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Załącznik nr 6 do SIWZ – Opis zabezpieczeń 

„Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej podmiotu Agencja 

Rozwoju Miasta S.A.” NR REFERENCYJNY SPRAWY: ARM/08/2015. 
 

    

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

 

 TAURON Arena Kraków to obiekt, przewidziany dla masowych imprez sportowych, 

widowiskowych, targowych itp. Sumaryczna ilość osób znajdujących  się jednocześnie w budynku może wynosić 

 ok 22.000 osób. Hala dysponuje 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. 

Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie nr 338/215 dopuszcza możliwość przebywania na płycie areny 

 głównej 9.300 osób.  

Podstawowym problemem jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego na wypadek pożaru, 

terroryzmu, zamieszek i klęsk naturalnych a także stosowania materiałów pirotechnicznych 

   

 

Obiekt  kwalifikowany jest wg. „warunków technicznych” jako budynek użyteczności publicznej 

zawierający pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania  ponad 50 osób 

niebędących ich stałymi użytkownikami i nieprzeznaczony przede wszystkim do użytku ludzi o 

ograniczonej zdolności poruszania się oraz pomieszczenia biurowe niezakwalifikowane jako ZLI i ZLII 

(zakwalifikowanie do kategorii zagrożenia ludzi – ZLIII). 

 

Budynek posiada następujące Instalacje: 

- centralnego ogrzewania, 

- wodno – kanalizacyjną, 

- wodociągową przeciwpożarową, 

- zabezpieczającą przed zadymianiem w klatkach schodowych i przedsionkach przeciwpożarowych, 

holach windowych i szybach dźwigów przeznaczonych dla ekip ratowniczych, 

- oddymiania w garażu podziemnym, 

- systemu alarmu pożarowego z monitoringiem (automatycznym powiadamianiem) do PSP, 

- dźwiękowego systemu ostrzegawczego, 

- awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 

- odgromową, 

- elektryczną i teletechniczną.  

 

Obiekt został podzielony na 32 strefy pożarowe (zgodnie z projektem budowlanym). W budynku  nie 

występują pomieszczenia ani strefy zagrożone wybuchem. 
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2. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA OBIEKTU 

 

Budynek TAURON Arena Kraków został podzielony  na dwie części: 

a) widownia – budynek jednokondygnacyjny wysoki W (h>25 m), 

b) pozostała część – budynek wielkokondygnacyjny średniowysoki SW (h=23 m) i został 

zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZLI z wydzielonymi częściami kategorii ZLIII 

(zespół szatni, odnowy biologicznej, fizjoterapia, biura, sale konferencyjne o pojemności do 

50 osób oraz wydzielonymi pożarowo strefami kategorii PM. 

W budynku TAURON Areny Kraków wykonano następujące urządzenia przeciwpożarowe służące do 

wykrywania i zwalczania pożaru lub ograniczenia jego skutków: 

1. instalacja tryskaczowa z tryskaczami szybkiego reagowania (RTI<50) w obrębie całego budynku  

z wyjątkiem widowni, 

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

czterech działek gaśniczych, sterowanych zdalnie przy użyciu „pilota” (pilot z zapasowym 

kompletem baterii znajduje się w Controll – Roomie, 

3. system sygnalizacji pożaru w całym budynku zapewniający ochronę pełną (SSP), wraz z 

połączeniem z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, poprzez system 

monitoringu sygnałów o pożarze, 

4. dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) zastosowany w całym budynku, w tym w obrębie garaży, 

5. system integracji urządzeń bezpieczeństwa pożarowego obejmujący cały budynek, 

6. mechaniczna wentylacja dla usuwania dymu w garażach podziemnych. Zamkniętych, 

7. mechaniczna wentylacja  dla usuwania dymu w garażach VIP, 

8. instalacja oddymiania stref pożarowych, 

9. kurtyny dymowe opuszczane w razie pożaru, w celu podziału na strefy oddymiania, 

10. bramy przeciwpożarowe przesuwne, 

11. drzwi przeciwpożarowe, w tym zamykające przedsionki przeciwpożarowe, 

12. drzwi dymoszczelne, 

13. urządzenia zapobiegające zadymieniu obudowanych ewakuacyjnych klatek schodowych 

(wentylacja nadciśnieniowa, system różnicowania ciśnień), 

14. urządzenia zapobiegające zadymieniu poziomych dróg ewakuacyjnych, 

15. urządzenia zapobiegające zadymieniu szybów windowych ( wentylacja nadciśnieniowa), 

16. klapy sterujące pracą wentylacji zabezpieczenia przed zadymianiem korytarz  i ich  współpracą z 

wentylacją nadciśnieniową klatek schodowych oraz szybów windowych, 

17. instalacja doprowadzenia powietrza uzupełniającego (napowietrzania), 

18. dynamiczne awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w hali głównej, 

19. awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, 

20. klapy sterujące pracą wentylacji oddymiającej ( zastosowanie w układach wentylacyjnych 

pełniących normalnie funkcje wentylacji bytowej, wyposażone w siłowniki i otwierane w razie 

wykrycia pożaru w budynku), 

21. klapy przeciwpożarowe odcinające zastosowanie na kanałach wentylacyjnych bytowych i na 

kanałach klimatyzacji ( wyposażone w siłowniki i zamykane w razie wykrycia pozaru w budynku), 

22. przeciwpożarowe wyłączniki prądu, 

23. instalacja hydrantowa z hydrantami i 52 zaworami w obrębie garaży i w obrębie magazynów o 

powierzchni powyżej 200 m2 oraz z 25 hydrantami w pozostałej części budynku, 
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24. gaśnice.   

Przewidywana ilość osób do ewakuacji z całego budynku: 22.000, w tym: 9.300 osób z płyty TAURON 
Arena Kraków (zgodnie z Ekspertyzą Techniczną oraz Postanowieniem Małopolskiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP, stanowiącego podstawę opracowania „Projektu przebudowy i zmiany sposobu 
użytkowania TAURON Kraków Areny”. 
 
Przeważającą częścią osób mogących znajdować się w budynku będą widzowie uczestniczący 
w imprezach widowiskowych lub sportowych (także masowych). 
 
W obrębie garaży w zbiornikach parkujących samochodów znajdują się różne rodzaje etylin oraz oleju 
napędowego, w ilościach do kilkudziesięciu dm3/zbiornik. W obrębie garażu znajdować się mogą 
również samochody wyposażone w instalacje zasilane gazem płynnym propan-butan (LPG).  
Na wszystkich poziomach garażu zastosowano system detekcji gazu płynnego propan butan, 
połączonego z wentylacją mechaniczną garażu w sposób zapewniający samoczynną pracę wentylacji 
bytowej w trybie awaryjnym w przypadku wykrycia gazu propan-butan. 
 
Agregaty prądotwórcze zasilane są olejem napędowym o temperaturze zapłonu powyżej 550C, 
zaliczonym do III klasy produktów naftowych. W pomieszczeniach agregatów prądotwórczych 
znajduje się maksymalnie do  1,0 m3 oleju napędowego. Ewentualny zapas oleju o pojemności 
większej niż wspomniano, przechowywany jest w specjalnie do tego celu przystosowanym odrębnym 
pomieszczeniu. Posadzka pomieszczenia wykonana jest jako olejoodporna, zagłębiona oraz 
wyposażona szczelny próg zapewniający wychwycenie pełnej objętości oleju napędowego, w razie 
rozszczelnienia zbiornika paliwa, a zbiorniki zaprojektowane są jako dwupłaszczowe. Odprowadzenie 
spalin z agregatów wykonane jest na zewnątrz budynku. Przyłącze napełniania zbiorników paliwa 
wyposażone jest w sygnalizator poziomu napełnienia. Układ odpowietrzania zbiornika został 
wyprowadzony na zewnątrz budynku i zakończony zaworem oddechowym z bezpiecznikiem 
ogniowym. 
 
Budynek nie jest wyposażony w instalację gazową zasilaną z miejskiej sieci gazowej. W budynku nie 
jest również użytkowany ani przechowywany gaz płynny propan butan. Ażurowy stojak z butlami LPG 
do wózków jezdnych znajduje się poza budynkiem w okolicy wyjścia 7 na poziomie „0”. 
 
Gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach o charakterze technicznym i w garażu nie 
przekracza 500 MJ/m2. Gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach magazynowych  
i gospodarczych nie przekracza 1.000 MJ/m2. 
 
Budynek TAURON Arena Kraków wykonany został w klasie B odporności pożarowej, zgodnie  
z wymaganiami § 216 „warunków technicznych” i został podzielony na 32 strefy pożarowe (zgodnie  
z projektem budowlanym oraz zastosowanymi odstępstwami i rozwiązaniami zamiennymi \ 
i zastępczymi). 
 
