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Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Marcin Wojciech BUJNOWSKI

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr BŁ/299/94,
jest wpisany na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: MA-0118.

Członek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 29-01-2021 r.  Warszawa.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-07-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anatol Kuczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MA-0118-3278-Y9DD-YYFC-821D

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.



OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt remontu antresoli, budowy dodatkowych schodów na antresolę w
hali nr 3a oraz wykonanie ścianki działowej w bibliotece w budynkach Sieci Badawczej ŁUKASIE-
WICZ - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (PIAP) został sporządzony zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

15 III 2020

mgr inż. arch. Marcin Bujnowski





OPIS TECHNICZNY PROJEKTU REMONTU ANTRESOLI, BUDOWY DODATKOWYCH
SCHODÓW NA ANTRESOLĘ W HALI NR 3a ORAZ WYKONANIE ŚCIANKI

DZIAŁOWEJ W BIBLIOTECE
 

Adres inwestycji: Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa

Inwestor: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Przemysłowy Instytut Automatyki i
Pomiarów (PIAP);
Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa

Projektant : mgr inż. arch. Marcin Bujnowski BŁ/299/94, MA-0118

 1. Temat opracowania:
 1.1. Remont antresoli w hali nr 3a oraz budowa schodów ewakuacyjnych z 

antresoli prowadzących do hali głównej.
 1.2. Wykonanie ścianki działowej w bibliotece (pomieszczenie nr 6, budynek 

nr 3).
 2. Zakres opracowania:

Opracowanie projektowe obejmuje projekt dodatkowych schodów na antreso-
lę, projekt dodatkowej ścianki działowej o niepełnej wysokości w pomieszcze-
niu biblioteki wraz z niezbędnym wyposażeniem instalacyjnym.

 3. Podstawa opracowania:
 3.1. Wizja lokalna, pomiary własne
 3.2. Przepisy i normy związane z tematem opracowania
 3.3. Aktualna Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – sierpień 2016
 3.4. Ekspertyza ochrony przeciwpożarowej wraz z Postanowieniem Komen-

danta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
 4. Stan istniejący

 4.1.  Hala nr 3a
a) Obiekt jest  częścią zespołu obiektów Sieci  Badawczej  Łukasie-

wicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów (PIAP);
b) W skład Zespołu wchodzą łącznie trzy tego typu obiekty (3a, 4a,

5a) a ponadto obiekty nr 3, 4, 5 i 6. Komunikację między obiekta-
mi zapewnia korytarz 5b – oznaczenia według rysunku nr 1 In-
strukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (dalej IBP)

c) Funkcja obiektu – obiekt jest wykorzystywany w pracach monta-
żowych, badawczych i serwisowych z zakresu robotyki (np. robo-
ty przemysłowe)

d) Układ funkcjonalny budynku nr 3a:
□ część wejściowa od strony  korytarza  (5b);  część  dwukondy-

gnacyjna mieszcząca klatkę schodową żelbetową prowadzącą
do pomieszczeń na piętrze  (3 pokoje – nie przeznaczone na
pobyt ludzi) i na antresolę;  klatka nie spełnia obowiązujących
warunków  technicznych;  pod  schodami  znajduje  się  główna
rozdzielnia elektryczna dla hali

□ część główna hali na parterze; parterowa, jednoprzestrzenna,
o średniej wysokości 6,5 m;  z przestrzeni hali wydzielona jest
antresola (oznaczenie +1/3a), do której obecnie nie ma dostę-
pu  bezpośrednio  z  parteru;  pod  antresolą  znajdują  się  po-
mieszczenia magazynowe

□ część biurowo – konferencyjna z niezależnym wejściem z kory-
tarza, niepołączona funkcjonalnie z halą główną i antresolą

e) Konstrukcja hali:
□ konstrukcja żelbetowa prefabrykowana – słupy i dźwigary da-

chowe (rama H); przekrycie płytami panwiowymi wypełnionymi



panelami z blachy powlekanej
□ wypełnienie ścian bocznych – cegła pełna lub kratówka
□ okna:
> na antresoli pcw
> w  hali  głównej  witryny  aluminiowe  zabezpieczone  siatką

ogrodzeniową
□ drzwi na piętrze i do antresoli – drewniane
□ drzwi wejściowe z korytarza – aluminiowe
□ brama zewnętrzna segmentowa,  podnoszona wyposażona w

drzwi ewakuacyjne
f) Antresola   +1/3a  :
□ Antresola +1/3a stanowi część układu funkcjonalnego Hali nr

