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PPRROOJJEEKKTT        BBUUDDOOWWLLAANNYY  

ZZAAWWIIEERRAAJJĄĄCCYY  ZZMMIIAANNYY  DDOO  DDEECCYYZZJJII  PPOOZZWWOOLLEENNIIAA  NNAA  

BBUUDDOOWWĘĘ  NNRR  334488//22002200  ZZ  DDNNIIAA  1188  MMAAJJAA  22002200  RROOKKUU..  

--  OODDBBUUDDOOWWAA    PPOODDDDAASSZZAA  XXIIXX  WWIIEECCZZNNEEGGOO  

ZZAABBYYTTKKOOWWEEGGOO  BBUUDDYYNNKKUU    KKAARRCCZZMMYY    WW    KKLLUUKKAACCHH    II      

PPRRZZEEBBUUDDOOWWYY  SSAANNIITTAARRIIAATTUU..    
  

1. Obiekt:      KARCZMA  W  KLUKACH. 
 

2. Kategoria obiektu  – XVII . 
 

3. Adres obiektu:        Kluki  27,  76-214 Smołdzino  
                             (dz. nr 134/3, 134/2, 134/1, 130/1). 

 

4. Inwestor:                 Muzeum Pomorza Środkowego  28 w Słupsku 

                                  ul. Dominikańska 5-9,  76-200 Słupsk.  
 

5. Jednostka projektowania:     inż. Andrzej Łopaciuk,   

                                                  ul. Krasińskiego 10/2,  76-200 Słupsk. 
                                                          tel.  604 074 243,  email:  andrzejlopaciuk@wp.pl   

6. Zespół projektowy: 
 

Branża Projektant Nr uprawnień Podpis 
 

Architektura 
 
 

mgr inż. Maciej 
Araszkiewicz 

PO/KK/3902011 
w specjalności architektonicznej do 
projektowania bez ograniczeń 

 

Konstrukcja 
 
 

inż. Andrzej Łopaciuk AN/8346/395/82 (POM/BO/2855/01 
konstrukcyjno-budowlane,   do sporządzania 
projektów w zakresie rozwiązań 
konstrukcyjno-budowlanych bud. i budowli,  

 

Instalacje 
sanitarne 
 
 

inż. Jerzy |Sajek Gd/1572002 
uprawnienia budowlane do projektowania i 
kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci instalacji i urządzeń 
wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych 

 

Instalacje  
elektryczne 
 
 

inż. Zbigniew Wójcik AN/8346/172/86 
uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych, 

 

 

7. Spis zawartości projektu budowlanego: 
7.1.   Strona tytułowa. 
7.2.   Część opisowa. 
7.3.   Informacja BIOZ. 
7.4.   Dokumenty formalne. 
7.5.   Projektowana charakterystyka cieplna budynku. 
7.6.   Zdjęcia obiektu po pożarze i sprzed pożaru. 
7.7.   Rysunki techniczne. 
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Stosownie  do  ar t .  20 ,  pk t .  4  us tawy z  dnia  7  l ipca  1994 r .  -  P rawo 

budowlane   (Dz.  U.  z  2019 r .  poz .  1186 )  oświadczam,  że  n in ie j szy pro jek t  

zos ta ł  sporządzony zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  

wiedzy technicznej .  

OO śśww ii aa dd cc zz ee nn ii ee   dd oo tt yycc zz yy   ii nn ww ee ss tt yycc jj ii ::   „„PROJEKT   BUDOWLANY 

ZAWIERAJĄCY ZMIANY DO DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ  

NR 348/2020 Z DNIA 18  MAJA 2020 ROKU.-  ODBUDOWA  PODDASZA 

XIX WIECZNEGO ZABYTKOWEGO BUDYNKU  KARCZMY  W  

KLUKACH  I   PRZEBUDOWY SANITARIATU”.   

Adres inwestycji:          Kluki  27,  76-214 Smołdzino  

                                     (dz. nr 134/3, 134/2, 134/1, 130/1), 
 

Inwestor:                           Muzeum Pomorza Środkowego  w Słupsku 
 

Adres inwestora:            ul. Dominikańska 5-9,  76-200 Słupsk. 

 

                                                                                                                               Projektant: 
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SPIS  ZAWARTOŚCI  PROJEKTU. 
 

Lp. Tytuł dokumentu Nr strony 

1.  Strona tytułowa 1 

2.  Oświadczenie projektanta 2 

3.  Spis zawartości projektu  3-4 

4.  Opis techniczny do projektu (opis zmian) 5-12 

5. Ochrona przeciwpożarowa  13-17 

6. Opinia techniczna o możliwości wykonania odbudowy 18-19 

7. Informacja BIOZ 18-22 

8. Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego 

Państwowej Straży Pożarnej nr WZZ.5595.105.4.2021.PS z dnia 

31 maja 2021 r. dot. budynku karczmy „U Dargosza” w Klukach.  

23-28 

9. Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego 

Państwowej Straży Pożarnej nr WZZ.5595.106.4.2021.PS z dnia 

31 maja 2021 r. dot. drogi pożarowej dla budynku karczmy „U 

Dargosza” w Klukach.  

29-34 

10. Decyzja pozwolenia na budowę nr 348/2020 z dnia 18.05.2020 r.  35-37 

11. Kserokopia zaświadczenia o przynależności do POIA RP 38 

12. Kserokopia uprawnień projektanta branży architektonicznej 39 

13. Kserokopia zaświadczenia o przynależności do POIIB 40 

14. Kserokopia uprawnień projektanta branży konstrukcyjnej 41 

16. Zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
kwalifikacjach do kierowania i nadzorowania prac budowlanych 
przy zabytkach 

42 

17.  Kserokopia uprawnień i zaświadczenia o przynależności do 

POIIB projektanta branży instalacji sanitarnych 

43 

18.  Kserokopia zaświadczenia o przynależności do POIIB 
projektanta branży instalacji eklektycznych i uprawnienia 

44-48 

19. Projekt zagospodarowania terenu (rys. nr  1Z) 48 

20. Rzut przyziemia (rys. nr 2Z) 51 

21. Rzut poddasza (rys. nr 3Z) 52 

22. Rzut dachu (rys. nr 4Z) 53 

23.  Przekrój „B-B” i elewacja północna wewnętrzna  
(rys. nr 5Z) 

54 

24. Przekrój „B-B” elewacja południowa wewnętrzna (rys. nr 6Z) 54 

25. Przekrój „A-A’, „C-C” i elewacja wschodnia wewnętrzna (rys. nr 

7Z)  

56 

26. Przekrój „D-D”  (rys. nr 8Z) 57 

27. Elewacja wschodnia (rys. nr 9Z) 58 

28. Elewacja zachodnia  (rys. nr  10Z) 59 

29. Elewacja południowa  (rys. nr 11Z) 60 

30. Elewacja północna (rys. nr 12Z) 61 

31. Rzut stropu nad parterem  (rys. nr  13Z) 62 

32. Rzut więźby dachowej  (rys. nr 14Z) 63 
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33. Więźba dachowa – przekrój „D-D’ (rys. nr 15Z) 64 

34. Więźba dachowa – przekrój „D-D, „A-A” (rys. nr 16Z) 65 

35. Warstwy podłogowe poddasza (rys. nr 17Z) 66 

36. Pokrycie połaci dachowych  (rys. nr 18Z) 67 

37. Obudowa kanałów wentylacyjnych (rys. nr 19Z) 68 

 

CZĘŚĆ OPISOWA. 
 

1. Podstawa opracowania. 
 

1.1. Umowa zawarta z Inwestorem na opracowanie projektu budowlanego odbudowy 
budynku karczmy (poddasza). 

1.2. Program funkcjonalny przedstawiony przez Inwestora 
1.3. Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej nr WZZ.5595.105.4.2021.PS z dnia 31 maja 2021 r. dot. budynku karczmy 
„U Dargosza” w Klukach. 

1.4. Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej nr WZZ.5595.106.4.2021.PS z dnia 31 maja 2021 r. dot. drogi pożarowej dla 
budynku karczmy „U Dargosza” w Klukach. 

1.5. Inwentaryzacja budowlana w zakresie niezbędnym do opracowania. 
1.6. Orzeczenie techniczne o możliwości wykonania odbudowy i zakresu rekonstrukcji. 
1.7. Archiwalna dokumentacja budowlana udostępniona przez Inwestora. 

 

2.  Dane ogólne. 
 

Inwestor:                         Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 

Adres inwestora:            ul. Dominikańska 5-9, 76-2500  Słupsk. 

Obiekt:                                 odbudowa  poddasza XIX wiecznego zabytkowego budynku   
                                          karczmy w  Klukach  i   przebudowy sanitariatu 

Zakres opracowania:     projekt budowlany zawierający zmiany do projektu budowlanego. 

