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OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
  

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. 

 

Projektowany obiekt, przewidziany dla masowych imprez sportowych, widowiskowych, 

targowych itp. będzie miał widownię o pojemności do 15.328 widzów siedzących, w tym: 

a./ 6.752 miejsc na trybunach stałych górnych (nadwieszonych), 

b./ 900 miejsc dla VIP-ów, z tego 580 na trybunach VIP i 380 w lożach VIP. 

c./ 3.356 miejsc na trybunach stałych dolnych, 

d / 3.774 miejsca na trybunach składanych dolnych, 

e./ 496 miejsc w lożach dla publiczności 

f,/ 52 miejsca dla niepełnosprawnych 

oraz 3.000 miejsc na płycie areny na czas imprez widowiskowych. Ze względu na brak widoczności 

podczas imprez część trybun za sceną (około 2.000 miejsc) będzie wyłączona z użytkowania. 

Niezależnie od powyższego na hali treningowej zaprojektowano 304 miejsca siedzące oraz 

możliwość lokalizacji na płycie ok. 2.000 miejsc siedzących na czas imprez widowiskowych. Wtedy 

maksymalne wypełnienie sali wynosić będzie 2.304 widzów na miejscach siedzących. 

Podstawowym problemem jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego na wypadek pożaru, 

terroryzmu, zamieszek i klęsk naturalnych a także stosowania materiałów pirotechnicznych 

Podstawowym problemem jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego na wypadek pożaru, 

terroryzmu, zamieszek i klęsk naturalnych a także stosowania materiałów pirotechnicznych typu 

widowiskowego oraz z prowokacją grup kibicowskich. Dlatego projektuje się zapewnienie 

całkowitej ewakuacji widowni w krótkim odstępie czasu, nie przekraczającym wartości krytycznej 

(ok. 15 min) ze względu na przekroczenie choćby jednego z podstawowych parametrów 

bezpieczeństwa. 

 

Budynek składa się z następujących kondygnacji:  
 
- poziom -1 - garaż  
- poziom - 0, przyziemie z funkcją zaplecza imprez sportowych. Na poziomie zlokalizowano 
  szatnie, pomieszczenia odnowy biologicznej, magazyny sprzętu i urządzeń, oraz dolna część 
  parkingu.  
- półpoziomy parkingowe pomiędzy poziomem 0 i 2, parking ogólnodostępny i parking VIP  
- poziom - 2, wejściowy. Poziom lokalizujący wejścia do obiektu przeznaczone dla uczestników 
  imprezy. Zlokalizowano szatnie, toalety, restauracje, kasy.  
- poziom - 3, z przeznaczeniem dla gości specjalnych VIP – zawiera wydzielone loże, reżyserkę i  
  pomieszczenia dla służb oraz restauracje. Poziom wydzielony od reszty obiektu.  
- poziom - 4, ogólnodostępny – wejścia na trybuny dla widzów.  
- poziom - 5 , techniczny – wejście na piętro techniczne  
- poziom - 6 – pomosty techniczne.  
 

Projekt przewiduje zastosowanie w obiekcie następujących urządzeń przeciwpożarowych: 

◙ system integrujący zarządzanie bezpieczeństwem w budynku, 

◙ system sygnalizacji pożaru SAP – ochrona zupełna obiektu, 

 



◙ urządzenie transmisji alarmów UTA – monitoring do Komendy Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Krakowie, 

◙ dźwiękowy system ostrzegawczy DSO w obrębie budynku i na terenie przyległym, 

◙ stałe urządzenia gaśnicze wodne do zabezpieczenia strefy widowni hali głównej za pomocą 

czterech działek gaśniczych zdalnie sterowanych lub innym podobnych rozwiązań, 

◙ stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe do zabezpieczenia całości obiektu za wyjątkiem widowni 

i pomieszczeń wyłączonych z ochrony - np pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, szatni 

wyposażonych w metalowe szafki, innych „mokrych”, klatek schodowych i dźwigów, 

◙ instalacja hydrantów wewnętrznych 25 w strefach kategorii ZL i 52 (magazyny, garaż), 

◙ system mechanicznego oddymiania strefy pożarowej widowni głównej. 

◙ instalacja nadciśnieniowa zabezpieczenia klatek schodowych przed zadymieniem, 

◙ instalacja nadciśnieniowa zabezpieczenia szybów dźwigów przed zadymieniem, 

◙ przeciwpożarowe klapy odcinające w kanałach wentylacyjnych, 

◙ instalacja oświetlenia awaryjnego – oświetlenie dróg ewakuacyjnych i przeszkodowe, 

◙ 2 dźwigi o parametrach technicznych dźwigów ratowniczych dla staży pożarnej. 

◙ komputerową symulację rozwoju pożaru i ewakuacji ludzi (do czasu uzyskania tzw. wartości 

krytycznej ewakuacji 

 

  

  

  

  

2. PARAMETRY POŻAROWO-TECHNICZNE OBIEKTU. 

 

2.1. Powierzchnia obiektu i jego części funkcjonalnych. 

Projektowany obiekt ma powierzchnię netto około 58.500 m2, z czego widownia hali głównej 

ma 12.741 m2. W przyziemiu i na kondygnacji VIP przewidziano sale konferencyjne, z czego 

największa ma powierzchnię około 270 m2. Na piętrze wejściowym oraz na piętrze 4, 

ogólnodostępnym przewidziano Fast foody o max powierzchni 70m2,oraz jedną saleę fast food 

w strefie widowni o powierzchni ok 400m2 a na piętrze vip zlokalizowano dwie sale restauracyjne o 

powierzchniach około 680m2. Największe pomieszczenia magazynowe posiadają powierzchnie 

rzędu 800 m2 (magazyny areny głównej), inne w granicach od kilku do kilkudziesięciu metrów 

kwadratowych. 

 

2.2. Wysokość budynku i liczba kondygnacji. 

Pod względem wysokościowym należy odnieść się do dwóch zasadniczych części bryły 

budynku, a mianowicie: 

a./ widownia - budynek jednokondygnacyjny wysoki W (h>25 m), 

b./ pozostała część – budynek wielokondygnacyjny średniowysoki SW, h = 23 m. 

2.3. Kategoria zagrożenia ludzi. 

Projektowany obiekt został zakwalifikowany zasadniczo do kategorii ZL I zagrożenia ludzi 

z wydzielonymi częściami kategorii ZL III (zespół szatni, odnowy biologicznej, fizjoterapia, biura, 

sale konferencyjne o pojemności do 50 osób) oraz wydzielonymi pożarowo strefami kategorii PM. 

 

2.4. Klasa odporności pożarowej budynku. 

 



Projektowany obiekt będzie w całości wykonany w klasie „B” odporności pożarowej. 

 

2.5. Dopuszczalna wielkość powierzchni głównych stref pożarowych. 

Projektowany obiekt będzie podzielony na strefy pożarowe, przy czym główne strefy będą 

miały następujące powierzchnie: 

a) widownia hali głównej (1-kondygnacyjna strefa wysoka) może mieć powierzchnię 

dopuszczalną 10.000 m2, co przy powierzchni rzeczywistej samej widowni 12.741 wymaga 

uzyskania w Ministerstwie Infrastruktury upoważnienia dla Prezydenta Miasta Krakowa do 

wydania zgody na odstępstwo od § 227 ust.1 przepisów techniczno-budowlanych ponieważ 

dla budynków wysokich nie przewiduje się powiększenia stref jak w § 227 ust. 4. 

b) pozostałe strefy kategorii ZL w budynku średniowysokim (w tym m. in. hala treningowa) mogą 

mieć powierzchnię do 5.000 m2, a przy wyposażeniu ich w stałe urządzenia gaśnicze wodne - 

do 10.000 m2. 

c) strefy magazynowe nie zagrożone wybuchem kategorii PM o obciążeniu ogniowym Q do 

2.000 MJ/ m2, w budynku średniowysokim: 4.000 m2 (przy SUG do 8.000 m2), 

d) pomieszczenia techniczne kategorii PM nie zagrożone wybuchem, o obciążeniu ogniowym 

Q < 500 MJ/ m2 i Q < 1.000 MJ/ m2, w budynku średniowysokim: odpowiednio 10.000 m2 

i 8.000 m2 (przy zastosowaniu stałych urządzeń gaśniczych 20.000 m2 i 16.000 m2), 

e) garaż zamknięty dla samochodów osobowych: 2 500 m2 (przy zastosowaniu stałych urządzeń 

gaśniczych 5 000 m2). 

 

2.6. Maksymalna pojemność widowni. 

Przy pełnej obecności widzów, artystów, dziennikarzy, personelu pomocniczego i służb 

porządkowych (ochrony) w strefie pożarowej widowni założono z obecność około 18.500 ludzi. 

Ilość taka wystąpić może jedynie podczas gali boksu, przy centralnie umieszczonym ringu z pełną 

obsadą publiczności na wszystkich trybunach, w lożach VIP oraz na płycie, z uwzględnieniem 

utraty miejsc na trybunach składanych i na przejściach ewakuacyjnych na poziomie 0.00. 

  

3. PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO I ZAGROŻENIE 

WYBUCHEM. 

 

W budynku występują pomieszczenia techniczne kwalifikowane do grupy produkcyjno- 

-magazynowych, w których gęstość obciążenia ogniowego oszacowano następująco; 

◙ wentylatornie, wymiennikownia ciepła, pompownia pożarowa itp. – do 500 MJ/m2, 

◙ garaż zamknięty dla samochodów osobowych – do 500 MJ/m2, 

◙ warsztaty i pomieszczenia ruchu elektrycznego – do 1.000 MJ/m2, 

◙ magazyny sprzętu sportowego i wyposażenia widowni – do 2.000 MJ/m2. 