3a
□ Konstrukcja i wykończenie:
> konstrukcja stropu stalowa z dwuteowników stalowych I 220

opartych na słupach z rur stalowych Ø200
> płyta żelbetowa grubości 10 cm
> podłoga z płytek pcw
> balustrada z płaskowników stalowych z pochwytem pcw
> ściany boczne pomiędzy głównymi słupami  prefabrykowa-

nymi hali nr 3 tynkowane tynkiem cementowo – wapiennym;
we wnękach między słupami po dwa grzejniki typu PURMO

> okna pcw na wysokości 1,58 m powyżej posadzki antresoli;
drzwi wejściowe na antresolę drewniane, płytowe

 4.2.  Pomieszczenie biblioteki:
a) Biblioteka mieści się w pomieszczeniu nr 6 w budynku nr 3
b) ściany tynkowane tynkiem cementowo – wapiennym
c) strop pod pomieszczeniem biblioteki żelbetowy, monolityczny
d) podłoga – klepka dębowa
e) drzwi wejściowe drewniane, płytowe

 5. Projekt:
 5.1. Antresola   +1/3a  :

a) układ funkcjonalny:
□ Antresola przewidziana jest jako miejsce pracy dla maksymalnie

10-ciu pracowników wykonujących diagnostykę i naprawy sprzętu
(robotyka); stanowiska należy zgrupować w polach oznaczonych
B, C, D, E

□ Na antresoli znajdować się będą stanowiska serwisowe wyposa-
żone w energię elektryczną i dostęp do sieci LAN

□ Projektowane  schody  o  szerokości  w  świetle  balustrada  1,2  m
będą służyć jako komunikacja wewnętrzna pomiędzy przestrzenią
główną hali nr 3 na parterze a stanowiskami serwisowymi na an-
tresoli oraz jako najkrótsza droga ewakuacji (przez bramę w ścia-
nie szczytowej hali – na zewnątrz). Antresola będzie funkcjonalnie
powiązana z halą główną.

b) Zakres prac budowlanych i remontowych:
□ dobudowa wewnętrznej klatki schodowej ewakuacyjnej konstrukcji

stalowej (stal profilowa klasy S235JR):
> wykonanie bruzd w posadzce hali na parterze pod położenie

podwalin z dwuteowników walcowanych I 220 
> montaż  policzków schodów z  dwuteowników walcowanych  I

160 
> montaż kątowników 30x30x3 jako elementów wsporczych spo-

cznika schodów; montaż za pomocą śrub M12x35 ocynkowa-
nych ogniowo

> montaż stopni schodowych oraz spocznika z krat wciskanych
według wzoru:



STOPIEŃ – KRATA WCISKANA

KRATA WCISKANA
> Parametry krat wciskanych:
− oczka 33x33 mm
− płaskownik nośny 40x3 mm
− płaskownik poprzeczny 10x2 mm
− stopnie  z  krat  pomostowych  wg  normy  DIN  24531,  stal

S235JR
− w blachach bocznych wykonane są otwory Φ13 mm oraz

Φ13x25 mm umożliwiające montaż stopnia do konstrukcji
schodów

− każdy  stopień  montowany  jest  do  belek  policzkowych  za
pomocą 4 śrub M12 x 35 ocynkowanych ogniowo wg DIN
558 (+ nakrętka M12 wg DIN 555 i podkładka A13 wg DIN
125)

− wartość obciążenia ciągłego Fv=19,2 kN/m2

− wartość  obciążenia  skupionego  na  powierzchnię  200x200
mm Fp=3,8 kN



> montaż (spawanie) balustrad do policzków schodów – profile
zimnogięte, spaw ciągły, elektrody EA 1.46

> mocowanie policzków do czoła płyty stropowej antresoli   ko-
twami HILTI HSA-K M12x150/75 (po 4 szt. na blachę mocują-
cą)
UWAGA:
− elementy: pas górny policzka schodów, pas dolny policzka  

schodów,  spocznik  policzka  schodów  należy  wykonać  w
układzie prawy – lewy

− przed  wykonaniem  elementów  należy  zdjąć  wymiary  z  
natury

□ wykonanie ścianki oddzielającej pomieszczenie +1/3a od otwartej
części hali na poziomie 0 w celu odizolowania akustycznego