Adres inwestycji:            Kluki 27,  76-214 Smołdzino  
                         (dz. nr 134/3, 134/2, 134/1, 130/1). 
 

3.  Lokalizacja. 
 

Budynek karczmy „U Dargoscha” położony jest na terenie  Muzeum Wsi Słowińskiej w 
Klukach w woj. pomorskim na terenie działek nr 130/1, 134/1 oznaczonych w klasyfikacji 
gruntów jako B (budowlane). Działki te znajdują się na początku wsi Kluki (strona 
zachodnia).Dostęp do obiektu zapewniony jest z drogi asfaltowej do Smołdzina przez 
przylegające do niej działki nr 135 (działka drogowa) i 134/3 (ciągi piesze). Teren Muzeum 
jest objęty ochroną konserwatorską.  Na zapleczu karczmy usytuowane są dwie pompy cieplne 
typu powietrze-powietrze służące do ogrzewania obiektu. Ponadto przed budynkiem od strony 
północnej znajdują się ciągi piesze, a od strony zachodniej z kamienia polnego droga 
wewnętrzna dojazdowa na zaplecze i miejsca postojowe dla samochodów osobowych Działki  
są ogrodzone. Teren działek jest płaski. 
Budynek karczmy „U Dargoscha” znajduje się na terenie działki nr 130/1, 134/1. 
Infrastruktura związana z obiektem obejmuje działki nr 134/3, 134/2. Do budynku 
doprowadzona jest instalacja wodociągowa i elektryczna. Ścieki odprowadzane są do dwóch 
zbiorników bezodpływowych. 
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4.  Zakres zmian. 
 

Niniejszy projekt budowlany zmiany polegające na: 
1. Wykonaniu 6 pokoi gościnnych na poddaszu z 15 miejscami noclegowymi łącznie. 
2. Wykonaniu schodów wewnętrznych dwubiegowych z sali konsumpcyjnej na poddasze z 

pokojami gościnnymi. 
3. Wydzieleniu pomieszczenia technicznego w z Sali dla konsumentów w poziomie parteru, 
4. Wydzieleniu zewnętrznej klatki schodowej od budynku drzwiami na parterze w klasie 

odporności ogniowej EI60 oraz oknem i drzwiami na poddaszu w klasie EI60, 
5. Montaży dwóch okien oddymiających w poziomie poddasza uruchamianych 

automatycznie za pomocą systemu sygnalizacji pożarowej, 
6. Wykonaniu dwóch hydrantów wewnętrznych Ø 25 mm, 
7. Oddzieleniu poddasza użytkowego od palnej konstrukcji więźby płytami do klasy EI30, 
8. Oddzieleniu pokoi od dróg komunikacyjnych (korytarza) przegrodami o klasie 

odporności ogniowej EI30. 
 

5.  Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
 
 

Na działkach nr 130/1, 134/1 znajduje się budynek karczmy „U Dargoscha” oddany do 
użytkowania w roku 2009. Karczma jest rekonstrukcją XIX wiecznej zabytkowej chałupy 
mieszkalnej dwurodzinnej przeniesionej do Kluk ze wsi Wierzchucino. Budynek jest wpisany 
do rejestru zabytków pod pozycją A-202. W poziomie przyziemia usytuowane są 
pomieszczenia karczmy mogącej jednorazowo obsłużyć ok. 100 konsumentów, na 
dobudowanym w takim samym stylu, jak chałupa z Wierzchucina, zapleczu znajdują się 
pomieszczenia kuchenne i socjalne. Przed pożarem na poddaszu znajdowały się pokoje 
gościnne z 17 miejscami noclegowymi i dwa pomieszczenia gospodarcze.  
Obiekt jest wzorowany na budownictwie słowińskim charakteryzującym sie konstrukcją 
szkieletową oraz dachem pokrytym trzciną. Budynek wyposażony jest w instalację wod.-kan., 
instalację elektryczną, p. SSP,  instalację odgromową oraz instalację centralnego ogrzewania 
zasilaną z pomp cieplnych. 
Na skutek pożaru w dniu 18 kwietnia 2019 roku zniszczeniu uległa część poddasza budynku 
karczmy. Uszkodzone na skutek pożaru ściany poddasza zostały rozebrane do poziomu stropu 
nad parterem i budynek zabezpieczono plandekami przed niszczeniem. 
Projekt podstawy budowlany przewidywał w poziomie poddasza dwa pomieszczenia 
strychowe. Inwestor zlecił opracowanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony ppoż. i 
uzyskał na jej podstawie. postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej 
 

6.  Projektowane  zagospodarowanie  terenu. 
 

Istniejące zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian. Bez zmian pozostawia się również 
istniejące ciągi piesze, miejsca postojowe, ogrodzenie działki. Powierzchnia biologicznie 
czynna nie zostanie zmieniona. Nie zmienione zostanie ukształtowanie terenu. 
 

7. Bilans powierzchni. 
 

Bilans powierzchni pozostaje bez zmian. Powierzchnia zabudowy, powierzchnia biologicznie 
czynna pozostaje taka sama jak przed odbudową poddasza karczmy. 
 

8. Uzbrojenie  terenu. 
 

Budynek podłączony jest do sieci wodociągowej i elektrycznej. Ścieki odprowadzane są do 
dwóch bezodpływowych zbiorników. Wody opadowe odprowadzone są powierzchniowo na 
teren działki inwestora. W budynku jest instalacja odgromowa, alarmowa. 
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9. Funkcja. 
 

Istniejąca funkcja pozostaje bez zmian. W poziomie parteru pozostawia się funkcje 
gastronomiczną, na poddaszu pozostawia się pokoje gościnne z 17 miejscami noclegowymi. 
 

10.   Ochrona konserwatorska. 
 

Teren Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach jest objęty ochroną konserwatorską.  
 

OPIS TECHNICZNY. 
 

1. Stan Istniejący. 
 

Budynek karczmy stanowi XIX wieczna chałupa mieszkalna przeniesiona z Wierzchucina 
,która zrekonstruowano na terenie Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. Na podstawie 
pozwolenia na budowę karczmy w jej obecnej lokalizacji od strony południowej dobudowano 
pomieszczenia kuchenne. W poziomie poddasza znajdują się pokoje gościnne z 17 miejscami 
noclegowymi z dostępem poprzez schody zewnętrzne. Obiekt zrealizowany jest jako 
tradycyjna historyczna konstrukcja szachulcowa z dachem pokrytym trzciną. Teren wokół 
budynku jest zagospodarowany i urządzony. Karczmę wybudowaną na podstawie decyzji 
pozwolenia na budowę nr UAN-7351/498/97 z dn. 11-08-1997 roku przekazano do 
użytkowania w 2009 roku. 
Na skutek pożaru, który miał miejsce w dniu 18.04.2019 r. częściowemu spaleniu uległo 
pokrycie dachowe i ściany poddasza, stolarka okienna i drzwiowa poddasza, przemoczone 
zostały stropy nad parterem. Ściany poddasza zostały całkowicie rozebrane i wykonane 
zostało zabezpieczenie stropów nad parterem ścian przyziemia plandekami zabezpieczającym 
przed dalszym niszczeniem obiektu. 
 

2. Zakres  opracowania. 
 

Projekt zakłada roboty budowlane remontowe przywracające pierwotną formę architektury 
poprzez odbudowę i rekonstrukcję (odtworzenie) zniszczonych bądź uszkodzonych na skutek 
pożaru elementów budynku. Projektowane roboty przywrócą budynek do stanu sprzed pożaru, 
jak  i też wartości historycznej poprzez spełnienie wymagań konserwatorskich. Pierwotna 
funkcja obiektu pozostanie bez zmian. 
 

Projektowane prace obejmują: 
• naprawę miejscowa stropów drewnianych belkowych nad salą dla konsumentów, 

• rozebranie kominka w sali dla konsumentów, 

• oczyszczenie konstrukcji drewnianej z pozostałości środków gaśniczych, 

• wymianę warstw wykończeniowych stropu nad parterem, 

• wykonanie nowych warstw stropu i podłóg stropu nad parterem,  

• odtworzenie ścian zewnętrznych, ścianek działowych w poziomie parteru i poddasza, 

• odbudowę konstrukcji więźby dachowej, 

• pokrycie połaci dachowych trzciną,  
• remont stolarki okiennej w poziomie poddasza i przyziemia, 

• remont i wykonanie nowej stolarki drzwiowej i okiennej, 

• przebudowę sanitariatów dla konsumentów w poziomie przyziemia celem przystosowania 
dla osób niepełnosprawnych, 

• wykonanie ogrzewania podłogowego w salach dla konsumentów, 

• naprawę uszkodzonych kwater konstrukcji szachulcowej przyziemia i poddasza, 

• roboty wykończeniowe, 
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3. Dane techniczne. 
 