W projektowanym obiekcie w normalnym stanie użytkowania nie będą używane, przetwarzane ani 

magazynowane substancje pożarowo niebezpieczne w rozumieniu zapisu §2 ust.1 pkt 1 

rozporządzenia MSWiA [6], za wyjątkiem paliwa zgromadzonego w zbiornikach dla agregatów 

prądotwórczych. Ponadto należy się liczyć z możliwością incydentalnego stosowania materiałów 

pirotechnicznych widowiskowych w kontrolowanej ilości. Z tego względu w budynku przewidziano 

specjalne pomieszczenie, wydzielone ścianami i stropem klasy REI 120 oraz drzwiami klasy 

EI 120-CS jako osobna strefa pożarowa, do krótkotrwałego przechowywania po zarekwirowaniu ich 

w czasie kontroli. 



 

4. KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDYNKU. 

 

Poszczególne elementy konstrukcyjne budynku klasy „B” odporności pożarowej będą spełniać 

następujące wymagania minimalne co do klas odporności ogniowej: 

◙ główna konstrukcja nośna (słupy, pociągi, ramy) – klasa R 120, 

◙ stropy oddzielenia przeciwpożarowego nad garażami, pomieszczeniami technicznymi 

i magazynowymi, wydzielonymi jako osobne strefy pożarowe kategorii PM,– klasa REI 120, 

◙ stropy międzykondygnacyjne pozostałe – klasa REI 60, 

◙ ściany zewnętrzne nienośne (pasy międzykondygnacyjne 80 cm nad strefami ZL i 120 cm 

nad strefami PM o obciążeniu ogniowym Q>1.000 MJ/m2) – klasa EI 60, NRO, 

◙ ściany wewnętrzne – klasa EI 30, NRO, 

◙ ściany wewnętrzne oddzielające klatki schodowe od innych pomieszczeń i dróg 

ewakuacyjnych - klasa EI 60 wg zapisu § 249 ust.1 rozporządzenia MI [1], 

◙ ściany wewnętrzne oddzielające klatki schodowe od wnętrza garażu - klasa REI 120, 

◙ ściany oddzielenia przeciwpożarowego stref w tym ściany pomieszczeń wymienionych 

w § 212 ust.9 rozporządz. MI [1] – klasa REI 120, 

◙ ściany maszynowni wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – klasa EI 60, 

◙ biegi schodów w klatkach schodowych – klasa R 60, 

◙ konstrukcja nośna dachu – klasa R 30 nośności pożarowej, 

◙ przekrycie dachu – klasa E 30 szczelności pożarowej, nie rozprzestrzeniające ogn 

◙ drzwi do klatek schodowych i wind pasażerskich – klasa EI 30 CS 

◙ drzwi przedsionków dźwigów ratowniczych – klasa 2 x EI 30 CS, 

◙ drzwi przeciwpożarowe w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego, w tym drzwi, 

które oddzielają strefę pożarową widowni od reszty budynku – klasa EI 60 CS, 

◙ drzwi przeciwpożarowe do różnych pomieszczeń technicznych – klasa EI 30 CS i EI 60 CS. 

Drzwi do pomieszczeń elektrotechnicznych wykonać zgodnie z Polską Normą. 

 

5. STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW BUDYNKU 

- EUROKLASY REAKCJI NA OGIEŃ. 

 

Elementy budynku i wyposażenie, w stosunku do których określono wymagania co do stopnia 

palności i rozprzestrzeniania ognia (pokrycia dachowe, ściany, posadzki, sufity siedziska na 

widowni, elementy wystroju wnętrz i elementy liniowe) zaprojektowano zgodnie obowiązującymi 

przepisami: nierozprzestrzeniające ognia i niepalne, niezapalne lub trudnozapalne. W obszarach 

komunikacji ogólnej zastosowane będą tylko materiały niepalne i niezapalne. 

Zgodnie z klasyfikacją wg PN-EN 13501-1:2004 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych 

i elementów budynków. Część1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogień” należy przyjęto 

zasadę, że: 

a) elementy nierozprzestrzeniające ognia mają klasę podstawową (euroklasę) A1, A2 i B, 

b) elementy niepalne mają klasę podstawową A1 i A2, 

c) elementy niezapalne mają klasę podstawową A2 i B, 

d) elementy trudno zapalne mają klasę podstawową C-s3, d2 i D-s1, d2. 

Wszystkie sufity podwieszone w budynku zaprojektowano z materiałów niepalnych klasy A1 lub 

A2-s3, d0, przy czym dopuszczono materiały niezapalne klasy A2-s3, d2 lub B-s3, d2 Siedziska na 



widowni zaprojektowano z niezapalnego tworzywa klasy B-s3, d2, zaś tapicerowane fotele dla VIPów 

– jako trudnozapalne klasy C-s3, d2. Ponadto żadne z zastosowanych siedzisk nie wydzielają 

toksycznych produktów w czasie rozkładu termicznego i spalania. 

 

 

 

6.7. Czas ewakuacji widzów z trybun. 

Podręcznik R. Wirszyłły [21] zaleca, aby czas ten mieścił się w przedziale 5 ÷ 15 min., średnio 

10 minut. W tym czasie na szerokości jednego pasma ruchu o szerokości 0,6 m może przejść 

bezpiecznie do 300 osób. 

Wg J. Paulsa i H.Nielsona (The SFPE-Handbook of the Fire Protection Engineering) 

przewidywany czas ewakuacji kalkulowany metodą tradycyjną, bez użycia programów 

komputerowych (wliczając w to czas od momentu powstania pożaru do rozpoczęcia ewakuacji, 

który przy istnieniu DSO wynosi około 30 sekund), nie powinien przekroczyć 10 minut. 

Szczegółowe wyliczenia dla najbardziej niekorzystnego miejsca przedstawiono w rozdziale 10.7. 

 

7. WARUNKI EWAKUACJI LUDZI ORAZ OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE 

I PRZESZKODOWE. 

 

7.1. Założenia ogólne. 

Układ komunikacyjny w hali głównej, przewidziany do ewakuacji ludzi, oparto na przejściach 

radialnych wewnątrz widowni, prowadzących do korytarzy obejściowych na piętrach 2, 3 i 4 

(poziom 5 piętra nie jest dostępny dla publiczności) i dalej do klatek schodowych. Na poziomie 3 

piętra usytuowano loże dla VIP-ów, boxy mediów i reżyserkę, posiadające bezpośrednie wyjścia na 

korytarz obejściowy. Poniżej tych lóż wydzielono dwa lub trzy rzędy siedzisk jako trybunę VIP-ów, 

która została oddzielona stałą barierą od pozostałej części trybuny dolnej. 

Publiczność z trybun ewakuuje się niezależnie na trzy poziomy tzw. korytarzy obejściowych: 

a) z trybuny górnej na poziom 4 piętra do klatek schodowych, 

b) z trybuny VIP, lóż VIP i boxów mediów na poziom 3 piętra do klatek schodowych, 

c) z trybuny dolnej na poziom 2 piętra do wyjść na zewnątrz budynku, 

d) z płyty areny do wyjść na zewnątrz na poziomie płyty. 

Większość wyjść z widowni głównej prowadzi poprzez womitoria, ale występują także 

przypadki (na 3 i 4piętrze), kiedy prowadzą bezpośrednio na korytarze. Wokół obwodu widowni 

głównej wydzielono obszar komunikacyjny w postaci korytarzy obejściowych o zmiennej 

szerokości, którymi umożliwiono przemieszczanie się ludzi wzdłuż i w poprzek po całym obwodzie 

hali. 

Z korytarzy dostępne są pomieszczenia zaplecza i usług oraz 16 klatek schodowych, 

łączących parter i piętra 2, 3 i 4. Każdą z klatek obudowano ścianami o klasie odporności ogniowej 

EI 60 i zamknięto drzwiami klasy EI 30-CS. Biegi posiadają konstrukcję żelbetową, a ich szerokość 

wynosi od 250 cm (8 klatek 2-biegowych) do 510 cm (8 klatek 1-biegowych). Wejścia do klatek 

schodowych na poszczególnych poziomach prowadzą poprzez drzwi o szerokości od 1,0 do 2,2 m. 

Każda z klatek posiada bezpośrednie wyjście na otwartą przestrzeń na poziomie 2 piętra. 

Z poziomu 2 piętra prowadzą bezpośrednie wyjścia na zewnątrz obiektu. Jest to 8 zespołów wyjść, 

z których każde posiada od 5 do 7 par drzwi 2-skrzydłowych o szerokości 1,8 - 2,0 m. Ponadto 

wyjście ludzi na zewnątrz obiektu umożliwiają poszczególne klatki schodowe (drzwi 2-skrzydłowe 



o szerokości od 1,5 - 2,4 m). 

Ewakuacja ludzi z poziomu płyty areny jest możliwa poprzez dwa zespoły wyjść 

zlokalizowanych w osi L, prowadzących poprzez hole wjazdowe areny. W każdym zespole 

znajduje się brama z drzwiami ewakuacyjnymi o sumarycznej szerokości przejścia 6,0m. Pozwala 

to na normatywną ewakuację 2000 osób. Z poziomu areny ewakuacja ludzi jest możliwa również 

przez parking podziemny poprzez przedsionek obustronnie zamknięty dwiema parami drzwi o szer. 