□ remont wykończenia antresoli:
> wymiana podłogi pcw na gres wraz z naprawą wylewki betono-

wej; wykładzina pcw w klasie trudnopalności Bfl-s1
> naprawa tynków wewnętrznych i malowanie
> czyszczenie i malowanie balustrady wraz z dostosowaniem do

projektowanych schodów
 5.2. Biblioteka (6)  

a) wymiana posadzek  pcw – z wykładziny rulonowej na wykładzinę z
„kwadratów”; wykładzina w klasie trudnopalności Bfl-s1 

b) wykonanie napraw wylewek betonowych po zdjęciu posadzki
c) wykonanie szlichty wyrównującej na posadzce. Grubość szlichty na-

leży  ustalić  po  wykonaniu  projektowanego  otworu  drzwiowego  i
stwierdzeniu ewentualnej różnicy w poziomie podłogi między salą a
istniejącym korytarzem szkolnym.

d) wymurowanie ścianki (gazobeton gr. 12cm) i wysokości 1,10 m
e) miejscowe naprawy tynków i powłoki malarskiej na styku projektowa-

nej ścianki ze ścianą istniejącą;
f) montaż listew przyściennych pcw

 6. Zakres prac elektrycznych - wg  projektu instalacji elektrycznych
 7. Wyposażenie - Zgodnie z dyspozycją użytkownika obiektu
 8. Oświetlenie sali -  wg  projektu instalacji elektrycznych; na antresoli należy

zainstalować awaryjne oświetlenie elektryczne 
 9. Wyposażenie instalacyjne

Instalacja elektryczna - oświetleniowa i gniazd wtykowych,  oświetlenia awa-
ryjnego, LAN (według projektu instalacji elektrycznych)

 10. Kolorystyka
Kolorystykę gresów, wykładziny podłogowej i kolor ścian należy uzgodnić na
etapie wykonawczym z użytkownikiem obiektu.

 11. Ochrona przeciwpożarowa
 11.1. Część biurowo – konferencyjna nie jest połączona z halą i nie wchodzi

w zakres opracowania.
 11.2. Antresola  włączona  będzie  w  istniejący  układ  funkcjonalny  hali  3a  i

przeznaczona będzie do pracy dla maksymalnie 10 osób.
 11.3. Z hali 3a prowadzą dwa kierunki ewakuacji: do łącznika 5b i bezpośred-

nio na zewnątrz przez bramę podnoszoną wyposażoną w drzwi ewaku-
acyjne. Z antresoli  możliwy jest jeden kierunek ewakuacji  – przez drzwi
ewakuacyjne w bramie podnoszonej.  Przy ograniczeniu użytkowania do
pół oznaczonych B, C, D, E długość dojścia ewakuacyjnego nie przekro-
czy 30,0 m oraz dopuszczalnej długości dojścia po poziomej drodze ewa-
kuacyjnej wynoszącej 20 m

 11.4. Szerokość drzwi wyjściowych w bramie podnoszonej spełnia min. szero-
kość drzwi ewakuacyjnych z pomieszczenia wynoszącą min. 90 cm co jest
wystarczające do ewakuacji osób przebywających na antresoli.

 11.5. Strop tworzący w pomieszczeniu dodatkowy poziom – antresolę, prze-



znaczoną do użytku dla nie więcej niż 10 osób nie wymaga dodatkowych
zabezpieczeń konstrukcji w tym konstrukcji nośnej. (§ 216 ust. 7 WT)

 11.6. Wymaganie klasy odporności ogniowej nie dotyczy schodów na antre-
solę w pomieszczeniu w którym się ona znajduje, jeżeli antresola jest prze-
znaczona do użytku nie więcej niż 10 osób (§ 249 ust. 4 WT)

 11.7. Schody na antresole powinny mieć szerokość co najmniej  -  1,2 i  nie
więcej niż 17 stopni w jednym biegu (§ 68 i 69 WT)

 11.8. Na antresoli zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ekspertyzą ochrony przeciw-
pożarowej będzie zainstalowane AOE (awaryjne oświetlenie ewakuacyjne)

 11.9. Pozostałe warunki ochrony przeciwpożarowej opisane w Instrukcji bez-
pieczeństwa pożarowego nie ulegną zmianie.

 12. Przystosowanie pomieszczenia  dla osób niepełnosprawnych
a) W bibliotece szerokość drzwi z korytarza wynosi 0,9 m co umożliwia

korzystanie z pomieszczenia osobom niepełnosprawnym
b) Nie przewiduje się przebywania osób niepełnosprawnych na antreso-

li. 

                                                                          sporządził: Marcin Bujnowski
                                                                                                15 styczeń 2021
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