Budynek karczmy (istniejący). 

długość budynku      16,40  m, 

szerokość budynku                       25,08  m, 

wysokość budynku                          8,20  m, 

powierzchnia użytkowa               281,03  m2, 

powierzchnia zabudowy              326,18  m2, 

kubatura                                              1.437,61  m3. 
  

Nawierzchnie utwardzone kamieniem polnym (istniejące). 
 

plac gospodarczy      110,02  m2, 

dziedziniec karczmy                        91,91  m2, 

drogi dojazdowe                                  246,98  m2, 

miejsca postojowe                         261,00  m2, 

ciągi piesze                        176,40  m2, 

razem           886,31  m2. 
 

Tereny zielone (istniejące). 
 

sad      260,33  m2, 

trawniki            931,66  m2, 

razem         1.191,99  m2. 

 

4. Zestawienie pomieszczeń w budynku. 
 

 

Nr Rodzaj pomieszczenia Powierzchnia Rodzaj posadzki 

PARTER. 

1 Holl 9,91 m2 cegła na płask 

2 WC dla niepełnosprawnych 4,79  m2 gres 

3 Sanitariat dla kobiet 6,90  m2 gres 

4 Sala „A” dla konsumentów 42,10 m2 deski strugane 

5 Sala „B” dla konsumentów 61,48 m2 cegła na płask 

6 Sala „C” dla konsumentów 45,40 m2 cegła na płask 

7 Rozdzielnia kelnerska 10,91 m2 terakota 

8 Bufet 8,40  m2 terakota 

9 zmywalnia 6,71 m2 terakota 

10 komunikacja 16,16 m2 terakota 

11 Przygotowania brudna 7,98 m2 terakota 

12 Magazyn warzyw 4,29 m2 terakota 

13 Umywalnia 4,85 m2 terakota 

14 WC 1,23 m2 terakota 

15 Szatnia 6,88 m2 terakota 

16 Magazyn jaj 3,02 m2 terakota 

17 Magazyn urządzeń chłodniczych 6,68 m2 terakota 

18 Produkty suche 4,75 m2 gres 

19 Kuchnia 22,52 m2 terakota 

20 Sterownia pomp cieplnych 6,07 m2 deski strugane 

Powierzchnia użytkowa parteru 281,03 m
2 
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PODDASZE. 

1 Komunikacja 61,41 m2 deski 

2 Sanitariat 4,25  m2 gres 

3 Pokój 19,04  m2 deski 

4 Sanitariat 3,82 m2 gres 

5 Pokój 11,73 m2 deski 

6 Sanitariat 4,26 m2 gres 

7 Pokój 16,78 m2 deski 

8 WC 3,45  m2 gres 

9 Pokój 17,56 m2 deski 

10 Pomieszczenie gospodarcze 3,38 m2 deski 

11 Sanitariat 4,53 m2 gres 

12 Pokój 26,47 m2 deski 

13 Pomieszczenie gospodarcze 4,53 m2 gres 

14 WC 8,81 m2 deski 

15 Pokój 44,16 m2 deski 

Powierzchnia użytkowa poddasza 251,78 m
2 

Powierzchnia użytkowa ogółem 532,81 m2 

Powierzchnia netto ogółem 463,41m2 

 

5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE. 
 

Funkcja obiektu. 
 

Projektowana odbudowa Celem projektowanej odbudowy jest przywrócenie pierwotnej 
funkcji obiektu, historycznej architektury nawiązującej do zabytkowego charakteru zabudowy 
skansenu. Istniejąca dotychczasowa funkcja obiektu pozostaje bez zmian. Będzie on w 
dalszym ciągu służył do obsługi ruchu turystycznego. Bez zmian pozostawiono usytuowanie 
obiektu, elementy zagospodarowania działki, przyłącza.  
 

Konstrukcja. 
 

Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji. 

-  obciążenie śniegiem wg PN - 80 I B - 02010 - II strefa 
-  obciążenie wiatrem wg PN – 77/B - 02011 - II strefa 
- obciążenia użytkowe wg PN - 82 I B -02003 
-  obciążenia stałe wg PN - 82 l B – 0200 
 

5.1. Fundamenty. 

Nie projektuje się żadnych nowych fundamentów. Istniejące ściany fundamentowe z kamienia 
polnego i łamanego pozostawia się bez zmian. 
 

5.2. Ściany szkieletowe przyziemia. 
 

Pozostawia się oryginalne istniejące ściany szkieletowe przyziemia. Miejsca uszkodzone w 
czasie akcji gaśniczej należy naprawić poprzez wymianę uszkodzonego wypełnienia fachów.  
Konstrukcję szachulcową należy oczyścić z pozostałości środków gaśniczych, przeszlifować i 
malować farbą ogniochronną PYROPLAST WOOD T -Lakier PYROPLAST WOOD T 

zgodnie z instrukcją producenta. Ścianę oddzielenia ogniowego przy schodach zewnętrznych 
należy od wewnątrz obłożyć dwoma warstwami płytami FERMACELL FIREPQANEL A1 
grub. 20,0 mm. 
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Zamoczone okładziny wewnętrzne ścian pomieszczeń kuchennych należy usunąć i wykonać 
nowe okładziny z płyt FERMACELL FIREPANEL A1 grub. 20 mm impregnowanych 
ogniochronnych ppoż. Knauff Fireboard. Jest to płyta przeznaczona dla systemów o 
najwyższych wymaganiach odporności ogniowej. W pomieszczeniach kuchennych i 
sanitariatów dla konsumentów wszystkie ściany wykończone pytkami glazurowanymi na całej 
wysokości pomieszczeń. Istniejące sanitariaty dla gości karczmy zostaną przebudowane w 
taki sposób, ze wykonany zostanie sanitariat dla osób niepełnosprawnych. 
Układ warstw w ścianach zewnętrznych: 

• tynk cementowo-wapienny kat. III grub. 1,0 cm, 

• płytki gazobetonowe M400 na zaprawie TERMOR W grub. 8,0 cm mocowane do 
szkieletu, 

• wełna mineralna fasadowa grub. 8,0 cm, 

• tynk systemowy na siatce grub. 0,5 cm, 
Współczynnik przenikania ciepła wynosi U=0,311 W/(m2 x K). 
 

5.3. Ściany wewnętrzne przyziemia – szkieletowe i murowane. 
 

Ściany szkieletowe wewnętrzne w salach dla gości pozostawia się bez wypełnienia kwater. 
Ścianki działowe sanitariatów dla gości, zaplecza kuchni grubości 12 cm zaprojektowano 
murowane z płytek z betonu komórkowego YTONG ENERGO + klasy M500 z obustronną 
wyprawa tynkarską cem-wap. kat. III. W sanitariatach i pomieszczeniach kuchennych ścianki 
obłożone płytkami glazurowanymi na całej wysokości pomieszczeń. 
 

5.4. Ściany szkieletowe poddasza. 
  

Zaprojektowano wszystkie ściany zewnętrzne i wewnętrzną poddasza jako szkieletowe z 
drewna iglastego klasy C21. Ściany wewnętrzne szczytowe i lukarn dachowych wykonane 
zostaną jako szkieletowe z warstwowym wypełnieniem kwater. ściankę działową 
wydzielającą dwa pomieszczenia zaprojektowano jako szkieletowe, o drewnianym szkielecie 
wykonanym z drewna iglastego struganego. Ścianki działowe poddasza posadowione zostanie 
na podwalinach ułożonej na stropie nad parterem. Wypełnienie kwater wykonać płytami z 
wełny mineralnej grub. 8,0 cm, wykończenie płytami FERMACELL FIREPANEL A1 
grubości 2,0 cm.. od strony pokoi gościnnych Wszystkie elementy drewniane przed 
zabudowaniem impregnować preparatem FOBOS 4M. 
 

5.5. Stropy drewniane. 
 

Konstrukcja stropu na przyziemiem zachowana w dobrym stanie technicznym. Z uwagi 
jednak na zalanie wodą w czasie akcji gaśniczej należy wymienić wszystkie warstwy 
wypełniające tj. okładziny, izolacje, deski podłogowe. Niewielkie uszkodzenia belek naprawić 
metodą flekowania bądź wymiany uszkodzonych belek. Po oczyszczeniu z pozostałości 
środków gaśniczych drewno zaimpregnować preparatem FOBOS M4. Do napraw użyć 
drewna iglastego struganego klasy C24. Przekrój nowych elementów w stropie musi być 
identyczny jak oryginalnych. Konstrukcja stropów to stropy drewniane belkowe ze ślepym 
pułapem pomiędzy belkami stropowymi i izolacją termiczną w grubości stropu. Podłogi 
poddasza zaprojektowano jako pływające.  
 