2,10m każda w klasie EI 30 CS (1400 osób) oraz przez przejście do strefy szatniowej a stamtąd na 

zewnątrz obiektu poprzez dwa zespoły wyjść, z drzwiami 2-skrzydłowymi o szerokości 1,8 m i 2,8m 

– ewakuacja 500 osób. Przy maksymalnej pojemności płyty areny wynoszącej 3900 osób 

sumaryczna szerokość wyjść ewakuacyjnych jest wystarczająca gdyż wynosi ponad 25 m 

Ewakuacja ludzi z poziomu areny hali treningowej prowadzi bezpośrednio na zewnątrz 

budynku poprzez zespoły wyjść zlokalizowane w ścianie zewnętrznej umożliwiające ewakuację 

ok. 2000 widzów drzwiami o łącznej szerokości przejścia wynoszącej ponad 12m. 

Ewakuacja z trybun stałych dla 304 widzów odbywa się przez hol bezpośrednio na zewnątrz. 

W restauracjach, salach konferencyjnych oraz innych pomieszczeniach, w których może 

przebywać jednocześnie ponad 50 osób (ZL I, powierzchnia ponad 50 m2) przyjęto zasadę 

zapewnienia, co najmniej dwóch wyjść ewakuacyjnych - oddalonych od siebie nie mniej niż 5 m. 

Każde z wyjść posiada wymiary nie mniejsze niż 0,9 x 2,0 m w świetle. Łączną szerokość wyjść 

ewakuacyjnych dostosowano do ilości osób mogących przebywać w pomieszczeniu i odpowiada 

ona wskaźnikowi 0,6 m na każde 100 osób. 

Drzwi uchylne wszystkich wyjść ewakuacyjnych wyposażono w certyfikowane okucia 

przeciwpaniczne (pręt poziomy). Długość przejścia ewakuacyjnego na widowni nie przekracza 

długości dopuszczalnej wynoszącej 90 m. 

Drzwi z pomieszczeń otwierane na zewnątrz tj. otwierane na drogi ewakuacyjne, nie zawężają 

ich poniżej wartości wymaganych. Zachowano minimalne wymiary szerokości wynoszące 

odpowiednio dla biegów klatek schodowych 1,2 m, spoczników 1,5 m oraz korytarzy 1,4 m a także 

dostosowując je do ilości osób przypadających na tę drogę ewakuacyjną zgodnie z wyżej 

zastosowaną zasadą. Zastosowano oznakowanie ewakuacyjne (wyjścia i kierunki ewakuacji) 

odpowiadające wymaganiom normy PN-92/N-01256/02 w zakresie szczegółowych rodzajów 

i wymiarów, z uwzględnieniem zwiększonych wymiarów piktogramów, ze względu na znaczną 

wielkość obiektu. 

Jako zamknięcia przejść komunikacyjnych pomiędzy garażem, a pozostałą częścią budynku 

zastosowano wentylowane przedsionki przeciwpożarowe zamknięte obustronnie drzwiami w klasie 

EI 30-CS odporności ogniowej. Klatki schodowe obudowane są na poziomie garażu ścianami 

w klasie REI 120, a na pozostałych kondygnacjach w klasie EI 60 odporności ogniowej. 

Windy z poziomu garaży zamknięto od strony przedsionka pożarowego drzwiami w klasie EI 30 CS 

odporności ogniowej. Drzwi przeciwpożarowe na ciągach komunikacyjnych, utrzymywane 

normalnie pozycji otwartej przez elektrotrzymacze, są zamykane samoczynnie na sygnał 

z systemu sygnalizacji pożaru (SAP). 

Przestrzenie między sufitami podwieszonymi i stropem podzielono na sektory o powierzchni 

nie większej niż 1 000 m2. 

Korytarze obejściowe na poziomie 2, 3 i 4 piętra zaopatrzono w system oddymiania. 

 

 

 



 

 

 

7.8. Wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz hali. 

Główne wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz hali znajdują się na piętrze 2 (wejściowym). 

Ewakuacja w tym przypadku odbywa się poprzez zespoły drzwi dwuskrzydłowych, wejść głównych 

oraz poprzez drzwi dwuskrzydłowe z klatek schodowych bezpośrednio na zewnątrz obiektu. 

Sumaryczny wymiar wszystkich wyjść ewakuacyjnych z tego poziomu to 113.90 m. wartość ta 

pozwala na swobodną ewakuację: 

(113.90 – 0,9) m / 0.6 x 100 osób = 18.883 osoby 

ewakuacji podlega: 

4 piętro – 6.752 osoby 

3 piętro – 2.400 osób 

2 piętro – 7.130 osób 

6.752 + 2.400 + 7.130 = 16.282 

Projekt zapewnia właściwe warunki ewakuacji z pięter 4,3,2 na zewnątrz budynku. 

 

7.9. Ewakuacja ludzi z garaży. 

Dla ustalenia warunków ewakuacji ludzi z garaży przyjęto, że może w nich przebywać 

maksymalnie taka liczba osób, jaka wynika z przemnożenia przez 2 ilości wszystkich miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych tj. parking VIP: ok 420 osób, parking publiczności: 

ok 1640 osób. Każdy z garaży posiada wyjścia ewakuacyjne o sumarycznej długości: 

parking VIP: 15,6m, parking publiczności: 21m. Długość przejść ewakuacyjnych w garażach nie 

przekracza 45 m. 

 

7.11. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i przeszkodowego. 

Budynek będzie wyposażony w instalację oświetlenia ewakuacyjnego. Obie widownie będą 

też wyposażone w instalację oświetlenia przeszkodowego na napięciu 24V. Szczegóły rozwiązań 

technicznych omówiono w rozdziale 10.9. 

 

8. GARAŻ DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH. 

 

Garaż zamknięty stanowi oddzielną strefę pożarową, chronioną stałą instalacją gaśniczą 

tryskaczową i instalacją oddymiającą. W czasie poprzedzającym imprezę dopuszcza się w rejonie 

wjazdu do garażu kontrolowany krótkotrwały postój autokarów przywożących ekipy sportowe lub 

artystyczne.. 

Szyby klatek schodowych i dźwigów osobowych wchodzące do garaży są na tym poziomie 

obudowane ścianami klasy EI 120 i oddzielone od wnętrza garaży przedsionkami 

przeciwpożarowymi ze ścianami klasy EI 60 z drzwiami klasy EI 30 CS. Garaże są także 

oddzielone wentylowanymi przedsionkami pożarowymi od przyległych pomieszczeń, usytuowanych 

na tym samym poziomie. 

Wrota garażowe wjazdowo-wyjazdowe będą zabudowane w ścianie zewnętrznej 

z zachowaniem następujących warunków: 

a./ odległość w pionie pomiędzy górną krawędzią wrót i oknami usytuowanymi powyżej wrót 

wynosi, co najmniej 150 cm, 



b./ odległość w poziomie pomiędzy bocznymi krawędziami wrót i najbliższą krawędzią okien 

pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi również wynosi, co najmniej 150 cm. 

 

10. DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W OBIEKCIE. 

 

10.1. Scenariusz pożarowy. 

Powyżej przedstawiono założenia do algorytmu sterowań urządzeniami odpowiedzialnymi za 

bezpieczeństwo. Stanowić one będą bazę dla opracowania w fazie projektu budowlanego lub 

wykonawczego w zakresie instalacji SAP (projekt branżowy) dla algorytmu sterowań urządzeniami 

odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Dokument ten będzie zawierał ponumerowaną listę 

identyfikacyjną wszystkich urządzeń objętych sterowaniem, z uwzględnieniem wszystkich stanów, 

jakie dane urządzenie może przyjmować, w zależności od otrzymanego polecenia (np. stan 

neutralny, otwarty/zamknięty, albo stan normalnej pracy, alarm 1o stopnia i alarm 2o stopnia). 

Przyjęto, że budynek będzie wyposażony w building security system, integrujący poszczególne 

urządzenia i instalacje bezpieczeństwa pożarowego i ogólnego. 

 

10.2. System sygnalizacji pożarowej. 

W salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1.500 zastosowano systemu 

wykrywania i sygnalizacji pożaru który jest obligatoryjny wg § 24 ust.1 pkt 5 rozporządzenia 

MSWiA [6]. Zastosowano ochronę zupełną całego budynku z niewielkimi wyłączeniami, 

pomieszczenia typu sanitarnego. System sygnalizacji pożaru współpracuje z urządzeniem 

automatycznej transmisji sygnałów alarmowych oraz z systemem zarządzania bezpieczeństwem. 

Zaprojektowano system SAP w pełni adresowalny, który składa się z następujących elementów 

podstawowych: 

• mikroprocesorowej centrali lub sieci central typu pętlowego i wyniesionego panelu obsługi, 

• panelu sterowań za pośrednictwem systemu zarządzania bezpieczeństwem, 

• optycznych i jonizacyjnych czujek dymu punktowych, 

• optycznych czujek dymu liniowych na obu widowniach, 

• termicznych czujek pożaru w kuchniach i ewent. w innych pomieszczeniach technicznych, 

• ręcznych ostrzegaczy pożaru, rozmieszczonych na drogach ewakuacyjnych, 

• urządzenia transmisji alarmów do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 

w Krakowie. 

Ponieważ liczono się z nieuzasadnioną aktywacją ręcznych ostrzegaczy pożaru przez uczestników 

imprez system będzie zaprogramowany tak, że nie spowoduje automatycznej aktywacji sterowań 

urządzeniami przeciwpożarowymi. 

Panel główny systemu sygnalizacji pożaru SAP zainstalowano w pomieszczeniu monitoringu 

(security room). 

