyty oraz wełnę) pozostawiając ruszt drewniany 

 odsłonięty w  ten  sposób  ruszt  należy  zabezpieczyć    do  stopnia  niezapalności  (co  najmniej 

Bs1d0) przy zastosowaniu dostępnych na rynku preparatów do powłokowych (nanoszonych 

pędzlem lub natryskowych) zabezpieczeń ognioochronnych, 

 po wykonaniu zabezpieczeń należy ponownie ułożyć zdemontowaną wełnę lub w zależności 

od jej stanu nową  wełnę szklaną akustyczną o grubości równej grubości profili rusztu (około 

8 cm, 

 wykonanie okładziny ściennej z podwójnych płyt g‐k ogniochronnych gr. 12,5mm,  

 montaż  (przyklejenie)  wykładziny  ściennej  taftowanej  welurowej  posiadającej  atest 

trudnozapalności. Kolor wykładziny czarny. 

UWAGA: prace wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności w zakresie nienaruszalności 

znajdującej się pod remontowaną okładziną zabytkowej substancji. 

Sufity podwieszane w salach kinowych nr 1‐6 oraz 8 

 demontaż w całości istniejących zamontowanych w 2001 roku sufitów podwieszanych wraz z 

zabudowaną instalacją oświetleniową, 
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 montaż  sufitu  podwieszanego  kasetonowego  zachowujący  istniejącą  linię  sufitu. 

Projektowany  sufit  o  właściwościach  akustycznych  z  niewidoczną  konstrukcją  nośną. 

Wypełnienie z płyt z wełny skalnej, od strony niewidocznej wykończonej welonem z włókna 

szklanego, współczynnik pochłaniania dźwięku αw = 0,95 ‐1,0, klasa odporności na ogień A2‐

s1,  d0  (niezapalnego,  niekapiącego,  nie  odpadającego  pod wpływem  ognia),  kolor  czarny 

(odbicie  światłą  4%),  krawędzie  płyty  typu  X.  Podkonstrukcja  z  profili  stalowych 

ocynkowanych, stopka do montażu płyt dodatkowo malowana w kolorze czarnym,  wysokość 

profili 38mm. Montaż na zawiesiach.  Kolor sufitu czarny. 

 montaż  odtworzeniowy  istniejącego  (uprzednio  zdemontowanego)  oświetlenia  oraz 

projektowanych instalacji słaboprądowych. 

UWAGA: prace wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności w zakresie nienaruszalności 

znajdującej się pod remontowanym sufitem zabytkowej substancji  

Okładziny ścienne w sali kinowej nr 7 

 usunięcie  ze  wszystkich  powierzchni  drewnianych  okładzin  ściennych  oraz  drewnianych 

elementów  wyposażenia  istniejących  wielowarstwowych  powłok  malarskich  wyłącznie  za 

pomocą  preparatów  chemicznych  (dopuszcza  się  możliwość  delikatnego  przeszlifowania 

powierzchnia drobnym papierem ściernym), 

 uzupełnienie wyszczerbień, ubytków, pęknięć i wyłamań drewna , 

 zabezpieczenie elementów drewnianych do  stopnia niezapalności  (co najmniej Bs1d0) przy 

zastosowaniu dostępnych na rynku preparatów do powłokowych (nanoszonych pędzlem lub 

natryskowych) zabezpieczeń ognioochronnych, 

 malowanie  (lakierowaniu)  elementów  drewnianych  z  zastosowaniem  bezbarwnych  lub 

kryjących na ciemny orzech  lakierów/lakierobejc  renowacyjnych o  stopniu niezapalności co 

najmniej  Bs1d0.  UWAGA:  Dopuszcza  się  stosowanie  preparatów  zabezpieczająco‐

dekoracyjnych,  spełniających  wymagania  w  zakresie  zapewnienia  wymaganej 

ognioochronności, jednocześnie stanowiących powłokę wykończeniową. 

Dopuszcza  się  możliwość  demontażu  i  remontu  w  warsztacie  konserwatorskim  jedynie  tych 

elementów,  które  mocowane  są  za  pomocą  łączników  mechanicznych  i  nie  posiadają  trwałego 

zamocowania w gniazdach konstrukcji murowej. 

W przypadkach  szczególnych, gdy odcinkowe uszkodzenia elementów dyskwalifikują możliwość  ich 

naprawy  należy  dokonać  rekonstrukcji  i  wymiany  całych  fragmentów/elementów  konstrukcji 

drewnianych. 