Układ warstw w stropie nad parterem: 

• płyty gpis-karton ogniochronne ppoż. Knauf Fireboard grub. 15 mm (pomiędzy belkami) 
lub płyty FERMACELL FIREPANEL A1 grub. 20 mm 

• deski (wsuwki) iglaste grub. 2,0 cm 

• paroizolacja 1104 GULLFIBER, 

• wełna mineralna „30” grub. 8,0 cm 

• filc techniczny na belkach grub.  1,0 cm, 



10 
 

• płyty OSB  FIRESTOP  grub. 18  na bazie płyty OSB-3 frezowane (płyta niezapalna)  

• płyty FERMACELL FIREPANEL A1 grub. 20 mm 

• wełna mineralna 80 grub. 3,0 cm, 

• płyty OSB  FIRESTOP  grub. 18  na bazie płyty OSB-3 frezowane (płyta niezapalna) 

• panele na piance grub. 2,0 cm ( zamiennie deski podłogowe grub. 2,8 cm,), 
W pomieszczeniach kuchennych wszystkie belki drewniane obudowane płytami 
FERMACELL FIREPQANEL A1 grub. 12,5 mm. 
 

5.6. Więźba dachowa.  
 

Więźba dachowa to tradycyjny ustrój ciesielski krokwiowo jętkowy z dwoma płatwiami 
pośrednimi wykonany z drewna iglastego klasy C24. Pozostawia się bez zmian 
zaprojektowany pierwotnie oryginalny układ konstrukcyjny. Należy odtworzyć oryginalne 
wiatrownice. Więźba zostanie odtworzona wg historycznej konstrukcji (sprzed pożaru). 
Łączenie elementów więźby na tradycyjne polaczenia ciesielskie wzmocnione kołkami z 
twardego drewna. Konstrukcję impregnować przez smarowanie impregnatem FO BO S  4 M . 
Pozostawia się bez zmian projektowane warstwy pokrycia połaci dachowych. Pokrycie 
posiada raport klasyfikacyjny NR NP.-761/03/AK w zakresie odporności dachu na ogień 
zewnętrzny opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej dn15-02-2005 r.  Impregnacje 
pokrycia trzciną należy wykonać impregnatem F IRE RETARDANT, FOBOS-STRZECHA 
lub FLAMEX-STRZECHA, który przy kącie nachylenia połaci ponad 200 i grubości pokrycia 
min 20 cm spełnia warunek pokrycia nierozprzestrzeniającego ogień (NRO). 
Układ warstw pokrycia połaci: 

• pokrycie trzciną grub. 30,0 cm, 

• łaty iglaste 8/4 cm, 

• kontrłaty 8/2 cm, 

• folia DELTA-TEKT S, 

• płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne ppoż. Knauf Fireboard grub. 1,5 cm, 

• ruszt nośny 8/4 cm  

• krokwie 18/10 cm, 

• wełna szklana UNI-MATA 1129 grub. 15,0 cm 

• paroizolacja DELTA-FOL REFLEKS 

• ruszt z profili systemowych sufitowych grub. 3,0 cm, 

• płyty FERMACELL FIREPLAN A1 grub. 1,5 cm, 
 

Współczynnik przenikania ciepła dla połaci dachowych wynosi: 
a/ bez wełny szklanej U=0,2249 W/(m2 x  K) .  
b /  z watą szklaną U=0,1286 W/(m2 x  K) .  
 

5.7. Stolarka okienna i drzwiowa.  
 

Okna drewniane typu polskiego, ze skrzydłami podzielonymi szprosami wg oryginalnych 
pochodzących z zabytkowej chałupy. Konstrukcja okien  wg.  zachowanych w budynku 
chałupy. Okna malowane farbami olejnymi wg zachowanych okien w przyziemiu. Około 40% 
okien z poddasza nadaje się do remontu Parapety drewniane.. Pozostałe wykonać wg projektu. 
Okucia wykonane w kowalstwie artystycznym. W poziomie poddasza zaprojektowano okno 
oddymiające fasadowe ODO  94x115 cm. Ponadto w poziomie poddasza zaprojektowano 
naświetle w klasie odporności ogniowej EI60 (pom nr 2) i drzwi zewnętrzne przy schodach w 
klasie odporności EI60.. 
Drzwi płycinowe zewnętrzne z ościeżnicą skrzynkową i naświetlem, wewnętrzne drzwi na 
poddaszu drewniane płycinowe. Drzwi na zapleczu kuchni płytowe współczesne. Okna i 
drzwi wykończone z obu stron profilowanymi opaskami. Przy zewnętrznych schodach w 
poziomie przyziemia zaprojektowano drzwi ppoż. klasy odporności ogniowej EI60. 
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Należy sprawdzić na budowie wymiary stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. 

5.8. Wentylacja.  
 

Pozostawia się bez zmian wentylację grawitacyjną pomieszczeń. Kanały wentylacyjne 
średnicy 15 cm zostaną wyprowadzone ponad dach i pogrupowane po 4-6 szt. w 
zaprojektowane kominy wentylacyjne (rys. nr 16). Obudowy kanałów wentylacji 
grawitacyjnej (kominy) wykonane zostaną z płyty FERMACELL PANEL A1  grub. 4,0 cm na 
ruszcie z profili zimno giętych, okładzina obudów kanałów wentylacyjnych wykonana 
zostanie z płytek rustykalnych w kolorze naturalnym czerwonym.. Kominy posadowione 
zostaną na zrekonstruowanej konstrukcji nośnej (wymianach) i wyprowadzone na wysokość 
60,0 cm ponad kalenicę. Wentylacja mechaniczna jest przedmiotem odrębnego opracowania 
branżowego. 
 

5.9. Impregnacje.  
 

Zachowane Elementy drewniane należy dokładnie oczyścić. Uszkodzone elementy drewniane 
wymienić na nowe. Wszystkie elementy drewniane malować farbą ogniochronną 
PYROPLAST WOOD T -Lakier PYROPLAST WOOD T l u b  impregnować metodą kąpieli 
ew. smarowania lakierem ogniochronnym: Uniepal Drew Special FR, UNIEPAL DREW 
AQUA 1-K, UNIEPAL DREW SPECIAL FR. 
Pokrycie dachowe z trzciny należy zaimpregnować impregnatem FOBOS-STRZECHA lub 
FLAMEX-STRZECHA. 
 

5.10. Ogrzewanie.  
 

Ogrzewanie budynku karczmy wg projektu branżowego. 
 

5.11. Instalacja wodno-kanalizacyjna.  
 

Pozostawia się bez zmian przyłącza wodno-kanalizacyjne. Instalacje wewnętrzne wykonać wg 
projektu branżowego. Zgodnie z ustaleniami postanowienia Pomorskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr WZZ.5595.105.4.2021.PS z dnia 31 maja 
2021 r. dot. budynku karczmy „U Dargosza” w Klukach zaprojektowano dwa hydranty 
wewnętrzne w budynku karczmy.  

Instalacje wodno-kanalizacyjne karczmy wg projektu branżowego. 
 

5.12. Instalacja elektryczna, telefoniczna, alarmowa, ppoż., odgromowa. 
 

Pozostawia się bez zmian zaprojektowane przyłącza energii elektrycznej, telefoniczne, 
alarmowe. Nowoprojektowane instalacje elektryczne, alarmowe, sygnalizacyjne 
uwzględniające ustalenia postanowienia Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej nr WZZ.5595.105.4.2021.PS z dnia 31 maja 2021 r. dot. 
budynku karczmy „U Dargosza” w Klukach są przedmiotem projektu branżowego. 
 

5.13. Zagospodarowanie terenu. 
 

Nie projektuje się żadnych zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu. 
 

5.14. Technologia karczmy. 
 

Technologia karczmy jest przedmiotem odrębnego opracowania branżowego. 

5.15. Uwagi końcowe.  

1. Wszystkie wyroby budowlane powinny posiadać świadectwo dopuszczające do obrotu i 
stosowania w budownictwie. 

2.  Roboty budowlane prowadzić pod nadzorem Służb Ochrony Zabytków. 
3.  Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu i otoczenia wymagana jest wysoka jakość     

wykonywanych robót. 
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4.  Wprowadzenie zmian dot. rozwiązań projektowych i materiałowych musi być uzgodniony 
z projektantem i zatwierdzony.  

 

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA DO PROJEKTU  

BUDOWLANEGO  ODBUDOWY  PODDASZA XIX WIECZNEGO 

ZABYTKOWEGO BUDYNKU KARCZMY I PRZEBUDOWY  SANITARIATU.  
 