 

10.3. Dźwiękowy system ostrzegawczy. 

DSO jest systemem do wzmacniania i rozgłaszania komunikatów, wykorzystywanych 

w sytuacjach zagrożenia do szybkiego i uporządkowanego zmobilizowania osób znajdujących się 

wewnątrz i na zewnątrz zagrożonego obszaru. W projektowanym budynku wysokim (widownia) 

zastosowanie takiego systemu jest obligatoryjne zgodnie z § 25 ust.1 pkt 5 rozporządzenia MSWiA 

[6]. System obejmuje także strefy pożarowe w części średniowysokiej, przez które prowadzą drogi 

ewakuacyjne z widowni oraz teren zewnętrzny przyległy bezpośrednio do obiektu. Komunikaty 



organizujące ewakuację ludzi będą odtwarzane z przygotowanego zapisu cyfrowego w sposób 

automatyczny i zindywidualizowany dla każdej strefy pożarowej. System ten został zaprojektowany 

zgodnie z normą PN-EN 60849.2001 „Systemy alarmowe. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze”. 

Uwzględniono także wymogi w zakresie prawidłowej słyszalności i przejrzystości dźwięku oraz 

zrozumiałości mowy (komunikatów słownych). Zastosowano podział na strefy nagłośnienia zgodny 

podziałem obiektu na strefy pożarowe, przedstawionym w rozdziale 8. Poszczególne zespoły 

wzmacniaczy współpracują ze sobą w sieci. W skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego 

wchodzą: 

a) mikrofon pożarowy, 

b) wejścia kontrolne umożliwiające przyłączenie do centrali systemu sygnalizacji pożaru, 

c) systemy kontroli ciągłości obwodów głośnikowych, 

d) systemy kontroli prawidłowości działania, 

e) zasilanie awaryjne akumulatorowe, 

f) pamięci sygnałów alarmowych, komend ewakuacyjnych, 

g) mikser, komutator i wzmacniacze strefowe, 

h) linie głośnikowe, wraz z głośnikami, 

i) układy umożliwiające kompensację poziomu hałasu. 

Centrala DSO będzie zainstalowana w pomieszczeniu monitoringu. 

 

10.4. System integrujący zarządzanie bezpieczeństwem w budynku. 

Przewiduje się wyposażenie obiektu w certyfikowany przez Centrum Naukowo Badawcze 

Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie system nadrzędny, który zintegruje działanie wszystkich 

urządzeń przeciwpożarowych oraz telewizji dozorowej, systemu kontroli dostępu itp. Komputer 

główny systemu będzie zainstalowany w pomieszczeniu monitoringu (security room). 

 

10.5. Stałe urządzenie gaśnicze tryskaczowe. 

Przepisy § 23 ust.2 pkt 3 rozporządzenia MSWiA [6] nakładają obowiązek wyposażania sal 

(obiektów) widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 3.000 w stałe urządzenie 

gaśnicze wodne. Zaprojektowano zatem ochronę obiektu za pomocą urządzenia tryskaczowego do 

zabezpieczenia całości obiektu za wyjątkiem widowni hali głównej i innych pomieszczeń 

wyłączonych z ochrony - np pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, szybów dźwigowych 

i technologicznych itp.. Widownia hali głównej została wyłączona z ochrony tryskaczowej ponieważ 

zastosowano rozwiązanie zamienne (4 zdalnie sterowane armatki gaśnicze wodne, pokrywające 

prądami gaśniczymi całą powierzchnię chronionej strefy). System mgłowy możliwy do 

zastosowania w tym przypadku nie zabezpiecza całości widowni (części ruchomej) oraz jest 

w fazie opracowań prototypowych. 

Instalację tryskaczową zaprojektowano w oparciu o standard PN-EN 12845:2007 „Stałe 

urządzenia gaśnicze. Automatyczne urządzenia tryskaczowe. Projektowanie, instalowania 

i konserwacja” oraz PN-82/B-022857 „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. 

Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne”. W całym obiekcie, za wyjątkiem 

pomieszczeń technicznych magazynów, zastosowano tryskacze szybkiego reagowania o czułości 

RTI < 50. 

Poniżej podano założenia projektowe dla charakterystycznych pomieszczeń w budynku. 

a./ Magazyny 

Zagrożenie pożarowe: duże grupa 2, sposób składowania ST1 HHS2 



Wysokość składowania 5,0 m 

Minimalna intensywność zraszania 10 mm/min 

Powierzchnia działania 260 m2 

Minimalny czas działania instalacji mokrej 90 min 

Max powierzchnia chroniona przez tryskacz 9,0 m2 

b./ Restauracje, biura 

Zagrożenie pożarowe: średnie, grupa 1 OH1 

Minimalna intensywność zraszania 5 mm/min 

Powierzchnia działania 72 m2 

Minimalny czas działania instalacji mokrej 60 min 

Max powierzchnia chroniona przez tryskacz 12,0 m2 

c./ Sklepy z pamiątkami 

Zagrożenie pożarowe: średnie, grupa 3 OH3 

Minimalna intensywność zraszania 5 mm/min 

Powierzchnia działania 216 m2 

Minimalny czas działania instalacji mokrej 60 min 

Max powierzchnia chroniona przez tryskacz 12,0 m2 

Max wysokość składowania 2,6 m 

d./ Widownia hali treningowej 

Zagrożenie pożarowe: średnie, grupa 4 OH4 

Minimalna intensywność zraszania 5 mm/min 

Powierzchnia działania 360 m2 

Minimalny czas działania instalacji mokrej 60 min 

Max powierzchnia chroniona przez tryskacz 12,0 m2 

Do wstępnych obliczeń wymaganej ilości wody przyjęto maksymalne natężenie zraszania 

odpowiednie dla pomieszczeń magazynowych kategorii zagrożenia HHS2: 

V = 10 mm/min x 260 m2 x 90 min x 1,45 = 339,3 m3 

Uwzględniając dodatkowy zapas 36 m3 dla hydrantów wewnętrznych przyjęto pojemność 

jednego źródła wyczerpywalnego (zbiornika) = 376 m3. Przy kategorii zagrożenia magazynów HHS 

przewiduje się rodzaj zasilania 4, to znaczy podwójne zasilanie wodą. Przewiduje się zastosowanie 

dwóch pomp o napędzane silnikami spalinowymi (diesel) lub elektrycznym i spalinowym. 

Pojemność zbiornika i parametry pracy pomp mogą ulec weryfikacji i zmianom na etapie projektu 

budowlanego po wykonaniu szczegółowych obliczeń hydraulicznych za pomocą autoryzowanego 

programu komputerowego. Pomieszczenia wyposażone w sufity podwieszone o stopniu 

ażurowości poniżej 75% chronione będą instalacją tryskaczową również poniżej sufitu 

podwieszonego. 

Zestaw pompowy wyposażony będzie w układy pomiarowe, umożliwiające okresową kontrolę 

parametrów ich pracy. Tak zwane stany niewłaściwe instalacji monitorowane są do centralki 

synoptycznej w pomieszczeniu centrali tryskaczowej oraz przekazywane jako zbiorczy alarm 

uszkodzeniowy do centrali systemu sygnalizacji pożaru w pomieszczeniu monitoringu. 

Pomieszczenie pompowni (centrali) instalacji tryskaczowej wydzielone zostało elementami klasy 

REI 120 odporności ogniowej i zamknięte drzwiami klasy EI 60 CS odporności ogniowej. 

Zadziałanie instalacji tryskaczowej przekazywane będzie jako sygnał pożaru do centrali SAP 

i następnie do Komendy Miejskiej PSP w Krakowie. W zakresie doboru urządzeń instalacji 

tryskaczowej i pompowni można wykorzystać rozwiązania standardowe wg NFPA 13 i NFPA 20 



a także innych 

 

10.6. Instalacja wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych. 

Źródłem zasilania w wodę wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej będą: 

publiczna sieć wodociągowa, zbiorniki własne. Ze względu na wysokość budynku zachodzi 

potrzeba podniesienia ciśnienia wody w instalacji hydrantowej do wartości określonej w odnośnych 

przepisach, z uwzględnieniem w obliczeniach hydraulicznych strat. Ponadto przewidziano 

dodatkowe przyłącze dla straży pożarnej, usytuowane w ścianie zewnętrznej, na wysokości 

od 45 do 122 cm powyżej poziomu przyległego terenu, wg zasad określonych dla zasilania 

urządzenia tryskaczowego oraz zbiorników p.poż. 

Do ochrony garażu i dużych magazynów zastosowano hydranty wewnętrzne 52 z wężami 

płasko składanymi, zaś na widowni i w pozostałych częściach kwalifikowanych do kategorii 

ZL zagrożenia ludzi zastosowano hydranty 25. Założono pobór wody 5 l/s z dwóch sąsiednich 

hydrantów wewnętrznych 52, albo 4 l/s z czterech sąsiednich hydrantów 25 - przez okres 60 minut. 

Uwzględniając sumaryczny pobór wody dla instalacji tryskaczowej, instalacji hydrantowej 

wewnętrznej i zewnętrznej – maksymalna pojemność zbiornika wody ppoż wynosi 800 m3. 

 

10.7. Urządzenia do oddymiania i zabezpieczające przed zadymieniem obiektu. 

10.7.1. Klatki schodowe obudowane. 

Dla ochrony klatek schodowych przed zadymieniem przewiduje się wykonanie instalacji 

nawiewu nadciśnieniowego świeżego powietrza o wartości 50÷60 Pa, wg normy PN-EN 12101- 

3:2003 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 6: „Wymagania techniczne 

dotyczące systemów ciśnieniowych. Zestawy urządzeń”. W stropach klatek będą zamontowane 

klapy upustowe, przeciwdziałające nadmiernemu wzrostowi ciśnienia w szybach klatek 

schodowych, a w ścianach wewnętrznych będą osadzone klapy transferowe doprowadzające 

powietrze na poziom objęty pożarem. 