Okładziny ścienne w sali projekcyjnej nr 8 
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 demontaż  istniejących  zamontowanych  w  2001  roku  okładzin  ściennych  z  jednoczesnym 

demontażem instalacji elektrycznych,  

 odsłonięty w ten sposób ruszt drewniany należy zabezpieczyć   do stopnia niezapalności  (co 

najmniej  Bs1d0)  przy  zastosowaniu  dostępnych  na  rynku  preparatów  do  powłokowych 

(nanoszonych pędzlem lub natryskowych) zabezpieczeń ognioochronnych, 

 po wykonaniu zabezpieczeń należy ponownie ułożyć zdemontowaną wełnę lub w zależności 

od jej stanu nową  wełnę szklaną akustyczną o grubości równej grubości profili rusztu (około 

8 cm, 

 wykonanie okładziny ściennej z podwójnych płyt g‐k ogniochronnych gr. 12,5mm,  

 montaż  (przyklejenie)  wykładziny  ściennej  taftowanej  welurowej  posiadającej  atest 

trudnozapalności. Kolor wykładziny czarny.  

 dodatkowo na ścianie oddzielającej kabinę projekcyjną od sali kinowej wykonanie okładziny 

ściennej EI30     wykonanej z podwójnych płyt g‐k ogniochronnych gr. 12,5 mm   na profilach 

stalowych kapeluszowych   (obłożenie ściany również w ościeżach drzwi i okien). 

UWAGA: prace wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności w zakresie nienaruszalności 

znajdującej się pod remontowaną okładziną zabytkowej substancji. 

Okładziny sufitowe w salach projekcyjnych nr 1,2,3,4 i 8 

 demontaż  istniejących  okładzin  sufitowych  wraz  z  jednoczesnym  demontażem  opraw  

oświetleniowych i instalacji teletechnicznej, 

 montaż sufitu podwieszanego jak dla sal kinowych nr 1‐4 zachowujący istniejącą linię sufitu ‐ 

kolor czarny 

 montaż zdemontowanego uprzednio oświetlenia oraz instalacji słaboprądowych 

Okładziny ścian w komunikacji wokół sal kinowych nr 1, 2, 3 i 4 

 usunięcie ze ścian tapet, oczyszczenie powierzchni, 

 szpachlowanie zaprawą gipsową, gruntowanie, 

 malowanie  farbą  silikatową  o wysokiej  dyfuzyjności    ‐  kolor  dobrany  na wzór  kolorystyki 

istniejącej (wg wzornika PARA: 5077‐34D).  

Okładziny sufitowe w komunikacji wokół sal kinowych nr 1, 2, 3 i 4 

 demontaż  istniejących  okładzin  sufitowych  wraz  z  jednoczesnym  demontażem  opraw  

oświetleniowych i instalacji teletechnicznej, 

 montaż sufitu podwieszanego jak dla sal kinowych nr 1‐4, kolor czarny, 

 montaż oświetlenia i instalacji słaboprądowych. 

Okładziny ścian dzielących sale kinowe nr 5, 6 i 8 od sal projekcyjnych 
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 wykonanie okładziny ściennej o odporności ogniowej EI30 wykonanej z podwójnych płyt g‐k 

ogniochronnych  gr.  12,5  mm    na  profilach  stalowych  kapeluszowych  (obłożenie  ściany 

również w ościeżach drzwi i okien), 

 montaż (przyklejenie) wykładziny ściennej posiadającej atest trudnozapalności (kolor czarny) 

UWAGA: Podczas prac w salach kinowych nr 5  i 6 należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie   uległy 

uszkodzeniu zachowane oryginalne ściany pomieszczeń. 

Wymagane cechy impregnatu: 

 nakładanie ‐ przez natryskiwanie, zanurzanie, malowanie, smarowanie 

 skutki stosowania: drewno na ścianach ‐ klasa reakcji na ogień B‐S2, d0, posadzki drewniane ‐ 

Bfl‐s1, tkaniny ‐ wyrób niezapalny 

 agresywność korozyjna ‐ mała 

 bez wpływu na wytrzymałość drewna 

Wymagane cechy okładziny ściennej: 

 okładzina taftowana welurowa w rolce 

 reakcja  na  ogień  (ściana)  – D‐s1,  d1  trudno  zapalna  okładzina  ścienna  klejona  do  podłoża 

niepalnego 

 runo: 100% PA – 197500 włókien/m2 

 podłoże juta syntetyczna 

 klasa użytkowa EN 685 – 23/33  

 tłumienie odgłosów = 28 dB  

 absorbcja akustyczna EN ISO 354 – αw = 0,20 (H) 

Wymagane cechy farby ściennej: 

 niskoemisyjna, niezawierająca konserwantów, głęboko matowa farba silikatowa do wnętrz 

 wysoka dyfuzyjność 

 niepalna 

 wysoka siła krycia 

 hamuje rozwój pleśni 

 odporna na środki do dezynfekcji powierzchni 

 nie zawiera rozpuszczalników i plastyfikatorów, niskoemisyjna 

 wygląd ‐ głęboki matowy  

 odporność na szorowanie na mokro ‐ klasa 2 
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12.2 Elementy tapicerowane 

Z uwagi na występujące elementy tapicerowane nie posiadające atestów trudnozapalności podlegają 

one wymianie. Zakres prac wygląda następująco: 

Okładziny fragmentów ścian w postaci tkanin w holu centralnym z szatnią i kawiarnią, holu barowym, 

na komunikacji wokół drugiego światła holu głównego 

(oraz innych miejscach oznaczonych w części graficznej) 

 usunięcie tapicerowanej okładziny, 

 zastąpienie  jej materiałem  z atestem  trudnozapalności o podziale,  sposobie pikowania,  jak 

dla tkaniny istniejącej . Kolory tkanin odwzorowujący kolorystykę istniejącą ‐ zbliżony do RAL 

3002. 