Projek towana odbudowa poddasza  budynku Karczmy n ie  zmienia  
wie lkości  obszaru  oddz ia ływania .  Obszar  oddz ia ływania  zamyka s ię  w 
gran icach  dz ia łek ,  na  k tórych  jes t  posadowiony i  n ie  obejmuje  dz ia łek  
sąs iednich  Nie  wpłynie  również  na  sposób  zagospodarowania  tych  dz ia łek .   
dz ia łek .  Budynek nie będzie oddziaływał szkodliwie na sąsiednie działki poprzez emisję 
hałasu, zanieczyszczeń. Dz ia łk i  sąs iednie  zabudowane są  budynkami  
muzealnymi .  Budynek ze względu na swoją funkcję, konstrukcję i sposób użytkowania nie 
będzie wprowadzał żadnych ograniczeń w zagospodarowaniu  sąsiednich działek. 
Wody opadowe z dachu odprowadzane będą tak jak dotychczas powierzchniowo na teren 
przyległy do budynku. Jest to teren chłonny i taki sposób odprowadzania wód nie naruszy 
stosunków wodnych powierzchniowych działki inwestora, jak i działek przyległych.  
 

 

 

O p r a c o w a ł :  

 

SŁUPSK,   L IPIEC  2021  ROK.  
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OCHRONA   PRZECIWPOŻAROWA. 

1. Dane  ogólne – powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji. 

Rozwiązania projektowe zawarte w niniejszym opracowaniu są zgodne z ekspertyzą 
techniczna z zakresu ochrony ppoż. przebudowy budynku zabytkowej karczmy w klukach 

gmina Smołdzino i postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego 

Państwowej Straży Pożarnej nr WZZ.5595.105.4.2021.PS z dnia 31 maja 2021 r. dot. 

budynku karczmy „U Dargosza” w Klukach oraz postanowieniem nr 

WZZ.5595.106.4.2021.PS z dnia 31 maja 2021 r. dot. drogi pożarowej dla budynku 

karczmy „U Dargosza” w Klukach. 
 

Budynek Karczmy jest przeznaczony do sezonowej obsługi ruchu turystycznego. 
Zlokalizowany jest na terenie Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. W budynku 
przewidziano 100 miejsc dla konsumentów (maksymalna liczba miejsc konsumpcyjnych 

wynosi 94)). Do obsługi bloku żywieniowego Karczmy przewiduje się zatrudnienie 4 
osób. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków. 

• Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia, z poddaszem 

użytkowym (pokoje hotelowe) zaliczony jest do grupy budynków niskich (N), 

• Wysokość budynku liczona od poziomu terenu do górnej powierzchni stropu wynosi 
3,60 m, 

• Wysokość budynku liczona od poziomu terenu do kalenicy 8,35 m, 

• Wymiary rzutu poziomego wynoszą 27,49 x 16,40 m, 

• Powierzchnia zabudowy netto  Pz  = 326,18 m2, 

• Powierzchnia użytkowa   P użytk. =  281,03 m2, 

• Powierzchnia wewnętrzna całego budynku P netto = 532,81 m2, 

• Kubatura   V = 1437,61 m3. 
Z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania budynek zalicza się kategorii zagrożenia 
ludzi ZL I (restauracja na parterze i ZLV (pokoje noclegowe na poddaszu).Projektowane 
rozwiązania spełniają wymagania klasy „C” odporności pożarowej. 
Budynek stanowi jedna strefę pożarową. 
 

2. Odległości od najbliższych obiektów sąsiadujących. 

Na działce nr 130/1 znajduje się budynek Karczmy i 5 budynków zabytkowej zagrody 
Klicka. Zgodnie z § 273 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z poźn. zm.) w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie ustala się odległości między 
ścianami zewnętrznymi budynków dla budynków położonych na jednej działce.  

• Odległość budynku karczmy od najbliższego budynku kat. IN (budynek inwentarski 

pełniący funkcję ekspozycyjną) wynosi 23,39 m. 

• Odległość budynku karczmy od działki drogowej (droga powiatowa Kluki-Smołdzino) 
wynosi22,46 m, 

• Odległość od parkingu dla samochodów osobowych wynosi 8,5 m, 

• Odległość od drogi wewnętrznej o nawierzchni z kamienia polnego 3,05 m, 

• Odległość od otwartego zbiornika ppoż. o powierzchni lustra wody V = 329 m2 
wynosi 33,80 m. 

 

3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych.  

W budynku będą występowały substancje palne takie jak: elementy wyposażenia wnętrza, 
meble, tekstylia, papier, dekoracje, produkty żywnościowe na zapleczu kuchennym. 



14 
 

W budynku nie przewiduje się materiałów i substancji pożarowo niebezpiecznych i  
tworzących mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe w kontakcie z powietrzem. 
W budynku w normalnych warunkach eksploatacji nie będą występowały strefy 
zagrożenia wybuchem. 
 

4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. 

Pomieszczenia posiadają gęstość obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m2, 
 

5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana ilość osób. 

Z uwagi na przeznaczenie obiekt zakwalifikowano do lasy ZL III. Przewidywana 
maksymalna liczba konsumentów - 94 osób i 4 pracowników gastronomii. Na poddaszu 
zaprojektowano 6 pokoi gościnnych z 15 miejscami noclegowymi. 
 

6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz terenów. 

W budynku nie ma pomieszczeń zagrożonych wybuchem. Również na terenie Przyległym 
w tym na terenie zabytkowej Zagrody Klicka nie jest zagrożony wybuchem. W budynku 
brak palenisk z otwartym ogniem.  
 

7. Podział obiektu na strefy pożarowe. 

Budynek Karczmy stanowi jedną strefę pożarową kategorii ZLI i ZLV o powierzchni 
poniżej    8 000 m2 (budynki niskie N). 
 

8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasy odporności ogniowej i 

stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.  
 

Budynek jednokondygnacyjny niski (N) stanowiący strefę pożarową ZL I powinien 

posiadać klasę odporności pożarowej budynku „C”. 

Konstrukcja budynku spełnia następujące wymagania klasy odporności pożarowej 
(wymagania wg § 216 ust. 1): 

• główna konstrukcja nośna (słupy, rygle, zastrzały, wypełnienie kwater niepalne) – R60 

• poddasze budynku oddzielone od palnej konstrukcji i przekrycia dachu przegrodami o 

klasie odporności ogniowej EI30, 

• konstrukcja dachu –  R15, 

• strop – RE60 

• ściany zewnętrzne – EI 30, 

• ściana zewnętrzna oddzielenia ogniowego - EI60, 

• ściany wewnętrzne poddasza oddzielające pokoje od dróg komunikacyjnych i od siebie 

– EI30, 

• przekrycie dachu – RE15, 
 

Odsłonięte elementy drewniane zostaną ostrugane, wyszlifowane i zabezpieczone 

środkami ogniochronnymi do stopnia nierozprzestrzeniania ognia NRO do 

niezapalności. 

Pokrycie połaci trzcina zostanie zaimpregnowane impregnatem Fire Retardant 

spełniającym przeciwogniowe normy narodowe krajów europejskich NEN 6063 
(Netherland), BS 476 part 3 A rating (UK), AS 1530 p.3 (AU). Zabezpieczone tym 
preparatem pokrycie spełnia wymogi klasyfikacji BROOF dla pokryć dachowych. Innymi 

preparatami ogniochronnymi jest Flamex-Strzecha  do ogniochronnego zabezpieczania 

pokryć dachowych z trzciny, z certyfikatem i aprobatą techniczną ITB lub Magma 

Firestop, który stosowany jest w krajach Unii Europejskiej. Pokrycie z trzciny o grubości 
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co najmniej 20 cm zaimpregnowane preparatem Fire Retardant FOBOS-STRZECHA lub 
FLAMEX-STRZECHA, zamontowane na konstrukcji o nachyleniu co najmniej 20° 
spełnia warunki przekrycia dachów nierozprzestrzeniających ogień NRO - zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1202  z poźn. zm). 
Wszystkie użyte wyroby budowlane, materiały konstrukcyjne i wykończeniowe są 
nierozprzestrzeniające ognia NRO.   

Zgodnie z § 212 ust. 3  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z poźn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie klasa odporności pożarowej dla 
jednokondygnacyjnego budynku karczmy o funkcji gastronomiczno-hotelowej wykonany 
to klasa C. 
 