10.7.2. Szyby dźwigowe. 

Szyby obu dźwigów ratowniczych wymagają mechanicznego nawiewu świeżego powietrza 

o wartości ciśnienia ~50 Pa, wg PN-EN 12101-3:2003 „Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu 

i ciepła. Część 6:Wymagania techniczne dotyczące systemów ciśnieniowych. Zestawy urządzeń”. 

10.7.3. Widownia hali głównej. 

Przewidziano wyposażenie projektowanego obiektu w system mechanicznego oddymiania 

widowni hali głównej, zaprojektowany wg normy BS 7346-4: 2003 „Components for smoke and 

heat control systems. Functional recommendations and calculation metod for smoke and heat 

exhaust ventillation systems, employing steady – state design fires; Code of practice”. Przy 

projektowaniu tego systemu należy uwzględnić wyniki komputerowej symulacji CFD 

rozprzestrzeniania się dymu i rozkładu temperatur w hali. Wytyczne w tym zakresie zostaną 

podane na etapie projektu wykonawczego. 

Analiza wykazała, że największe zagrożenie powstaje w czasie imprez widowiskowych, dla których 

na płycie widowni zbudowana zostanie tymczasowa scena. W tym przypadku przyjęto moc pożaru 

na scenie widowni: Q = 25.000 kW. 

Szybkość rozwoju pożaru – pożar szybki: moc 1.000 kW zostanie osiągnięta po150÷300 sek, zaś 

moc całkowita 25.000 kW po czasie ok. 12 minut. Po tym upływie czasu działania ratowniczo 

gaśnicze będą już prowadzone przez PSP. 

Sterowanie uruchomieniem systemu oddymiania widowni przewidziano automatyczne poprzez 



czujki dymowe systemu sygnalizacji pożaru, z zachowaniem możliwości sterowania ręcznego 

z wydzielonego pomieszczenia monitoringu, w którym została zlokalizowana centralka systemu 

sygnalizacji pożaru. Przyciski ROP nie będą aktywować żadnych urządzeń przeciwpożarowych, 

w tym urządzeń oddymiających. 

10.7.4. Garaże 

Obliczenia ilości powietrza na bazie normy DIN wg opracowania branżowego. Do obliczeń 

przyjąć moc pożaru ok. 5 MW. 

10.7.5. Zabezpieczenie przed zadymieniem korytarzy w strefach pożarowych 

kategorii ZL. 

Ze względu na specyficzny charakter obiektu przyjęto w kondygnacji przyziemia podział 

korytarzy na odcinki nie dłuższe niż 50 m za pomocą stałych przegród budwlanych zaopatrzonych 

w drzwi dymoszczelnych o wymaganej odporności ogniowej. 

Na kondygnacji parteru, 3 pietra VIP i 4 piętra zastosowano na korytarzach dookólnych oddymianie 

mechaniczne. 

 

10.8. Dźwig dla potrzeb niepełnosprawnych i ekip ratowniczych. 

W obiekcie zaprojektowano dwa dźwigi o specjalnych parametrach technicznych, które 

umożliwią ich użycie przez ekipy ratownicze straży pożarnej na wypadek pożaru. Dźwigi te będą 

obsługiwać wszystkie kondygnacje budynku. Konstrukcja i zabudowa dźwigów będą odpowiadać 

wymogom normy PN-EN 81-72: 2005 „Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 

dźwigów. Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. Dźwigi dla straży 

pożarnej”. 

Dźwigi ratownicze dla straży pożarnej będą miały następujące parametry techniczne: 

• wymiary wewnętrzne kabiny nie mniejsze niż 110 x 210 cm, 

• udźwig przynajmniej 1000 kg, 

• prędkość jazdy przynajmniej 1 m/s, 

• podwójne zasilanie elektryczne urządzenia napędowego, 

• kable zasilające bezhalogenowe klasy P 90 ciągłości dostawy energii w warunkach pożaru, 

• system interkomowej łączności kabiny z pomieszczeniem nadzoru bezpieczeństwem, 

• instalacja przeciwdziałająca zadymieniu szybu poprzez zastosowanie nawiewu nadciśnieniowego 

świeżego powietrza o wartości ~50 Pa, uruchamiana przez detektory dymu instalacji SAP. 

• ściany i strop szybu o odporności ogniowej klasy REI 60, 

• wentylowane przedsionki przeciwpożarowe, wyposażone w parę drzwi o odporności ogniowej 

klasy EI 30-C, w tym drzwi przystankowe zabudowane w ścianie szybu, 

• specjalny system sprowadzania kabin na poziom wyjściowy i sterowania napędem zapewni zjazd 

awaryjny kabiny na poziom wyjściowy i zablokowanie jej w pozycji z otwartymi drzwiami: od 

momentu wykonania zjazdu awaryjnego obowiązywać będzie priorytet ręcznego sterowania 

dźwigiem przez ratowników z wnętrza kabiny. 

• winda jest przystosowana do działania w czasie prowadzenia akcji gaśniczej. 

 

10.9. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i przeszkodowego. 

Na podstawie przepisów § 181 ust.1 i ust.3 obiekt wyposażono w instalację oświetlenia 

ewakuacyjnego zaprojektowaną wg norm PN-EN 1838:2005 „Zastosowanie oświetlenia. 

Oświetlenie awaryjne” oraz PN-EN 50172 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”. 

Oprawy zainstalowano w hali głównej i treningowej, garażu, restauracjach, sklepach i w butikach, 



w magazynach, w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, na drogach komunikacji 

wewnętrznej (korytarze, klatki schodowe) oraz w pomieszczeniach, których funkcjonowanie jest 

niezbędne w trakcie awarii podstawowego zasilania, to jest w pomieszczeniach technicznych 

elektrycznych, wentylacyjnych, w pomieszczeniach centrali tryskaczowej, rozdzielniach, 

pomieszczeniu ochrony budynku (monitoringu). Zapewniono natężenie oświetlenia ewakuacyjnego 

wynoszące 1,0 lx na powierzchni dróg ewakuacyjnych oraz 5,0 lux przy urządzeniach 

przeciwpożarowych. Czas samoczynnego załączenia wynosi do 2 s, a czas działania nie jest 

krótszy niż 2 godziny. 

W oświetlenie awaryjne wyposażone zostały również wszystkie kabiny dźwigów oraz miejsca 

na zewnątrz budynku przyległe do wszystkich wyjść ewakuacyjnych. 

W instalacji oświetlenia awaryjnego widowni hali głównej zastosowano układ zasilany z dwóch 

centralnych baterii, z ciągłą kontrolą stanu poszczególnych obwodów i sygnalizacją uszkodzenia, 

wykonany w sieci bezpiecznej typu IT. 

Dla widowni hali treningowej jako oświetlenie awaryjne zastosowano wydzielone oprawy 

z wbudowanymi źródłami zasilania awaryjnego (inwertery) nadzorowanymi centralnie 

w pomieszczeniu monitoringu. W pozostałej części budynku zaprojektowano system opraw 

indywidualnych z wbudowanymi źródłami zasilania (inwertery), nadzorowany centralnie 

w pomieszczeniu monitoringu (kontrola stanu poszczególnych opraw, źródeł światła, stanu 

akumulatorów) lub alternatywnie instalację zasilaną z centralnej baterii w sieci bezpiecznej IT. 

Przewody instalacji zasilanej z centralnej baterii zaprojektowano w klasie odporności ogniowej PH 

90, albo PH 30. Dla zapewnienia niezawodności systemu oświetlenia ewakuacyjnego 

uwzględniono zasadę redundancji - poprzez zasilanie sąsiednich opraw z różnych obwodów 

elektrycznych oraz nieprzekraczalnie liczby 12 sztuk opraw zasilanych z jednego obwodu. 

Oświetlenie realizuje również funkcję oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego – 

wskazującego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjścia ewakuacyjne. Znaki kierunkowe 

podświetlane na widowniach hali głównej i treningowej, na drogach ewakuacyjnych i w garażu 

wykonano w funkcji „na jasno”, jako świecące podczas użytkowania obiektu. Dodatkowo jako 

uzupełnienie systemu oznakowania ewakuacyjnego na wybranych odcinkach dróg ewakuacyjnych 

przewidziano zastosowanie tzw, dynamicznego systemu oświetlenia awaryjnego bazującego na 

diodach LED. Rozwiązanie takie umożliwi wskazanie pożądanych kierunków ewakuacji ludzi, 

zależnie od miejsca powstania i wykrycia pożaru oraz dynamicznie zmiennej sytuacji 

ewakuacyjnej. 

Na obu widowniach zastosowano ponadto oświetlenie przeszkodowe zasilane napięciem 

bezpiecznym 24 V prądu stałego. 

 

11. INSTALACJE UŻYTKOWE W OBIEKCIE. 

 

11.1. Instalacja elektryczna. 

Projektowany obiekt zasilono w energię elektryczną z dwóch niezależnych sekcji Głównego 

Punktu Zasilającego kablami prowadzonymi odrębnymi trasami w ziemi. Przewidziano wzajemne 

rezerwowanie poprzez układ samoczynnego załączania rezerwy (SZR). Obydwa zasilania 

pokrywają w 100% zapotrzebowanie na energię elektryczną wszystkich urządzeń 

przeciwpożarowych hali Czyżyny, jak np. wentylatorów wentylacji oddymiającej, wentylatorów 

nadciśnieniowych dla ewakuacyjnych klatek schodowych oraz pomp instalacji tryskaczowej 

i hydrantowej. Budynek wyposażono w dwie stacje transformatorowe, każda wyposażona w cztery 



transformatory o mocy po 1.600 kVA i w następujące urządzania zasilania awaryjnego: 

a) po jeden agregat prądotwórczy z napędem spalinowym o mocy wynikającej 

z bilansu, 

b) po jeden UPS o mocy wynikającej z bilansu. 