Tapicerka siedzisk w holu barowym 

 usunięcie tapicerowanej okładziny, 

 zastąpienie  jej  materiałem  z  atestem  trudnozapalności.  Kolory  tkanin  odwzorowujący 

kolorystykę istniejącą ‐ zbliżony do RAL 5008. 

Obicie lady w holu barowym 

 usunięcie tapicerowanej okładziny, 

 zastąpienie  jej materiałem z atestem  trudnozapalności. o podziale, sposobie pikowania,  jak 

dla tkaniny istniejącej . Kolory tkanin odwzorowujący kolorystykę istniejącą ‐ zbliżony do RAL 

3002. 

12.3 Tynki 

Istniejące – w  części obiektu bez  zmian, w  części obiektu poddanej  remontowi do uzupełnienia w 

miejscach  odsłonięcia  ubytków  (po  demontażu  okładzin)  i  miejscach  uszkodzeń  korozyjnych 

(odparzenia  i  odspojenia)  lub mechanicznych  związanych  z  prowadzonymi  pracami  remontowymi 

(montaż nadproży). 

Tynki projektowane – wapienne  lub wapienne  z dodatkiem białego  cementu,  zatarte na gładko, o 

grubości dostosowanej do tynków istniejących (do 3,0 cm). 

Projektowane  ściany  gipsowo‐kartonowe  EI60  (obustronnie)  –  wykończone  gipsową  masą 

szpachlowania końcowego i malowane zgodnie z wytycznymi dalszej części opracowania. 

Szczegóły realizacyjne zgodnie z wytycznymi części graficznej opracowania oraz wytycznymi DTR, przy 

jednoczesnym dochowaniu narzuconego przez producenta reżimu technologicznego. 

12.4 Podłogi podniesione 

We wszystkich salach kinowych oraz salach projekcyjnych nr 5, 6 i 8 występują wtórne, wykonane w 

2001 roku podłogi podniesione o konstrukcji stalowej z płyta podłogową z płyty OSB. 
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Z  uwagi  na  nieznany  stopień  palności  płyt  OSB  stanowiących  wykończenie  konstrukcji  podłóg 

podniesionych  oraz  brak  odporności  ogniowej  konstrukcji  podłóg  w  salach  kinowych  oraz  salach 

projekcyjnych nr 5, 6,  i 8, projektuje się  ich demontaż  i montaż w  ich miejsce systemowych podłóg 

podniesionych  typu audytoryjnego o klasie odporności REI30, konstrukcji wsporczej   wspornikowej 

regulowanej,  wykończonej  od  góry  wysoko  zagęszczoną  płytą  anhydrytową  z  domieszką  włókien 

celulozowych.  

Wszystkie podłogi projektowane powinny odwzorowywać istniejąca linię demontowanej podłogi .  

Zakres prac przedstawiono w części graficznej opracowania. 

Wymagania szczegółowe dotyczące podłogi podniesionej: 

 płyta ‐ wysoko zagęszczona płyta anhydrytowa z domieszką włókien celulozowych. Wierzch i 

spód płyty bez aplikacji. Krawędzie łączone metodą podwójne „pióro ‐ wpust”, 

 konstrukcja  wsporcza  ‐  system  konstrukcji  tworzący  stopnie  różnych  wysokości  ‐  wolno 

stojące słupki klejone lub przykręcane do podłoża w technologii producenta w rozstawie 600 

x 600mm, powyżej 500mm spięte trawersami, 

 stopka  do  podłogi  podniesionej  ‐  płynna  regulacja  wysokości,  stal  ocynkowana  ST3SX, 

precyzyjne prowadzenie bolca nastawnego, różna budowa konstrukcji dla różnych wysokości, 

 obciążenie punktowe ‐ do 6kN, 

 obciążenie powierzchniowe ‐ do 30kN 

 reakcja na ogień ‐ A1 

 klasa odporności ogniowej ‐ REI60.  

12.5 Prowadzenie  przewodów  instalacyjnych,  maskowanie  elementów 
projektowanych  

Przewody instalacyjne w ścianach i sufitach wykończonych tynkiem prowadzić podtynkowo. 

Nie przewiduje się prowadzenia przewodów po ścianach wykończonych okładziną kamienną. W tym 

przypadku  wszelkie  dojścia  przewodów  od  wewnętrznej  strony  ściany  z  przewiertami.  W  holu 

kondygnacji +2 przewody tranzytowe prowadzić nad gzymsem.  

Po osadzeniu przewodów w ścianie należy wykonać odtworzenie tynków oraz warstw malarskich w 

technologii  farb  silikatowych  o  wysokiej  dyfuzyjności.  Malowanie  powinno  zachować  istniejąca 

kolorystykę ścian.  