Z poszczególnych pomieszczeń i zespołów pomieszczeń zapewniono możliwość ewakuacji drzwiami  
o szerokości nie mniejszej niż proporcjonalnie 0,6 m na każde 100 osób mogących przebywać 
wewnątrz, z zastrzeżeniem Ekspertyzy oraz Postanowienia Małopolskiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP w zakresie zwiększenia ilości osób mogących przebywać na płycie TAURON 
Areny Kraków do ilości 9300 osób. Ekspertyzę oparto na „Opinii technicznej dotyczącej możliwości 
ewakuacji dodatkowych widzów z przestrzeni płyty widowni hali Widowiskowo-Sportowej Czyżyny w 
Krakowie” 1001/13Z00NP wykonanej przez Instytut Techniki Budowlanej w dniu 15.05.2013 r. na 
podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że przewidywany wymagany czas ewakuacji 
(WCBE) osób przy centralnej lokalizacji sceny (wykorzystane do ewakuacji są wszystkie dostępne 
wyjścia ewakuacyjne) dla maksymalnej ilości 9.300 osób na płycie wynosi 14 minut 52 sekundy i jest 
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mniejszy niż dostępny czas ewakuacji (DCBE) wynoszący 15 minut, w związku z czym uznano, że dla 
tego scenariusza ewakuacja dodatkowych osób z przestrzeni strefy pożarowej jest możliwa. 
W czasie ewakuacji osób przyjęto kanałowy system oddymiania garaży (przez które prowadzą drogi 
ewakuacyjne), który będzie chronił ewakuujące się osoby przed zadymieniem. Dodatkowo 
zapewniono pełną integrację systemów dla ochrony przeciwpożarowej, pozwalającej wyregulować 
ciśnienia  
na drogach ewakuacyjnych pionowych i poziomych, sterować dmuchawami i nagrzewnicami oraz 
usuwać dym z szybów wind. 
 
Minimalne wymiary (odpowiednio szerokość i wysokość) drzwi stanowiących wyjścia ewakuacyjne 
wynosi nie mniej niż 0,9 x 2,0 m w świetle, a drzwi znajdują się w odległości nie mniejszej niż 5,0 m 
względem siebie. Minimalna szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych odpowiada wymaganej 
szerokości wynikającej z ilości ewakuowanych danym obszarem osób,  z zastrzeżeniem Ekspertyzy 
oraz Postanowienia Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w zakresie zwiększenia ilości 
osób mogących przebywać na płycie TAURON Areny Kraków do ilości 9.300 osób, przy czym w 
żadnym przypadku szerokość ta nie jest mniejsza niż 1,4 m. 
 
Z każdego z pomieszczeń, w którym przebywać może ponad 50 osób zapewniono co najmniej dwa 
wyjścia ewakuacyjne o wymiarach nie mniejszych niż 0,9 x 2,0 m, oddalone od siebie nie mniej niż 5,0 
m. 
 
Długość przejścia ewakuacyjnego w obrębie garażu nie przekracza dopuszczalnych 60 m. (długość 
podstawowa 40 m powiększona o 50% z uwagi na zastosowanie mechanicznej wentylacji 
oddymiającej, uruchamianej czujkami dymu systemu sygnalizacji pożaru). 
 
Długość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniach na kondygnacjach zaliczonych do kategorii 
zagrożenia ludzi, liczona od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do drzwi wyjść 
do korytarza (holu windowego), nie przekracza 40 m. Długości dojść ewakuacyjnych na 
poszczególnych piętrach w strefach ZLIII nie przekraczają 30 m przy jednym i 60 m przy dwóch 
kierunkach ewakuacji. 
 
Drzwi z pomieszczeń prowadzące na drogi ewakuacyjne, po całkowitym otwarciu, nie zawężają ich 
szerokości poniżej wartości wymaganych przepisami. 
 
Trzony klatek schodowych w części nadziemnej obudowane są ścianami o klasie REI 60 odporności 
ogniowej. Klatki schodowe wyposażono w urządzenia zapobiegające ich zadymieniu. Klasa 
odporności ogniowej biegów i spoczników klatek schodowych wynosi co najmniej R 60. 
 
Klatki schodowe posiadają wymagane minimalne parametry w zakresie szerokości biegów 1,20 m  
i spoczników 1,50 m. Z klatek schodowych zapewniono na parterze wyjścia ewakuacyjne, prowadzące 
na zewnątrz poprzez przedsionki pożarowe i wydzielone korytarze ewakuacyjne. 
 
Korytarze te zabezpieczone są wentylacją nadciśnieniową klatek schodowych analogicznie jak 
przedsionki przeciwpożarowe na pozostałych kondygnacjach. Drzwi wyjść z klatek schodowych oraz  
z korytarzy ewakuacyjnych na zewnątrz budynku posiadają szerokość wynikającą z maksymalnej ilości 
osób mogących przebywać na najbardziej obciążonej ludźmi kondygnacji typowej, przy czym  
nie mniejszą niż 1,2 m w świetle. Poprzez poszczególne korytarze ewakuacyjne prowadzona jest 
ewakuacja nie więcej  niż z jednej klatki schodowej. Klatki schodowe posiadają na parterze 
zabezpieczenie przed omyłkowym zejściem ludzi na niższy poziom ewakuujących się osób. 
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Układ komunikacyjny w hali głównej, przewidziany do ewakuacji ludzi, oparto na przejściach 
radialnych wewnątrz widowni, prowadzących do korytarzy obejściowych na piętrach B, C i D 
(najwyższy poziom techniczny i ramp nie jest dostępny dla publiczności) i dalej do klatek schodowych. 
 