Dla zasilania szaf BMS projektuje się dodatkowy UPS w wydzielonym pomieszczeniu 

elektrycznym. 

Instalacja elektryczna wyposażona została w przeciwpożarowe wyłączniki prądu, odcinające 

dopływ energii do wszystkich obwodów w danej strefie pożarowej, poza związanymi 

z funkcjonowaniem technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz oświetlenia zewnętrznego 

terenu. Przewidziano także wykonanie około dziesięciu przeciwpożarowych wyłączników prądu, 

zlokalizowanych w pomieszczeniu monitoringu na parterze. Wyłączniki te po ich zadziałaniu nie 

pozbawiają zasilania podstawowego takich urządzeń przeciwpożarowych, jak: 

a) pomp instalacji tryskaczowej i hydrantowej oraz zasilania stałych działek gaśniczych, 

b) wentylatorów oddymiających, 

c) wentylatorów nawiewu powietrza uzupełniającego dla oddymiania, 

d) wentylatorów zapewniających utrzymanie nadciśnienia w ewakuacyjnych klatkach 

schodowych i szybach dźwigów ratowniczych, 

e) maszynowni dźwigów ratowniczych, 

f) napędów klap przeciwpożarowych odcinających, jak również ewentualnych innych obwodów 

instalacji niezbędnych w czasie trwania pożaru. 

Użycie przeciwpożarowego wyłącznika prądu nie powoduje samoczynnego załączenia 

drugiego źródła energii. Ewentualne przewody zasilające inne strefy pożarowe, a przechodzące 

tranzytem przez daną strefę pożarową, prowadzone są w wydzielonych szachtach, szybach 

kablowych lub obudowanych korytach posiadających odporność ogniową EI 120 oraz 

zabezpieczonych przed zalaniem w trakcie prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczej. 

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu nie spowodują także wyłączenia oświetlenia zewnętrznego 

terenu, za wyjątkiem lamp zastosowanych na ścianach zewnętrznych, attykach i elewacjach 

obiektu (które w takiej sytuacji powinny zostać pozbawione napięcia). Obwody sterujące 

wyłączeniem prądu wykonane są przewodami posiadającymi cechę odporności ogniowej PH 90. 

Lokalizacja przeciwpożarowych wyłączników prądu oznakowana będzie zgodnie z Polską Normą. 

Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych zaprojektowano sprzed wyłącznika 

przeciwpożarowego. Przewody i kable zasilające i sterownicze urządzeń przeciwpożarowych 

posiadają 90 minut odporności ogniowej (PH 90) lub 30 minut (PH30). Wentylatory oddymiające, 

wentylatory nawiewu uzupełniającego, wentylatory nadciśnieniowe, maszynownie dźwigów 

ratowniczych, klapy przeciwpożarowe i pompy instalacji hydrantowej zasilane będą z odrębnych 

obwodów posiadających wyłącznie jedno zabezpieczenie wyraźnie oznakowane i wyodrębnione 

w rozdzielni niskiego napięcia. Zasilanie wyżej wymienionych urządzeń spełnia wymagania 

dotyczące instalacji bezpieczeństwa zgodnie z aktualną PN. 

Szyby i szachty kablowe zaprojektowano w klasie odporności ogniowej EI 120 CS i zamknięte 

będą drzwiami (zamknięciami rewizyjnymi) w klasie EI 60 CS. W klasie EI 120 odporności ogniowej 

uszczelnione są także wszystkie przejścia przewodów przez ściany szybów kablowych, na 

wszystkich poziomach. Ponadto wykonano ich podział w poziomie przegrodami o odporności 

ogniowej klasy EI 60, w linii stropu każdej kondygnacji. 

Komory transformatorów wydzielone są elementami w klasie REI 120 odporności ogniowej 

i zamknięte drzwiami spełniające wymogi normy. W ten sam sposób wydzielone są wszystkie 



pomieszczenia rozdzielni elektrycznych. 

Przepusty instalacyjne przechodzące przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych są 

zabezpieczone do wartości odporności ogniowej tych oddzieleń. Przejścia przewodów i kabli 

poprzez przepusty o średnicy powyżej 4 cm przez ściany i stropy, dla których wymagana jest klasa 

odporności EI 60, REI 60, EI 120 lub REI 120 zabezpieczone są certyfikowanymi masami 

ogniochronnymi do odpowiedniej klasy odporności ogniowej. Przejścia przez pozostałe elementy 

są uszczelnione materiałem niepalnym. 

 

11.2. Instalacja oświetlenia awaryjnego. 

Rozwiązania zastosowane w obiekcie w zakresie oświetlenia ewakuacyjnego omówiono 

powyżej w rozdziale 10.9. 

W pomieszczeniach technicznych, centrali tryskaczowej, rozdzielniach elektrycznych, 

pomieszczeniu monitoringu budynku zapewniono natężenie oświetlenia awaryjnego wynoszące nie 

mniej niż 10% oświetlenia podstawowego. 

 

11.3. Instalacja gazowa. 

Projektowany obiekt będzie zasilany w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej, poprzez zespół 

wymienników. W budynku nie będzie dopuszczalne stosowanie urządzeń i instalacji zasilanych 

gazem ziemnym lub gazem płynnym propan – butan. 

 

11.4. Instalacja odgromowa. 

Zapewnić należy ochronę poszczególnych części hali Czyżyny instalacją odgromową 

w wykonaniu podstawowym, za pomocą zwodów poziomych niskich nieizolowanych, 

z wykorzystaniem naturalnych elementów przewodzących jak na przykład zbrojenia fundamentów 

i metalowe elementy konstrukcji. Urządzenia i elementy zastosowane ponad pokryciem dachu 

chronione są zwodami podwyższonymi. Jako zwody pionowe wykorzystano także elementy 

stalowe konstrukcji. 

 

11.5. Wentylacja i klimatyzacja. 

Kanały wentylacyjne wykonano wyłącznie z materiałów niepalnych. Jako otuliny 

termoizolacyjne rur wodociągowych, instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji zastosowano 

materiały posiadające cechę nierozprzestrzeniających ognia (NRO). 

W miejscach przejść kanałów wentylacyjnych przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych 

zastosowano klapy odcinające o odporności ogniowej równej odporności elementu oddzielenia, 

wyposażone w siłowniki elektryczne i sterowane samoczynnie z systemu sygnalizacji pożaru. 

Wykrycie pożaru w budynku powodować będzie wyłączenie klimatyzacji i wentylacji bytowej 

i zamknięcie wszystkich klap odcinających zastosowanych w kanałach i na przewodach 

wentylacyjnych. W miejscach połączenia wentylacji bytowej z wentylacją oddymiającą 

zastosowano klapy odcinające posiadające niezależnie od wymaganej odporności ogniowej, cechę 

dymoszczelności (S). 

Maszynownie wentylacyjne, klimatyzacyjne i pomieszczenia chłodnictwa wydzielono 

względem pozostałej części budynku elementami w klasie REI 60 odporności ogniowej. 

Zamknięcia tych pomieszczeń stanowią drzwi w klasie EI 30 CS odporności ogniowej. 

 

11.6. Dźwigi osobowe. 



W razie zaniku napięcia lub wykrycia pożaru w budynku przez system SAP kabiny dźwigów 

samoczynnie zjeżdżają na parter i zostają zablokowane w pozycji otwartej. W razie zaniku napięcia 

kabiny dźwigów realizują funkcję zjazdu do najbliższego przystanku, otwarcia drzwi i zablokowania 

ich w pozycji otwartej. Każda kabina dźwigu wyposażona jest w oświetlenie ewakuacyjne oraz 

opcjonalnie w urządzenie łączności intercomowej, umożliwiające komunikację z obsługą hali 

Czyżyny. 

Wymagania dotyczące dźwigów ratowniczych ujęte zostały w punkcie 11.8. 

 

11.7. Instalacje wodociągowe, instalacje centralnego ogrzewania, wody lodowej. 

Do izolacji rur wodociągowych, centralnego ogrzewania i wody lodowej zastosowano materiały 

posiadające cechę nierozprzestrzeniania ognia, potwierdzoną stosownymi dokumentami. 

Przejścia instalacji przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych, ściany i stropy o odporności 

ogniowej EI 60 lub wyższej zabezpieczono przy zastosowaniu certyfikowanych rozwiązań 

systemowych do odpowiedniej klasy odporności ogniowej. Przejścia przez pozostałe elementy 

budowlane uszczelniono materiałem niepalnym. 

 

11.8. Wymagania prawne dotyczące dźwigów ratowniczych. 

DŹWIGI RATOWNICZE POWINNY SPEŁNIAĆ WYMAGANIA: - PN-EN 81-72: 2005 CZĘŚĆ 

72 oraz § 253 – 255 - „ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

z późniejszymi zmianami: 

§ 253. 1. W budynkach wysokościowych (WW) i wysokich (W) ZL I, ZL II, ZL III i ZL V, mających 

kondygnację użytkową na wysokości powyżej 25 m, przynajmniej jeden dźwig w każdej strefie 

pożarowej powinien być przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych. 

2. Dźwig, o którym mowa w ust. 1, powinien mieć nośność co najmniej 1 000 kg i kabinę 

o wymiarach poziomych nie mniejszych niż 1,1x2,1 m. 

3. Spocznik przed wejściem do dźwigu, o którym mowa w ust. 1, powinien być dostępny 

z przedsionka przeciwpożarowego klatki schodowej. 

4. Dopuszcza się przystosowanie do potrzeb ekip ratowniczych dźwigu, który nie spełnia wymagań 

określonych w ust. 3, jeżeli hol, w którym on się znajduje, jest zamykany w razie pożaru drzwiami 

o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60. 