9. Warunki ewakuacji. 
  

Długość przejścia ewakuacyjnego z pomieszczenia dla konsumentów (100 osób) na 
zewnątrz budynku wynosi 14,0 m (zgodnie z § 237 ust. 1, pkt. 1 dla budynków ZL 

długość dopuszczalna wynosi 40,0 m). Z sali dla konsumentów ewakuacja odbywa się 
poprzez 2 drzwi o szer. w świetle 0,9 m (wg § 239 ust. 1 - 0,6 m szerokości na 100 osób) 
oraz 1 drzwi o szer. 0,8 m. Z wydzielonego hollu (przedsionka) zaprojektowano 1 drzwi o 
szerokości skrzydła 0,95 m. Z zaplecza gastronomicznego przewidzianego dla 4 
pracowników ewakuacja odbywać się będzie poprzez 2 drzwi o szerokości 0,90-0,93 m w 
świetle ościeżnicy. Maksymalna długość drogi ewakuacyjne z zaplecza wynosi 15,0 m. 
Wszystkie drzwi otwierają się na zewnątrz, a drzwi szer. 1,10 m pomiędzy salą dla 
konsumentów i przedsionkiem otwierają się zgodnie kierunkiem ewakuacji. Poziom 
posadzek pomieszczeń znajduje się 0,15 m powyżej przyległego terenu. Drogi 
ewakuacyjne zostaną oznaczone..Klatka schodowa zewnętrzna została oddzielona 
pożarowo od budynku drzwiami w klasie odporności ogniowej EI60 oraz drzwiami i 
oknem na poddaszu w klasie EI60, a także ścianą o odporności EI60 na całej wysokości. 
Na przekroczoną długość dojścia ewakuacyjnego na poddaszu wynosząca 19,5 m, lokalne 
zaniżenia szerokości użytkowej dwóch spoczników schodów zewnętrznych, drzwi 
ewakuacyjnych jednoskrzydłowych o zaniżonej do 0,9 m szerokości z holu i sali dla 
konsumentów, sposób wydzielenia drogi ewakuacyjnej jest zgoda KW                             
nr WZZ.5595.105.4.2021.PS     z dnia 31 maja 2021 r. dot. budynku karczmy „U 
Dargosza” w Klukach. 
 

10. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych i obiektu.  
 

Wentylacja, ogrzewanie. 

Zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej kuchni i 
pomieszczeń zaplecza oraz instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej sal 
konsumentów. Wentylacja z rur stalowych. Przejścia przez przegrody izolowane Przejścia 
instalacji przez strop, obudowa więźby dachowej płytami ogniochronnymi (Knauf Fireboard 

grub. 1,5 cm) zostaną zabezpieczone pianką ppoż.  
Wentylatorownia obudowana ścianami EI60 i zamknięta drzwiami EI30. Przewody 
wentylacyjne przechodzące przez ściany wentylatorowni powinny być wyposażone w 
przeciwpożarowe klapy odcinające EIS60 
Źródłem ciepła dla budynku jest kaskada dwóch pomp ciepła typu powietrze woda typu 
LA28ASN  firmy Dimplex. Pompy ustawione są na zewnątrz obiektu na betonowych 
fundamentach. Rozdzielnia pomp ciepła zlokalizowana jest w przybudowanym 
pomieszczeniu na zewnątrz obiektu. Wydzielono  trzy obiegi grzejne: ogrzewanie podłogowe 
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sali konsumpcyjnej, ogrzewanie grzejnikowe pozostały pomieszczeń parteru, ogrzewania 
grzejnikowe poddasza. Usytuowane w poziomie parte4ru pomieszczenie sterowni pomp 
cieplnych i sterowni wentylacji mechanicznej zostały wydzielone ścianami o odporności 
ogniowej EI60 z drzwiami EI30. 
 

1.10. Ochrona obiektu przed pożarem 

Materiały i izolacje projektowane w instalacjach wod-kan i centralnego ogrzewania zostaną 
wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzeniania ognia. Przewody wentylacji i ich 
zamocowanie zaprojektowano z materiałów niepalnych. Zaprojektowana zintegrowana 
centrala wentylacyjna będzie zabezpieczona przed przedostaniem się do jej wnętrza płonących 
cząstek. Obiekt będzie chroniony instalacją ochrony odgromowej, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Wszystkie przejścia instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych przez 
przegrody należy wykonać (przepustów kablowych) wykonane zostaną przy zastosowaniu 
zapraw ogniochronnych PROMASTOPR lub masy ogniochronnej PROMASTOPR-Coating 
oraz wełny mineralnej z zachowanie klasy odporności ogniowej przegród. 
Przejścia instalacji przez strop, obudowa więźby dachowej płytami ogniochronnymi (Knauf 

Fireboard grub. 1,5 cm) zostaną zabezpieczone pianką ppoż. 
Izolacje i materiały projektowane w instalacjach wod-kan i c.o. będą wykonane w sposób 
zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 
 

1.11. Klasa CPR kabli i przewodów w obiekcie: 

Wymagana minimalna klasa CPR kabli i przewodow w obiekcie: 
• budynek (poza drogami ewakuacyjnymi) - klasa CPR – Dca-s2, d1, a3 
• drogi ewakuacji -klasa CPR - B2ca-s1b, d1, a1 
• dopuszcza się prowadzenie kabli elektrycznych rozprzestrzeniających ogień, pod warunkiem 
okrycia ich warstwą tynku o grubości co najmniej 5 mm. Zapewnia to nierozprzestrzenianie 
płomienia (ognia) po kablach 

 

11. Urządzenia przeciwpożarowe.  

Urządzenia przeciwpożarowe w budynku: 

• hydranty wewnętrzne, 

• awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, 

• system sygnalizacji pożaru, 

• przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) 
 

Adn. 1  Instalacja hydrantowa (hydranty wewnętrzne). 

W obiekcie zaprojektowano instalację wodną hydrantów ppoż. nawodnioną 
wyposażoną w hydranty dn25. Wewnątrz budynku zakłada się jednoczesną pracę dwóch 
hydrantów ø25. Q ppoż. = 2 x 1 dm3/s.  = 2 dm3/s. Jako hydranty przeciwpożarowe stosować 
należy hydranty dn25 w skrzynkach hydrantowych wyposażonych w wąż przeciwpożarowy 
półsztywny o długości 30m, Przewiduje się zastosowanie hydrantów w skrzynkach z 
kompletnym wyposażeniem np. typ  HW-25N-K-30 wyposażony: 
- zawór DN25  
- prądownica PW-25 
- zwijadło kompletne wychylne 
- wąż półsztywny dn25 - 30 mb  
- podłączenia zasilania z prawej strony (parter) i lewej strony (piętro) 
- zawór na wysokości 1,35±0,1m od posadzki 
Ze względu na montaż hydrantów wewnętrznych wykonane zostanie nowe przyłącze wody z 
rur PE63. Wodomierz zlokalizowany zostanie na zewnątrz obiektu w studni wodomierzowej. 
Przyłącze stanowi przedmiot odrębnego opracowania..Dalej instalacja zostanie rozdzielona na 
instalację wody użytkowej i instalację zasilającą hydranty. W celu utrzymania parametrów 
wody do celów p.poż. na odpowiednim poziomie za trójnikiem na instalacji wody bytowo-
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gospodarczej należy zamontować zawór priorytetu p.poż. dn32. W warunkach normalnych 
zwór priorytetu jest otwarty pozwalając na swobodny przepływ wody do instalacji wodnej. W 
spadku ciśnienia w instalacji hydrantowej  nastąpi  odcięcie dopływu wody do instalacji 
bytowej. 
 

Adn. 2 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. 

W obiekcie projektuje się instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zapewniającą 
bezpieczne opuszczenie obiektu. Oświetlenie ewakuacyjne załączać się będzie samoczynnie w 
przypadku zaniku zasilania oświetlenia podstawowego. Rozwiązanie oświetlenia 
ewakuacyjnego oparto na oprawach LED z własnym źródłem zasilania (dane techniczne 
opraw: funkcja - świeci tylko awaryjnie; długość pracy - 1 godzina; źródło światła: LED, 
autotest). Stosowanie opraw AUTOTEST oznacza automatyczno autonomiczne testowanie 
stanu technicznego opraw, a więc nie potrzeba żadnych dodatkowych urządzeń, ani czynności 
serwisanta, żeby wykonać wymagane przez normę    PN-EN 50172 testowanie. Sterownikiem 
wersji AUTOTEST jest urządzenie mikroprocesorowe zarządzające wykonaniem testu 
funkcjonalnego ,sprawdzeniem czasu świecenia w trybie pracy awaryjnej, nadzorowanie 
prądu ładowania akumulatorów, sygnalizowanie uszkodzenia oprawy awaryjnej poprzez 
zaświecenie czerwonej diody LED. Dedykowane oprawy zasilone zostaną przewodem 
YDYżo 3x1,5 układanym podtynkowo. (PN-EN 60598-2-22 z 2004 r.). Oprawy dedykowane 
awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zostaną zamontowane nastropowo. Oprawy 
oświetlenia awaryjnego zostaną oznakowane. Oprawy oświetlenia awaryjnego zostaną 
zlokalizowane zgodnie projektem branżowym instalacji elektrycznych na wskazanych 
drogach ewakuacyjnych. Drogi ewakuacyjne zostaną doświetlone natężeniem 5lx na poziomie 
podłogi przy zachowaniu równomierności natężenia oświetlenia 40:1. Na zaprojektowane 
parametry oświetlenia i system oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych i jego 
natężenie jest zgoda KW   nr WZZ.5595.105.4.2021.PS  z dnia 31 maja 2021 r. dot. budynku 
karczmy „U Dargosza” w Klukach. 
 