Przewody  prowadzone  po  sufitach  zdobionych  sztukaterią  prowadzić  w  listwach  malowanych  w 

kolorze  fragmentu  sufitu,  po  którym  są  prowadzone. W miarę możliwości  należy wykorzystywać 

listwy  istniejące. Projektowane czujki SSP należy w miarę możliwości mocować w miejscach czujek 

istniejących. Czujki SSP oraz oprawy oświetlenia awaryjnego winny mieć kolor dobrany do fragmentu 

sufitu, na którym się znajdują. 
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12.6 Malowanie ścian i sufitów 

Powłoki malarskie istniejące – w części obiektu bez zmian, w części obiektu poddanej remontowi do 

wykonania  na  nowo  w  postaci  dwukrotnego  malowania  w  kolorystyce  zachowującej  wygląd 

istniejący,  a  określonej  poniżej,  wodnymi  farbami  silikatowymi  do  powierzchni  wewnętrznych,  o 

wysokiej dyfuzyjności, odpornej na ścieranie i szorowanie. Powierzchnie przeznaczone do malowania 

muszą  być  czyste,  trwałe, wolne  od  kurzu,  brudu,  oleju,  sadzy, wosku,  pleśni,  lub  złuszczeń,  itd. 

Grzyba usunąć właściwym środkiem chemicznym. Rysy pęknięcia i ubytki zaszpachlować właściwymi 

wypełniaczami. Wewnętrzne tynki i płyty gipsowo – kartonowe oraz stare powierzchnie alkilowe lub 

lakierowane gruntować podkładem zalecanym przez producenta farb. 

Szczegóły realizacyjne zgodnie z wytycznymi części graficznej opracowania oraz wytycznymi DTR, przy 

jednoczesnym dochowaniu narzuconego przez producenta reżimu technologicznego. 

Projektowana kolorystyka (odwzorowująca wygląd istniejący, wg. wzornika farb PARA): 

 klatka schodowa nr 5 ‐ kolor P5066‐51* 

 klatki schodowe nr 1 do 4 oraz wyjścia ewakuacyjne z sal kinowych Nr1 do 4 (kondygnacja +1) 

‐  kolor P 5077‐34D, 

 korytarze wokół sal kinowych nr 1 do 4 ‐ kolor P 2109‐05, 

 hol barowy, komunikacja przed klatkami nr 2 i 2 (kondygnacja +1) ‐ kolor P5239‐44D, 

 Sala Mikołajskiej ‐ kolor P5123‐24D. 

12.7 Elementy drewniane na drogach ewakuacji  

Istniejące w obrębie klatek schodowych oraz dróg ewakuacji elementy drewniane tj: 

 drewniane balustrady w klatkach nr 1, 2, 3, i 4, 

 drewniane pochwyty balustrad w klatce 5,  

 drewniane osłony grzejników, 

 drewniane drzwi skrzynek elektrycznych, 

 drewniane ramy drzwi szafek hydrantowych, 

 drewniane ramy luster w kawiarenkach, 

 atrapa wykonana z istniejących w Sali Korczaka (po zamurowaniu otworu i wysunięciu drzwi 

we wnęce), 

 drewniana obudowa otworu drzwiowego w Zespole Sal im. Goethego   

należy oczyścić z istniejących powłok malarsko‐lakierniczych, a następnie nałożyć powłokę lakierniczą 

impregnującą element do stopnia trudnozapalności. 

Zakres zabiegów remontowych w tym zakresie będzie polegał na: 
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 usunięciu  ze  wszystkich  powierzchni  istniejących  wielowarstwowych  powłok  malarskich 

wyłącznie  za  pomocą  preparatów  chemicznych  (dopuszcza  się  możliwość  delikatnego 

przeszlifowania powierzchnia drobnym papierem ściernym), 

 uzupełnieniu wyszczerbień, ubytków, pęknięć i wyłamań drewna , 

 zabezpieczeniu elementów drewnianych do  stopnia niezapalności  (co najmniej Bs1d0) przy 

zastosowaniu dostępnych na rynku preparatów do powłokowych (nanoszonych pędzlem lub 

natryskowych) zabezpieczeń ognioochronnych, 

 malowaniu  (lakierowaniu)  elementów  drewnianych  z  zastosowaniem  bezbarwnych  lub 

kryjących  lakierów/lakierobejc  renowacyjnych  o  stopniu  niezapalności  co  najmniej  Bs1d0. 

UWAGA:  Dopuszcza  się  stosowanie  preparatów  zabezpieczająco‐dekoracyjnych, 

spełniających  wymagania  w  zakresie  zapewnienia  wymaganej  ognioochronności, 

jednocześnie stanowiących powłokę wykończeniową. 

Dopuszcza  się  możliwość  demontażu  i  remontu  w  warsztacie  konserwatorskim  jedynie  tych 

elementów,  które  mocowane  są  za  pomocą  łączników  mechanicznych  i  nie  posiadają  trwałego 

zamocowania w gniazdach konstrukcji murowej. 