§ 254. 1. Ściany i stropy szybu dźwigu dla ekip ratowniczych powinny mieć klasę odporności 

ogniowej wymaganą jak dla stropów budynku, zgodnie z § 216. 

2. Drzwi do dźwigu dla ekip ratowniczych powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) nie 

mniejszą niż połowa wymaganej klasy odporności ogniowej dla ścian i stropów szybu. 

3. Wymaganie odporności ogniowej, o której mowa w ust. 2, nie dotyczy dźwigu dostępnego przez 

przedsionek przeciwpożarowy. 

§ 255. Szyb dźwigu dla ekip ratowniczych powinien być wyposażony w urządzenia zapobiegające 

zadymieniu lub służące do usuwania dymu. 

inne wymogi podano w rozdziale 10.8. 

 

11.9. Zabezpieczenie przeciwpożarowe szczelin dylatacyjnych. 

Dla zapewnienia właściwej szczelności pożarowej w miejscach poziomych i pionowych 

połączeń dylatacyjnych budynku szczeliny dylatacyjne wypełniono materiałami certyfikowanymi na 

wymaganą klasę odporności ogniowej. 



 

12. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU. 

 

Do zabezpieczenia projektowanego obiektu wymagane jest zapewnienie ilości 

20 dm3/sek wody do zewnętrznego gaszenia pożaru. Odpowiada to poborowi wody jednocześnie 

z dwóch hydrantów DN 80. Ze względu na specyfikę i duże gabaryty obiektu oraz rozległy teren 

zagospodarowany m.inn. parkingami zachodzi potrzeba rozmieszczenia na działce inwestorskiej 

przynajmniej czterech hydrantów DN 80 rozmieszczonych obwodowo w odległości ok. 150 m. 

Hydranty DN 80 mogą być zasilane ze zbiorników przeznaczonych dla instalacji tryskaczowej przy 

uwzględnieniu dodatkowej pojemności co najmniej 200 m3 dla największej strefy pożarowej. 

Zakłada się, że pożar zostanie zlokalizowany w jednej strefie pożarowej. 

 

13. DROGI POŻAROWE. 

 

Przewiduje się drogę pożarową wokół projektowanego obiektu z placem manewrowym na jej 

zakończeniu. Bramy w ogrodzeniu terenu hali, usytuowane na wjazdach pożarowych będą 

otwierane automatycznie po przesłaniu sygnału o pożarze do PSP za pośrednictwem UTA. Droga 

pożarowa posiada dwa niezależne wjazdy tj. od ul. St. Lema i od Al. Pokoju. Droga pożarowa 

spełnia obowiązujące wymogi w zakresie nośności oraz odległości od ścian obiektu. Najmniejsza 

odległość drogi pożarowej od rzutu wysuniętych elementów ściany obiektu wynosi ok. 5 m 

i umożliwia bezpieczny dostęp do ochrony dachu przy zastosowaniu drabin JRP (nadwieszenie ok. 

8 m). Największa odległość drogi pożarowej od głównych ścian obiektu nie przekracza 20 m. 

Biorąc pod uwagę możliwość prowadzenia akcji za pomocą podnośnika hydraulicznego 

"Bronto Skylift 66 2T2" zaprojektowano drogę pożarową o szerokości 5 m i następujących 

parametrach: 

-nośność utwardzonej nawierzchni dostosowana do wyżej wymienionego samochodu i wynoszącą 

500 kN, 

-nacisk na oś 200 kN, 

-szerokość wytypowanych odcinków drogi (lub miejsc na stopu drabiny) pozwalająca na sprawne 

operowanie sprzętem około 10 m. Szczegółowe informacje będą przedstawione w projekcie 

wykonawczym po uzgodnieniu z KW PSP. 

Przejście pomiędzy halą główną a halą pomocniczą jest traktowane jak pasaż. 

 

5. Zagrożenie od powodzi dla obiektu. 
 
obiekt zlokalizowany jest 700 m od lewego brzegu rzeki Wisły w km 82,000. W rejonie tym 
Są ziemne wały przeciwpowodziowe. Chronią one przed wodą stuletnią oraz po 
wybudowaniu zbiornika Świnna Poręba na rzece Skawie będą chronić przed wodą 
tysiącletnią. 
obiekt znajduje się w obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią ze strony Wisły' w 
przypadku przerwania wałów przeciwpowodziowych. W sytuacji takiej w przypadku 
wystąpienia powodzi: 
o prawdopodobieństwie 1%(raz na sto lat) 
rzędna lustra wody mogłaby się znaleźć na 20I,95 m n.p.m 
o prawdopodobieństwie 0,1% (raz na tysiąc lat) 
rzędna lustra wody może wystąpić na 203,35 m n.p.m. 



W stosunku do zeru obiektu (200,40 m n.p.m.) stanowi to odpowiednio 1,55 m i2195 m pod 
wodą. 
W sytuacji takiej podziemna część (parking i hala), oraz hala treningowa i budynek 
transformatorów może zostać, całkowicie zalana, natomiast poziom wejściowy t5,88m 
znajduje się ponad poziomem wód powodziowych. 
Chociaż prawdopodobieństwa takiego potencjalnego zdarzenia jest mniejsze niż 
prawdopodobieństwo wystąpienia wód powodziowych, nie należy wykluczyć ryzyka jakie 
ponosi właściciel obiektu. 

 

6 Rozwiązania techniczne dla ochrony przed powodzią obiektu  
 
Dwupoziomowy parking nie będzie zamknięty szczelnie na wjazdach (wypór wody mógłby 
spowodować uszkodzenie obiektu). Wyjścia z parkingu (,,kostki'') znajdują się ponad 
poziomem zalewu. Wewnątrz parkingu znajduje się wydzielone pomieszczenie wentylatorni, 

które zostanie szczelnie zamknięte. Wyloty powietrza z wentylatorni są ponad poziomem 

zalewu. Natomiast przy klatkach wind i schodów wyjściowych z parkingu są pomieszczenia 
techniczne, które zostaną szczelnie zamknięte. 

obiekt hali głównej, hali treningowej i budynek transformatorów zostanie w miejscach 

możliwości wlania się wody zamknięty poprzez montowane zapory przeciwpowodziowe 

(WWW.powodz.KonigStahi.pl) . od południa zostanie zamknięty wjazd dla VIP ów i hali. od 
północy między budynkiem transformatorów i halą treningową zostanie zamontowana Zapora. 

W przejściu schodami między garażami i transformatorem zostanie zamontowana zapora. W 
przejściu od strony parkingu autobusów do pomieszczeń technicznych zostaną zamknięte 

szczelne drzwi. 

Długość zapór wyniesie około 70 m, tj. 2IO m2 powierzchni ściany zapór. Zdemontowane 

zapory (szandory aluminiowe z uszczelkami i słupki ) będą przechowywane w 

pomieszczeniach magazynowych pod halą widowiskową. Czas montażu około 4 godziny 
przez 2 osoby. 

Obiekt posiadać będzie kanalizację z zasyfonowanymi upustami. 

Ściany i podłogi pomieszczeń parkingu podziemnego będą w miarę możliwości 

przystosowane do zatopienia z minimalnymi stratami. 

objętość wody do w1pompowania z podziemnego parkingu wyniesie około 30 tys. m3. 

 

7 Rozwiązania organizacyjne dla  ochrony przed powodzią 
 
Użytkownik obiektu będzie posiadał Zakładowy Zespół Reagowania Kryzysowego (ZZRK). 
Zadaniem jego będzie informowanie się o s1tuacji powodziową na rzece Wiśle od Instytutu 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 

w Krakowie. Informację o stanach wody i ich prognozie będzie uzyskiwana na podstawie 

umowy z IMGW w Krakowie (tel 012 619 20 10). 

Rozpoczęcie wzmożonej czujności (sprawdzenie sprzętu potwierdzenie łączności) należy 

rozpocząć z chwilą osiągnięcia na wodowskazie Bielany stanu ostrzegawczego wynoszącego 
370 cm (stan alarmowy 520 cm). 

W przypadku prognozy wzrostu poziomu wody powyżej stanu ostrzegawczego, należy 

nawiązać, kontakt z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK). 
W przypadku prognozy 3 godzinnej dla wodowskazu Smolice wystąpienia stanu 1040 cm tj. 

stanów wody tysiącletniej należy przystąpić do ewakuacji. Wymagany czas ewakuacji około 



11 godz. Potrzebę ewakuacji należy potwierdzić w Powiatowym Centrum Zarządzania 
Kryzysowego. 
 

OPIS  TECHNICZNY SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ. 
 

Opis systemu telewizji dozorowej. 
 

Projektuje się system telewizji dozorowej spełniający wymagania określone w 

„Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.10.2004 w sprawie 

utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagań technicznych dla 

urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk”. 

 

Rozmieszczenie kamer. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez 

masowych miejsca podlegające rejestracji obrazu i dźwięku to: 

1. Ogrodzenia zewnętrzne, granica terenu 

2. Kasy biletowe 

3. Bramki, furtki, ( inne wejścia) 

4. Ciągi komunikacyjne 

5. Drogi dla służb ratowniczych i drogi ewakuacyjne 

6. Parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej 

7. Sektory dla uczestników 

8. Płyta boiska, scena, itp. 

Miejsca znajdować powinny się w zasięgu co najmniej dwóch kamer. 