Adn. 3  System sygnalizacji pożaru, 

W obiekcie zaprojektowano centralę sterującą, procesorowe, optyczne czujki dymu 
przeznaczone do wykrywania widzialnego dymu, powstającego w początkowym stadium 
pożaru, wtedy, gdy materiał jeszcze się tli, a więc na ogół długo przed pojawieniem się 
otwartego płomienia i zauważalnym wzrostem temperatury. W budynku zainstalowane 

zostaną również ręczne przyciski ostrzegacze pożarowe (ROP) zamontowane na wysokości 
ok. 1,30 m nad podłogą.  
 

Adn. 4  System wentylacji przeciwpożarowej. 

Zaprojektowano jako rozwiązanie zamienne oddymianie grawitacyjne drogi ewakuacyjnej 
(korytarza) na poddaszu za pomocą dwóch certyfikowanych okien oddymiających 
uruchamianych automatycznie za pomocą systemu sygnalizacji pożarowej prowadzący do 
zewnętrznej klatki schodowej. 
 
 

Adn. 5  Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP). 
 

Na zewnątrz obiektu w obudowie złącza kablowego Z1 (rys. E-02) na głównej wewnętrznej 
linii zasilającej zaprojektowano główny wyłącznik prądu (GWP) i przeciwpożarowy 
wyłącznik prądu (PWP). Wyłącznik PWP z zabudowanym wyzwalaczem wzrostowym 
wyzwalany będzie przyciskami zdalnego wyzwalania zamontowanymi przy wyjściach 
ewakuacyjnych z obiektu. Przyciski należy trwale oznakować napisem 
„PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU”. 
Przyciski PWP zasilić z wykorzystaniem automatycznego przełącznika faz (np. PF-431 firmy 
F&F lub równoważnym dowolnego producenta) służącym do zachowania ciągłości zasilania 
wyzwalacza w przypadku zaniku fazy zasilającej lub spadku jej parametrów poniżej normy. 
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12. Wyposażenie w gaśnice. 

Budynek zostanie wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy, przy czym ilość sprzętu ustalono 
przyjmując jedną jednostkę sprzętu o masie środka gaśniczego 2kg (lub 3 dm3) na każde 100 
m2 powierzchni strefy pożarowej ZL. Jako podstawowy rodzaj podręcznego sprzętu 
gaśniczego zaleca się gaśnice śniegowe (w sali dla konsumentów szt. – 2, w przedsionku szt. -
1, i na zapleczu gastronomicznym szt- 2). W kuchni należy umieścić gaśnicę typu F (GWF-3x 
ABF /GZ). Dodatkowo 1 gaśnicę należy zamontować w sterowni pomp cieplnych. 
 

13. Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi. 

Instalacja odgromowa. 

Obiekt będzie chroniony instalacją ochrony odgromowej. W budynku zaprojektowano 
instalację odgromową klasy III chroniącą od wyładowań atmosferycznych zgodnie z 
wymaganiami § 53 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 

14. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 

Zaopatrzenie w wodę do celów ppoż. zapewnia istniejący zewnętrzny hydrant Ø 80  na 
gminnej sieci wodociągowej na działce nr 57/2 znajdujący się w odległości 54,0 m od 
budynku Karczmy oraz hydrant Ø 80  znajduje się na działce nr 52 w odległości ok. 80,0 m od 
obiektu karczmy. 
Ponadto woda do gaszenia pożaru zapewniona zostanie z otwartego zbiornika ppoż. z 
utwardzonym brzegiem  o pow. ok. 329 m i pojemności 239 m3 (przy głębokości 0,7 m) 
znajdującego się w odległości 33,8 m od budynku Karczmy. Zbiornik znajduje się na terenie 
działki nr 156 będącej własnością gminy Smołdzino i zarządzanej prze Słowiński Park 
Narodowy. Szczegółowe rozwiązania punktu czerpalnego są przedmiotem odrębnego 
opracowania. 

 

15. Drogi pożarowe. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (dz. U. 
2009. 124. 1030) dla budynku zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi ZL I należy 
przewidzieć drogę pożarową. Droga pożarowa o szer. 4,5 m i nawierzchni brukowanej 
kamieniem polnym przebiega wzdłuż całego budynku od strony wschodniej.. Na całej 
długości budynku wzdłuż drogi pożarowej znajduje się parking o długości 27,2 i szer. 5,0 m. 
Pomiędzy ścianą budynku, a drogą pożarową brak jakichkolwiek stałych elementów 
zagospodarowania terenu, krzewów i drzew uniemożliwiających dostęp do elewacji budynku 
za pomocą podnośników i drabin mechanicznych. 
Dostępność obiektu dla jednostek gaśniczych zapewniona jest ze wszystkich stron obiektu 
(dojazd szer. 4,5 m z drogi powiatowej na całej długości budynku, publicznej, droga 

dojazdowa na zaplecze, parking i utwardzenia wokół obiektu). Teren działki wokół budynku 
jest wolny od nasadzeń i jest terenem płaskim. 
Z uwagi na istniejące uwarunkowania lokalne i terenowe wymagana dla budynku karczmy 
droga pożarowa nie spełnia normatywnych parametrów. Postanowieniem Pomorskiego 
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr WZZ.5595.106.4.2021.PS z 
dnia 31 maja 2021 r. dot. drogi pożarowej dla budynku karczmy „U Dargosza” w Klukach 
uznano wykorzystanie dla potrzeb dojazdu pożarowego istniejącego układu dróg 
wewnętrznych od strony zachodniej budynku. Rozwiązania techniczne i zamienne zapewniają 
niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej. 
 

 

Opracował :  
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OPINIA TECHNICZNA 
 

dotycząca możliwości odbudowy poddasza budynku karczmy w Klukach.  
  
Użytkownik:            Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 
                                  ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk 
 
Adres  obiektu :        Kluki 27, 76-214 Smołdzino, (działki nr 134/3, 134/2, 134/1, 130/1) 

 

Część  graficzna. 
 

1 .  Zdjęcia - 30 zdjęć obiektu po pożarze,  

2. Zdjęcia – 4 zdjęcia z lat 2008-2012.  
 

Podstawa opracowania. 
 

1. Zlecenie otrzymane od Użytkownika obiektu. 
2. Oględziny obiektu przeprowadzone dnia 19.07.2019 roku. 
 

Opis stanu istniejącego. 
 

Budynek karczmy jest budynkiem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym z poddaszem 
użytkowym. Znajduje się na terenie Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. Konstrukcja 
budynku szachulcowa pokryta trzciną. Budynek jest rekonstrukcją XIX wiecznej zabytkowej 
chałupy mieszkalnej przeniesionej ze wsi Wierzchucino. Do chałupy na zapleczy dobudowano 
pomieszczenia kuchenne. W poziomie przyziemia usytuowane są pomieszczenia karczmy 
mogącej jednorazowo obsłużyć ok. 100 konsumentów, na dobudowanym w takim samym 
stylu, jak chałupa z Wierzchucina, zapleczu znajdują się pomieszczenia kuchenne i socjalne. 
Na poddaszu znajdują się pokoje gościnne z 17 miejscami noclegowymi i dwa pomieszczenia 
gospodarcze. Budynek wyposażony jest w instalację wod.-kan., instalację elektryczną, ppoż.,  
instalację odgromową oraz instalację centralnego ogrzewania zasilanej z pomp cieplnych. 
Budynek został oddany do użytkowania w 2009 roku. Obiekt służy do obsługi ruchu 
turystycznego. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków pod pozycją A-202. 
Na skutek pożaru w dniu 18 kwietnia 2019 roku zniszczeniu uległo poddasze budynku 
karczmy. Już po przeprowadzeniu oględzin uszkodzone na skutek pożaru ściany poddasza 
zostały rozebrane do poziomu stropu nad parterem i budynek zabezpieczono plandekami 
przed niszczeniem. 
 

Ocena techniczna. 
 

1. Przyziemie. 

Ściany szachulcowe przyziemia nie zostały uszkodzone wskutek pożaru i są zachowane w 
dobrym stanie technicznym. Stwierdzono niewielkie miejscowe uszkodzenia wypełnienia 
kwater, których naprawa nie wymaga ingerencji w konstrukcje ścian. Uszkodzony narożnik 
południowo-wschodni oryginalnej chałupy wymaga rozebrania wypełnienia przyległych do 
słupa narożnego fachów, dociągnięcia połączeń i ponownego wypełnienie kwater. Na 
powierzchni konstrukcji szachulcowej (słupów, rygli, zastrzałów) występują pozostałości 
środków gaśniczych w postaci zielonawych wykwitów nie mających wpływu na ich 
wytrzymałość. Wykwity te są możliwe do usunięcia poprzez przez oczyszczenie mechaniczne 
szczotkami i szlifowanie. Stolarka okienna w poziomie przyziemia z niewielkimi 
uszkodzeniami, braku szklenia. Okna wymagają uzupełnienia wybitych szyb, oczyszczenia i 
malowania. Stolarka drzwiowa zewnętrzna zachowana bez większych uszkodzeń. Na 
zapleczu kuchennym stolarka drzwiowa wewnętrzna płytowa w ilości ok. 50% wymaga 
wymiany (przemoczenie, rozwarstwienia).  
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W pomieszczeniach dla konsumentów posadzki z uwagi na projektowane ogrzewania 
podłogowe zostaną rozebrane. W pozostałych pomieszczeniach nie stwierdzono uszkodzeń 
posadzek i po oczyszczeniu będą nadawały się do użytkowania.  
Stan zachowania elementów konstrukcyjnych w poziomie przyziemia oceniam jako dobry. Ich 
dalsze użytkowanie nie zagraża bezpieczeństwu użytkowników i mienia. 
 