W przypadkach  szczególnych, gdy odcinkowe uszkodzenia elementów dyskwalifikują możliwość  ich 

naprawy  należy  dokonać  rekonstrukcji  i  wymiany  całych  fragmentów/elementów  konstrukcji 

drewnianych. 

Szczegóły  realizacyjne  zgodnie  z  wytycznymi  części  graficznej  opracowania  oraz  wytycznymi  DTR 

stosowanych materiałów,  przy  jednoczesnym  dochowaniu  narzuconego  przez  producenta  reżimu 

technologicznego. 

Wymagania szczegółowe dla lakieru impregnacyjnego: 

 lakier  impregnacyjny  do  drewna  i  materiałów  drewnopochodnych  ogniochronny, 

wodorozcieńczalny, 

 reakcja na ogień ‐ B‐s1‐d0 

 klasyfikacja NRO ‐ nierozprzestrzeniające ognia 

12.8 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 

Istniejąca poza wyróżnioną w części graficznej  – bez zmian. 

Wyróżniona w części graficznej, przewidziana do wymiany stolarka zgodnie z poniższymi zasadami:  

 Istniejące, przeznaczone do wymiany drzwi   podlegają wymianie na projektowane zgodnie z 

rysunkiem w  części  graficznej. Wygląd  projektowanych  drzwi  (geometria,  podziały,  kolor)  

powinien  być  maksymalnie  zbliżony  do  drzwi  oryginalnych  przedstawionych  na  rysunku 
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inwentaryzacyjnym,  a  ich  budowa  wewnętrzna  dostosowana  do  wymogów  odpowiedniej 

aprobaty technicznej. 

Wykonawca  po  demontażu  drzwi  powinien  dokonać  szczegółowej  inwentaryzacji 

uzupełniającej  oraz  na  jej  podstawie  projektu  warsztatowego  drzwi.  W  przypadku 

rozbieżności  i  wątpliwości  w  zakresie  projektowanego  wyglądu  zewnętrznego  konieczny 

będzie  kontakt  i  uzgodnienie  z  nadzorem  autorskim. Wszelkie  zdemontowane metalowe 

detale,  ozdoby,  okucia  należy  przełożyć  do  drzwi  projektowanych  (o  ile  nie  będą  w 

sprzeczności z wymogami aprobaty technicznej). 

 Na  kondygnacji  +1,  +2  i  +3 wymiana  stolarki  na  drzwi w  odpowiedniej,  opisanej w  części 

graficznej opracowania, klasie odporności ogniowej. Skrzydła drzwiowe wykonane z drewna 

klejonego, zachowujące historyczną formę i podziały zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. 

Drzwi  wyposażone  w  samozamykacz  zgodny  z  normą  EN  1154  i  Regulator  Kolejności 

Zamykania (drzwi dwuskrzydłowe o wielkości skrzydła mniejszej niż 90cm).  

Projektowana ‐ w miejscach oznaczonych w części graficznej zgodnie z poniższymi zasadami: 

 W przedsionku wejściowym wykonanie stolarki w odpowiedniej, opisanej w części graficznej 

opracowania,  klasie  odporności  ogniowej.  Z  uwagi  na  brak  danych  występującej  w  tym 

miejscu stolarce oryginalnej projektuje się drzwi wykonane na wzór sąsiednich,  istniejących z 

zachowaniem historycznych podziałów i detali. 

 Na wyjściu  z  klatek  schodowych wykonanie  stolarki  na  drzwi w  odpowiedniej,  opisanej w 

części  graficznej  opracowania,  klasie  odporności  ogniowej.  Skrzydła  drzwiowe wykonane  z 

drewna  klejonego, posiadające  formę  i podziały drzwi historycznych. Drzwi wyposażone w 

samozamykacz  zgodny  z  normą  EN  1154  i  Regulator  Kolejności  Zamykania  (drzwi 

dwuskrzydłowe o wielkości skrzydła mniejszej niż 90cm).  

 Na  połączeniu  klatek  schodowych  Nr  1  i  4  z  kawiarenkami  ‐  wykonanie,  odtworzenie 

istniejących  tam wcześniej drzwi historycznych w klasie odporności ogniowej EI30. Skrzydła 

drzwiowe wykonane z drewna klejonego, zachowujące historyczną formę i podziały zgodnie z 

zasadami opisanymi powyżej. Drzwi wyposażone w samozamykacz zgodny z normą EN 1154 i 

Regulator  Kolejności  Zamykania  (drzwi  dwuskrzydłowe  o  wielkości  skrzydła  mniejszej  niż 

90cm) 

 Na kondygnacji piwnicznej (poziom ‐1) wymiana istniejącej stolarki na drzwi w odpowiedniej, 

opisanej w  części  graficznej  opracowania,  klasie  odporności  ogniowej.  Skrzydło  drzwiowe 

wykonane  z  dwóch  tłoczonych,  ocynkowanych  blach  stalowych  o  grubości min.  0,75mm, 

wypełnione  wełną  mineralną  przyklejoną  do  blach  klejem  poliuretanowym.  Ościeżnica  z 
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blachy ocynkowanej o  grubości min. 1,8 mm.  Zawiasy  ze  stali nierdzewnej  z  regulacją 3D. 