Parametry techniczne urządzeń technicznych wchodzących w skład systemu, muszą 

umożliwiać: 

Wydruk 
1. Z rozdzielczością 600dpi 

Zapis 
1. Zgodnie z normą PN-EN 501 32 .7 

2. 400 TVL, 25 klatek na sek. na kamerę 

 

Identyfikacja: 

1. Osób 



2. Przedmiotów służących do popełniania czynu zabronionego 

3. System powinien być oparty o kamery kolorowe 

 

Dźwięk: 

1. Identyfikacja : haseł, okrzyków, zachowań publiczności 

2. Zapis wchodzący w skład systemu rejestracji obrazu 

3. Pasmo przenoszenia dźwięku 300-6000Hz przy dynamice 50dB 

 

Wewnątrz obiektu projektuje się lokalizację kamer stacjonarnych i obrotowych spełniające 

wymagania normy PN-EN50132-7 (przy zastosowaniu urządzeń o rozdzielczości powyżej 400 

linii telewizyjnych):  

- Dla potrzeb identyfikacji obiekt powinien zajmować przynajmniej 120% wysokości ekranu 

monitora 

- Dla potrzeb rozpoznania obiekt powinien zajmować przynajmniej 50% wysokości ekranu 

monitora 

- Dla potrzeb detekcji intruza obiekt powinien zajmować przynajmniej 10% wysokości 

ekranu monitora 

- Dla potrzeb kontroli tłumu obiekt powinien zajmować przynajmniej 5% wysokości ekranu 

monitora 

Ponadto przyjmuje się założenia: 

- zakłada się wzrost osoby przyjmowany do obliczeń: 1,80m 

- każde siedzisko na trybunach, a także wejścia na trybuny obserwowane będzie 

przynajmniej przez jedną kamerę z identyfikacją pełną tzn 120% wysokości osoby 

- wymagana przez rozporządzenie obserwacja każdego miejsca także z drugiej kamery, 

zrealizowana będzie przez sąsiednie kamery z założeniem rozpoznania osoby (czyli 

wysokość osoby = 50% wysokości ekranu) 

 

Kamery wewnętrzne zaprojektowano w następujących miejscach hali głównej i hali 

treningowej: 

-  dla obserwacji widowni hali głównej (na pomostach technicznych) – 28 kamer 

obrotowych, 



- dla obserwacji, wejść do obiektu, stref komunikacji, wejścia do sektorów, stref kas 

biletowych, parkingu wewnętrznego: 

  - poziom parteru – 145 kamery stacjonarne, 4 kamery obrotowe, 

  - poziom parkingu VIP – 23 kamery stacjonarne,  

  - poziom piętra 2 – 142 kamery stacjonarne, 12 kamery obrotowe, 

  - poziom piętra 3 – 69 kamery stacjonarne, 8 kamer obrotowych, 

  - poziom piętra 4 – 62 kamery stacjonarne, 8 kamer obrotowych 

- dla obserwacji terenu zewnętrznego – strefy wejść do budynku, parkingi zewnętrzne, 

zewnętrzny parking dwupoziomowy, granice terenu zewnętrznego – 53 kamer 

stacjonarnych, 8 kamer obrotowych. 

 
Struktura systemu telewizji dozorowej. 
 

System CCTV składa z kamer stacjonarnych i obrotowych rozmieszczonych w taki sposób, 

aby spełnić wymagania rozporządzenia MSWiA z dnia 28 października 2004 r. w sprawie 

sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagań technicznych 

dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk(Dz. U. z dnia 15 listopada 2004 r.) 

Kamery i mikrofony rozmieszczone są w miejscach pozwalających na rejestrację wideo 

oraz audio zgodnie z wymogami wspomnianego rozporządzenia. 

Na obiekcie przewidziano 18 punktów dystrybucyjnych (PD), gdzie agregowane będą 

wszystkie sygnały audio i wideo a następnie kodowane do standardu TCP/IP. Rozmieszczenie 

poszczególnych PD pokazano na rysunkach kondygnacyjnych. 

Ilości poszczególnych sygnałów przychodzących z zewnątrz dla poszczególnych PD: 

 
Nazwa PD wideo audio dane 

S4.1 24 24 9 

S4.2 25 25 9 

S4.3 25 25 9 

S4.4 24 24 9 

        

S3.1 20 20 2 

S3.2 18 18 2 

S3.3 20 20 2 

S3.4 19 19 2 

        

S2.1 35 35 2 

S2.2 49 49 6 

S2.3 35 35 2 



S2.4 35 35 2 

        

S0.1 91 91 3 

S0.2 15 15 0 

S0.3 29 29 0 

S0.4 14 14 1 

SVIP 23 23 23 

SG 61 61 61 

 
 
W konsekwencji w serwerowni głównej (SG) zostaną zamontowane główne urządzenia 

rejestrujące i zarządzające systemem. Pomieszczenie to będzie wydzielone od części 

operacyjnej i zabezpieczone w taki sposób, aby tylko wykwalifikowany personel miał fizyczny 

dostęp do urządzeń. 

 

System rejestracji. 
 
System oparty jest o rozwiązania Omnicast™. Jest to rozwiązanie dla organizacji 

wymagających zunifikowanego zarządzania bezpieczeństwem (wideo, dźwięk i dane), przy 

pomocy sieci IP. Dzięki zastosowaniu innowacji takich, jak macierz wirtualna (Virtual Matrix), 

oprogramowanie jest w pełni odporne na błędy. 

 

Najbardziej istotne, właściwości systemu Omnicast, obejmują: 

 

Funkcję Federation™ – pozwala na nadzorowanie całego obiektu, umożliwiając zarządzanie 

wieloma niezależnymi systemami Omnicast znajdującymi się w różnych podsystemach, w 

taki sposób, jakby stanowiły jeden zunifikowany system. Dzięki tej funkcji, bezpieczeństwo 

nie jest limitowane przez granice organizacyjne, ani rozległość obiektu. 

 

Mechanizm metadanych – definiuje zarządzanie danymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Dane 

pochodzące z wielu źródeł (np. analiza materiałów wideo, rozpoznawanie tablic 

rejestracyjnych oraz kontrola dostępu), są gromadzone przez mechanizm metadanych oraz 

indeksowane do postaci stosownych sekwencji dźwiękowych / wideo, umożliwiając w ten 

sposób wykonywanie inteligentnych zapytań i uzyskiwanie w czasie rzeczywistym 

szczegółowych informacji na temat zdarzeń. 

 



Tryb failover i nadmiarowości – tryb failover (poprawna praca urządzenia mimo awarii) oraz 

nadmiarowości zapewnia dostęp do wszystkich danych bieżących i archiwalnych, przez cały 

czas. Działające serwery mogą automatycznie przejąć wszystkie funkcje uszkodzonych 

komponentów, natomiast serwery nadmiarowe zapisują w trybie ciągłym dane pochodzące 

tylko z kamer posiadających najwyższy priorytet lub ze wszystkich kamer. 

 



Technologie umożliwiające analizowanie materiału wideo – technologie te oferują wysoką 

inteligencję działania, dzięki wykrywaniu obiektów i osób oraz funkcji identyfikacji. 

Niezależnie od zastosowania – od wykrywania zachowań nietypowych, poprzez ograniczanie 

dostępu, do wykrywania pozostawionych obiektów – wspomniane technologie można 

używać do generowania alarmów specyficznych i wykonywalnych. 

 

Ochronę integralności – system Omnicast oferuje wiele funkcji zabezpieczających, 

chroniących przed ingerencjami osób niepowołanych, a także przed przechwyceniem i 

zniekształceniem materiału wideo w wyniku nieautoryzowanego dostępu do systemu. 

Stosowane technologie obejmują: 128-bitowe szyfrowanie SSL całej łączności oraz 

zintegrowany podpis cyfrowy, który jednoznacznie identyfikuje każdą klatkę materiału 

wideo. 

 

Usługi ochroniarskie 

 

W ramach usługi świadczenie całodobowej ochrony obiektów i mienia w formie bezpośredniej 

ochrony fizycznej oraz monitoringu elektronicznego z zainstalowanych kamer i urządzeń alarmowych 

w Kraków Arenie przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w systemie zmianowym 12 

godzinnym. 

Usługa będzie realizowana przez 3 pracowników, na jednej zmianie, wpisanych na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w rozumieniu art.26 ustawy z dani 22 sierpnia 1997 

r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.  z 2005.145.1221 z późn. zm.).  

Przed przystąpieniem do prowadzenia stacjonarnej ochrony fizycznej w obiekcie Wykonawca 

przedstawi stały, odpowiednio wyselekcjonowany zespół pracowników przewidzianych do pełnienia 

służby według miesięcznych grafików, liczący 10 osób. Zmiana pojedynczych osób może nastąpić 

jedynie w przypadkach losowych. Niedopuszczalna jest zmiana składu osobowego bez uzasadnienia i 

wskazania przyczyny. Wszelkie zmiany składu osobowego muszą być przedstawione drogą 

elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres email z wyprzedzeniem 48 godzin. 

Wszyscy pracownicy Wykonawcy, objęci wykazem muszą wykazać się posiadaniem zaświadczenia o 

wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony  fizycznej oraz wykazać się aktualnym 

świadectwem niekaralności. Jeden z pracowników powinien posiadać status dowódcy zmiany. 

W okresie przygotowania, podczas i po imprezie (w okresie demontażu scen, wywożenia sprzętu 

sportowego i estradowego) Wykonawca będzie przygotowany do zwiększenia liczby pracowników 

ochrony, w zależności od wielkości wydarzenia, o dodatkowe 2-6 osób. Zamawiający potwierdzi 

Wykonawcy termin imprezy na 14 dni przed rozpoczęciem prac montażowych. Zakres działań, w tym 

ilość dodatkowych osób i uruchomienie dodatkowych posterunków, przewidzianych do realizacji w 



ramach konkretnej imprezy będzie ustalany pomiędzy przedstawicielami Zamawiającego i 

Wykonawcy. 

 