2. Strop nad przyziemiem. 

Strop belkowy nagi zachowany w dobrym stanie technicznym. Stwierdzono niewielkie 
miejscowe powierzchniowe nadwęglenia belek jedynie w okolicach drzwi w ścianie 
zachodniej nad pomieszczeniami dla gości karczmy. Warstwy wykończeniowe tj. izolacja, 
deski podłogowe, płyty gips-karton na skutek zalania wodą w czasie akcji gaśniczej wymagają 
wymiany. Uszkodzone na skutek działania ognia belki posiadają wystarczająca wytrzymałoś. 
Jednakże z wagi na estetykę pomieszczeń należy wymienić wskazane na rys. belki i wykonać 
naprawy wskazanych belek stropowych metodą flekowania. Strop nie zagraża bezpieczeństwu 
użytkowania. 
 

3. Poddasze. 

Ściany zewnętrzne poddasza (lukarny, ściany szczytowe) uszkodzone i nadpalone, z 
odchyleniami od pionu, nie nadają się do zachowania i wymagają całkowitej rozbiórki. 
Również  ścianki działowe, pomimo tego, że ok. 40% nie została uszkodzona przez ogień, na 
skutek odchyleń i zalania wodą nie nadają się do zachowania. Ściany zewnętrzne i ścianki 
działowe należy rozebrać do poziomu stropu i oczepów ścian przyziemia. 

Stolarka okienna - około 50% stolarki nie nadaje się do remontu i wymaga wymiany na 
nową. 
Stolarka drzwiowa – została całkowicie zniszczona. 
  

Więźba dachowa została ,uszkodzona  w około 80%.  Więźbę dachowa należy całkowicie 
rozebrać i wykonać  nową  z odtworzeniem oryginalnej konstrukcji i historycznych 
tradycyjnych połączeń ciesielskich. 
 

Pokrycie dachowe- pokrycie trzciną zostało  częściowo nadpalone. Należy uprzątnąć 
pozostałości pokrycia zalegające na stropie i przy obiekcie. Należy wykonać całkowicie nowe 
pokrycie dachowe. 

 

4. Schody zewnętrzne -  drewniane schody zewnętrzne nie uległy uszkodzeniu.  Schody 
wymagają oczyszczenia i impregnacji. 

 

 

Wnioski końcowe. 
Uszkodzenia obiektu obejmują przede wszystkim poziomu poddasza, które w całości należy 
odbudować. Fundamenty, ściany fundamentowe bez jakichkolwiek uszkodzeń. Ściany 
konstrukcyjne i działowe w poziomie przyziemia, strop nad przyziemiem wymagają jedynie 
niewielkich miejscowych napraw. Odbudowa poddasza zniszczonego wskutek pożaru 
przywróci walory użytkowe obiektu służącego do obsługi ruchu turystycznego. I jest 
uzasadnione ekonomicznie. 
 
 

                                                                                       Opracował:        
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I N FO R M A C J A  D O T Y C ZĄC A  B E ZPI E C ZEŃS T W A  I  O C H R O N Y  

ZD R O W I A .  

 
1. Nazwa obiektu:   odbudowa  poddasza XIX wiecznego zabytkowego 

budynku  karczmy  w  Klukach po pożarze              

i przebudowa sanitariatu. 

 

2.   Adres inwestycji:     Kluki  27,  76-214 Smołdzino  

                               (dz. nr 134/3, 134/2, 134/1, 130/1). 

 

3. Inwestor:                     Muzeum Pomorza Środkowego  28 w Słupsku 

                                   

 

4. Adres inwestora :   ul. Dominikańska 5-9,  76-200 Słupsk. 

 

5.  Projektant:                    inż. Andrzej Łopaciuk,   

                                      ul. Krasińskiego 10/2,  76-200 Słupsk. 
                                            tel.  604 074 243,  email:  andrzejlopaciuk@wp.pl   

 

 
    O P R A C O W A Ł :  

 

 

 

SŁUPSK,   LIPIEC  2021  ROK.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ OPISOWA. 
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Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót budowlanych zobowiązany jest sporządzić 
plan BIOZ z uwagi na zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 730). Plan BIOZ powinien 
znajdować się na budowie i być ogólnie dostępny. 
 

Zakres robót obejmuje roboty budowlane polegające na odbudowie poddasza zabytkowego 
XIX wiecznego budynku karczmy wraz z przebudową sanitariatów na terenie Muzeum Wsi 
Słowińskiej w Klukach (dz. nr 134/3, 134/2, 134/1, 130/1). 
 

1. Kolejność wykonywania robót obejmuje zagospodarowanie placu budowy, roboty 
ziemne, roboty budowlano-montażowe, roboty wykończeniowe oraz wszelkie inne roboty 
wykonywane przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych na placu budowy. 

 

2. Działka objęta opracowaniem jest działką zabudowana budynkiem karczmy będącej 
przedmiotem opracowania. Teren działki jest ogrodzony.  

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa              
i zdrowia ludzi: 

• wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne, 

• drogi, wyjścia i przejścia dla zatrudnionych pracowników, 

• strefy składowania materiałów i wyrobów, 

• instalacje rozdziału energii elektrycznej, 
 

4.  Rodzaje i skala zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych oraz    
miejsce i czas ich wystąpienia: 

a)   roboty budowlano-montażowe: upadek z wysokości w szczególności z wysokości powyżej 
5,0 m: balustrady, zabezpieczenia wszelkich otworów pionowych i poziomych, prace 
powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, 

b)   roboty wykończeniowe: upadek z wysokości w szczególności z wysokości powyżej 5,0 m 

(rusztowania zewnętrzne i wewnętrzne, balustrady) uderzenie spadającym przedmiotem 
(strefy niebezpieczne), prace powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, 

c)  praca z maszynami i urządzeniami technicznymi na placu budowy: porażenie prądem 
elektrycznym, 

d)    potrącenie pracownika lub osoby postronnej sprzętem mechanicznym (dźwig, podnośnik), 
f)    pochwycenie kończyn przez napęd urządzeń, 
g)   impregnacje, 
 

5.  Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót   
szczególnie niebezpiecznych: 

5.1. Szkolenia pracowników w zakresie bhp. 
 a)  szkolenie wstępne podstawowe, 

• szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny),  

• szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy), 

• zapoznanie z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku, 
b)   szkolenie okresowe. 
c) zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 

obuwia roboczego, 
 

6. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia oraz zasady bezpośredniego  
nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby. 
 

7. Zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 
obuwia roboczego. 
 

8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich 
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sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru , awarii i innych zagrożeń: 

• wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy, 

• oznakowanie terenu budowy, 

• wydzielenie dróg komunikacyjnych, 

• wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych, 

• doprowadzenie mediów zgodnie z planem zagospodarowania, 

• zapewnienie i urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

• szkolenia bhp i ppoż., 
• aktualne badania lekarskie zatrudnianych pracowników, 

• zaopatrzenie w sprzęt bhp i ppoż., 
• ustalenie wykazu prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby w 

celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego 
zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego,  

• udostępnienie do stałego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy 
dotyczących: wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub 
zagrożeniami zdrowia pracowników,  

• zapoznanie z obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych występujących na placu 
budowy, 

• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi udzielania 
pierwszej pomocy, 

 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy lub robót powinien 
przeszkolić pracowników w zakresie dotyczącym BHP przy obsłudze elektronarzędzi. 
Pracowników zatrudnionych przy robotach na wysokości należy przeszkolić odpowiednio do 
powierzonych im prac.  Przeprowadzenie szkolenia należy udokumentować pisemnym 
oświadczeniem pracownika o przeszkoleniu BHP. 
Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej. 
Na budowie należy zabezpieczyć wymagane przepisami środki techniczne i organizacyjne. 
Na budowie powinna znajdować się podręczna apteczka. 
Tablica informacyjna powinna bezwzględnie zawierać numery ratunkowe oraz wskazanie 
usytuowania najbliższego aparatu telefonicznego. 
 

Opracował :  

 

 

SŁUPSK,   L IPIEC  2021  ROK.  

 










