Drzwi przylgowe (3‐stronna przylga).  

Współczynnik przenikania ciepła U=1,3 W/m²*K. Drzwi wyposażone w samozamykacz zgodny 

z  normą  EN  1154  i  Regulator  Kolejności  Zamykania  (drzwi  dwuskrzydłowe  o  wielkości 

skrzydła mniejszej niż 90cm). 

Szczegóły zgodnie z zestawieniem stolarki zawartym w części graficznej. 

12.9 Ślusarka drzwiowa wewnętrzna 

Istniejąca poza wyróżnioną w części graficznej  – bez zmian. 

Istniejąca ‐ wyróżniona w części graficznej przewidziana do wymiany zgodnie z poniższymi zasadami:  

 Na  kondygnacji  piwnicznej  (poziom  ‐1)  oraz  na  kondygnacji  +1  (wejścia  do  piwnicy)  i  na 

kondygnacji  +3  (wyjścia  na  strych) wymiana  istniejącej  ślusarki  na  drzwi w  odpowiedniej, 

opisanej w  części  graficznej  opracowania,  klasie  odporności  ogniowej.  Skrzydło  drzwiowe 

wykonane  z  dwóch  tłoczonych,  ocynkowanych  blach  stalowych  o  grubości min.  0,75mm, 

wypełnione  wełną  mineralną  przyklejoną  do  blach  klejem  poliuretanowym.  Ościeżnica  z 

blachy ocynkowanej o  grubości min. 1,8 mm.  Zawiasy  ze  stali nierdzewnej  z  regulacją 3D. 

Drzwi przylgowe (3‐stronna przylga).  

Współczynnik przenikania ciepła U=1,3 W/m²*K. Drzwi wyposażone w samozamykacz zgodny 

z  normą  EN  1154  i  Regulator  Kolejności  Zamykania  (drzwi  dwuskrzydłowe  na  drogach 

ewakuacji o wielkości skrzydła mniejszej niż 90cm). 

Projektowana ‐ w miejscach oznaczonych w części graficznej zgodnie z poniższymi zasadami: 

 Na kondygnacji piwnicznej (poziom  ‐1  i  ‐2) oraz na kondygnacji +1 (wejścia do piwnicy)  i na 

kondygnacji  +3  (wyjścia  na  strych) wykonanie  ślusarki w  odpowiedniej,  opisanej w  części 

graficznej opracowania, klasie odporności ogniowej. Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch 

tłoczonych,  ocynkowanych  blach  stalowych  o  grubości  min.  0,75mm,  wypełnione  wełną 

mineralną przyklejoną do blach klejem poliuretanowym. Ościeżnica z blachy ocynkowanej o 

grubości min.  1,8 mm.  Zawiasy  ze  stali  nierdzewnej  z  regulacją  3D.  Drzwi  przylgowe  (3‐

stronna  przylga).  Współczynnik  przenikania  ciepła  U=1,3  W/m²*K.  Drzwi  wyposażone  w 

samozamykacz  zgodny  z  normą  EN  1154  i  Regulator  Kolejności  Zamykania  (drzwi 

dwuskrzydłowe o wielkości skrzydła mniejszej niż 90cm). 

12.10 Zabudowa aluminiowo‐szklana 

W istniejących otworach drzwiowych na parterze pomiędzy kawiarniami a klatkami nr 2 i 3 (zgodnie z 

częścią graficzną) projektuje się zabudowę otworów drzwiowych w postaci bezszprosowych ścianek 
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aluminiowo‐szklanych  o  klasie  odporności  EI60.  Profile  aluminiowe  ze  specjalnymi  wkładkami 

ogniochronnymi zapewniającymi odpowiednią odporność ogniową. 

12.11 Zabudowa stalowo‐szklana 

Na kondygnacji 1 pomiędzy holem głównym, a holem wejściowym projektuje się zabudowę w postaci 

bezszprosowej ścianki stalowo‐szklanej o klasie odporności EI30 z zabudowanymi drzwiami. Zgodnie z 

wytycznymi Stołecznego Konserwatora Zabytków całość umieszczona będzie od strony wejścia przed 

zamykającą  ten  otwór  dekoracyjną  kratą.  Skrzydła  drzwiowe  symetryczne,  dwuskrzydłowe  o 

wysokości  analogicznej  do wysokości  skrzydeł  kraty.  Ścianka  z  ukrytą w murze  i  posadzce  ramą, 

dającą wrażenie szyby bezramowej. Skrzydła drzwiowe wykładane na  ścianę, oramowane w profile 

stalowe  ze  specjalnymi  wkładkami  ogniochronnymi  zapewniającymi  odpowiednią  odporność 

ogniową. Drzwi pozostające w pozycji "stale otwarte" włączone w projektowany system SSP. 

12.12 Wyłazy stropowe 

Na poziomie  stropu nad  kondygnacją  techniczną  (tzw.  strychem nad  Salą Gagarina) projektuje  się 

wykonanie 2 wyłazów dachowych/stropowych  o klasie odporności EI60 w miejscach istniejących, nie 

zabezpieczonych przejść w stropie.  

12.13 Kurtyna pożarowa na granicy ze strefą "A" 

Na  kondygnacji  +3,  na  granicy  strefy  "B"  i  strefy  "A"  istnieje  kurtyna  pożarowa  E120.  Kurtyna 

pozostaje bez zmian ‐ projektuje się włączenie sterowania kurtyna do instalacji SSP.  

12.14 Kurtyny dymowe 

Na  kondygnacji  +2  w  otworach  nad  holem  centralnym  projektuje  się  wykonanie  automatycznie 

rolowanych kurtyn dymowych ‐ praktycznie niewidocznych w pozycji czuwania. 

Kurtyny będą sterowane systemem SSP. Szczegóły montażu kurtyny w części graficznej.    

Wymagane parametry kurtyny: 

 tkanina dymoszczelna  ‐ materiał  z włókna  szklanego, obustronnie powlekany poliuretanem 

(niepalny), 

 kaseta  ‐ wykonana  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  z możliwością malowania  na  dowolny 

kolor z palety RAL, 

 uchwyt  ‐ wykonany  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  z możliwością malowania  na  dowolny 

kolor z palety RAL. 

12.15 Wyposażenie sal kinowych 

Fotele kinowe 
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Z uwagi na brak  atestów trudnozapalności oraz konieczność dostosowania szerokości przejść dla sal 

kinowych nr 1, 2, 3, 4 i 7 projektuje się demontaż oraz montaż nowych foteli w salach kinowych.  

Fotele powinny posiadać atesty gwarantujące  ich   trudnozapalność oraz nie wydzielanie produktów 

rozkładu  i  spalania,  określonych  jako  bardzo  toksyczne.  Zgodnie  z  Polską Normą  dotyczącą  badań 

wydzielania  produktów  toksycznych;  określenie  trudno  zapalny  przypisuje  się  fotelom  i  innym 

siedzeniom,  które  nie  ulegają  postępującemu  tleniu  i  spalaniu  płomieniowemu  w  warunkach 

określonych Polską Normą dotyczącą badania zapalności mebli tapicerowanych. 

Montowane  fotele muszą zapewnić szerokość przejść między rzędami  (między) stałymi elementami 

fotela) wynoszącą 45cm, a dla sali nr 7 zwiększoną do 49cm z uwagi na większą ilość foteli w rzędzie.   

Wygląd foteli zgodnie z załączoną kartą materiałową. 

13 DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Rozwiązania istniejące – bez zmian. 

14 PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE I ZAGADNIENIA BHP 

Istniejące – bez zmian. 

15 WYMOGI NIEZBĘDNYCH STREF OCHRONNYCH ORAZ SPEŁNIENIE 
WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA 

Nie dotyczy. 

16 WPŁYW BUDYNKU NA ŚRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I BUDYNKI 
SĄSIEDNIE 

Bez zmian. 

17 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Zgodnie  z wytycznymi  "Ekspertyzy  technicznej  z  zakresu ochrony przeciwpożarowej   dla  części  "B" 

Pałacu  Kultury  i  Nauki w Warszawie"  opracowanej  przez mgr  inż. Mariana  Noculę  oraz mgr  inż. 

Antoniego Celeja z listopada 2011 r., oraz wydanego na jej podstawie postanowienia Mazowieckiego 

Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2012 roku 

wraz ze sprostowaniem w postaci postanowienia z 8 października 2012 roku oraz 

"Aneksu do ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla części "B" Pałacu Kultury 

i Nauki w Warszawie" opracowanego przez mgr inż. Tadeusza Walendę i mgr inż. Pawła Jabłońskiego 

oraz  wydanego  na  jego  podstawie  postanowienia  Mazowieckiego  Komendanta  Wojewódzkiego 

Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. 

W niniejszym opracowaniu zastosowano się do wytycznych zawartych w powyższych dokumentach. 
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18 UWAGI 

 z uwagi na charakter obiektu, brak możliwości wykonania na etapie projektu odkrywek, a co 

za tym idzie szczegółowej inwentaryzacji niedostępnych przestrzeni i obszarów zamkniętych, 

nie  wyklucza  się  zwiększenia  zakresu  robót  o  zauważone  w  trakcie  wykonywania  prac 

zagadnienia, które wymagają dostosowania do zgodności z przepisami ujętymi w załączniku 

nr 3 ‐ "Istotnych wytycznych aktualnych przepisów techniczno‐budowlanych"  

 ewentualnie  występujących  w  projekcie  określeń  materiałów,  systemów  i  technologii  za 

pomocą  znaków  towarowych  i nazw handlowych użyto w  celu  jednoznacznego oznaczenia 

parametrów  rozwiązań  i  elementów  budowlanych.  W  każdym  przypadku  dopuszcza  się 

stosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych, co najmniej o takich samych lub lepszych 

parametrach, 

 wymiary i odległości przyjęte w projekcie należy sprawdzić i korygować z natury. Dotyczy to w 

szczególności  zabudowy  otworów  stolarką  i  ślusarką  okienną  i  drzwiową,  które  przed 

skierowaniem  elementów  do  produkcji  wymagają  dokładnej  weryfikacji.  W  przypadku 

stwierdzenia rozbieżności, wątpliwości wyjaśnić z jednostką projektową, 

 materiały i wyroby budowlane w I gatunku. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać atesty 

i muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie, 

 roboty budowlane wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania  i odbioru oraz 

zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem przepisów BHP  i p.poż., pod nadzorem osoby 

uprawnionej,  z  zachowaniem  koordynacji  robót  budowlanych,  instalacyjnych  i 

wykończeniowych, 

 wszystkie  roboty  prowadzić  zgodnie  z  instrukcjami  technologicznymi  producentów 

(dystrybutorów),  przy  bezwzględnym  zachowaniu  narzuconych  w  nich  reżimów 

technologicznych, 

 prace  specjalistyczne  powierzyć  jednostkom  wyspecjalizowanym  z  uzyskaniem 

odpowiedniego atestu,  

 wszystkie  rysunki  należy  rozpatrywać  łącznie  z  rysunkami  pozostałych  branż  i  opisami 

technicznymi, 

 wszystkie zmiany i wątpliwości konsultować z nadzorem autorskim, 

 niniejszy projekt podlega ochronie prawami autorskimi. 
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ZAŁĄCZNIKI NR 1 

KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTÓW 

DO OKRĘGOWYCH IZB SAMORZĄDU ZAWODOWEGO 







Świętokrzyska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Świętokrzyska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

magister inżynier architekt Anna Krzyżak

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr SW-8/2003,
jest wpisana na listę członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: SW-0123.

Członek czynny od: 02-02-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 29-08-2016 r.  Kielce.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Alicja Bojarowicz, Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

SW-0123-BY38-8668-52B8-A58B

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.





Świętokrzyska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Świętokrzyska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

magister inżynier architekt Mieczysław Józef Gębski

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 1844/61,
jest wpisany na listę członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: SW-0022.

Członek czynny od: 24-07-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 20-09-2016 r.  Kielce.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Alicja Bojarowicz, Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

SW-0022-ABF1-5C74-5FD9-53BD

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.





 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI NR 2 

ZESTAWIENIE STALI 



Strona 1
PKiNsB_WYKAZ STALI

Poz Profil
Długość 
mm/szt

Sztuk

Łączna 
dług. [m] 
lub pow. 

[m2]

Masa 
kg/m lub 
kg/m2

Masa ogółem  kg Mate-riał Nr rys. lub normy

Łącznie masa poniższych elementów 345 kg  

Element Uchwyt asekuracyjny  4  Rys.: PKiNsB-PW-AR-15

1 f 10 820 1 0,820 0,62 0,5 BSt500 PN/H-93215

 Suma 1 1
Kotwy: Zaprawa montażowa 0 0

Razem 1 element Uchwyt asekuracyjny 0,5

Ogółem 4 elementy/ów  2

Element NS1  2  Rys.: PKiNsB-PW-AR-16

2 HEA100 1270 2 2,540 16,70 42,4 BSt500 DIN 1025
3 f 16 165 3 0,495 1,58 0,8 BSt500 PN/H-93215

 Suma 5 43
Śruby: 2p+2n M16 0 0 2,00 0,0 5.8 PN-M-82101

Razem 1 element NS1 43,2

Ogółem 2 elementy/ów  86

Element NS2  4  Rys.: PKiNsB-PW-AR-17

4 HEA100 1370 2 2,740 16,70 45,8 BSt500 DIN 1025
5 f 16 195 3 0,585 1,58 0,9 BSt500 PN/H-93215

 Suma 5 47
Śruby: 2p+2n M16 0 0 2,00 0,0 5.8 PN-M-82101

Razem 1 element NS2 46,7

Ogółem 4 elementy/ów  187

Element NS3  1  Rys.: PKiNsB-PW-AR-18

6 HEA140 1370 2 2,740 24,70 67,7 BSt500 DIN 1025
7 f 16 305 3 0,915 1,58 1,4 BSt500 PN/H-93215

 Suma 5 69
Śruby: 2p+2n M16 0 0 2,00 0,0 5.8 PN-M-82101

Razem 1 element NS3 69,1

Ogółem 1 elementy/ów  69

Element ZBROJENIE WYŁAZU  2  Rys.: PKiNsB-PW-AR-19

11 f 4 1180 2 2,360 0,10 0,2 BSt500
12 f 4 310 11 3,410 0,10 0,3 BSt500

 Suma 13 1
Śruby: Zaprawa montażowa 0,0

Razem 1 element ZBROJENIE WYŁAZU 0,6

Ogółem 2 elementy/ów  1

KONIEC WYKAZU STALI  

PAŁAC KULTURY I NAUKI W WARSZAWIE - STREFA B

ZESTAWIENIE STALI

Strona: 1/1
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