Na poziomie B usytuowano loże dla VIP-ów, boxy mediów i reżyserkę, posiadające bezpośrednie 
wyjścia na korytarz obejściowy, a także Controll - Room i Stanowisko Dowodzenia. 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: 
- z trybuny górnej na poziomie C do klatek schodowych, 
- z trybuny VIP, lóż VIP i boxów mediów na poziomie B do klatek schodowych, 
- z trybuny dolnej na poziomie A do wyjść na zewnątrz budynku, 
- z płyty Areny (poziom 0) do wyjść na zewnątrz znajdujących się na poziomie płyty. 
 
Większość wyjść z widowni głównej prowadzi poprzez womitoria, ale występują także przypadki  
(na poziomie C), 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 poziomy A, B, C i D. 
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 A. Z poziomu A 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 (poziom „0”) 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 6,0 m. 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. 2,10 m każda w klasie EI 30 CS (1.400 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 2,8 m – ewakuacja 500 osób. Przy maksymalnej pojemności płyty areny 
wynoszącej 9300 osób sumaryczna szerokość wyjść ewakuacyjnych jest niewystarczająca, jednak 
zgodnie  
z Postanowieniem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP zastosowane warunki zamienne  
i zastępcze spełniają wymagania przepisów w inny sposób, nie pogarszający warunków ewakuacji 
osób z płyty Areny. 
 
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 12 m. Drogi ewakuacyjne oraz 
gaśnice  
i urządzenia przeciwpożarowe oznakowano zgodnie z Polskimi Normami.  
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3. WARUNKI OCHRONY ORAZ CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻENIA OBIEKTU PRZED POWODZIĄ 

 

Obiekt zlokalizowany jest 700 m od lewego brzegu rzeki Wisły w km 82,000. W rejonie tym 
zlokalizowane są ziemne wały przeciwpowodziowe. Chronią one TAURON Arenę Kraków przed wodą 
stuletnią. Po wybudowaniu zbiornika Świnna Poręba na rzece Skawie będą chronić Obiekt również 
przed wodą tysiącletnią. 
 
Obiekt znajduje się w obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią ze strony Wisły w przypadku 
przerwania wałów przeciwpowodziowych. W takiej sytuacji, w przypadku wystąpienia powodzi  
- o prawdopodobieństwie 1% (raz na sto lat), rzędna lustra wody mogłaby się znaleźć na 201,95 m 
n.p.m, oraz 
- 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 i 2,195 m pod wodą.  
W takiej sytuacji, podziemna część (parking i hala),  hala treningowa i budynek transformatorów 
może zostać, całkowicie zalana, przy czym poziom wejściowy 5,88m 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. 

 
W czasie powodzi zakłada się, że dwupoziomowy parking nie będzie zamknięty szczelnie  
na wjazdach (wypór wody mógłby spowodować uszkodzenie obiektu).  Ponadto planuje się, 
że  obiekt hali głównej, hali treningowej i budynek transformatorów w miejscach możliwości 
wlania się wody,  zostanie zamknięty poprzez montowane zapory przeciwpowodziowe. 
 

4. OPIS  TECHNICZNY SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ. 

 
Obiekt posiada  system telewizji dozorowej spełniający wymagania określone  
w  Rozporządzeniu MSWiA  w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych Dz. U 
Nr 16 poz. 73 z dnia 10.01.2011r. Rozmieszczenia kamer dokonano, zgodnie 
z Rozporządzeniem MSWiA „w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych” 
Miejsca podlegające rejestracji obrazu i dźwięku to w szczególności: 
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. 
 
Kamery i mikrofony rozmieszczone są w miejscach pozwalających na rejestrację wideo oraz 
audio zgodnie z wymogami wspomnianego rozporządzenia. 
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5. USŁUGI OCHRONIARSKIE 

 
TAURON Arena Kraków podlega całodobowej ochronie  obiektów i mienia w formie: 

- bezpośredniej ochrony fizycznej, oraz 
- monitoringu elektronicznego z zainstalowanymi kamerami  i urządzeniami alarmowymi. 
 
Ochrona jest prowadzona przez wykwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w systemie 
zmianowym 12 godzinnym. Wszyscy pracownicy ochrony, objęci wykazem wykazują się posiadaniem 
zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony  fizycznej oraz aktualnym 
świadectwem niekaralności. Jeden z pracowników posiada status dowódcy zmiany. 

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

sportowego i estradowego) firma świadcząca usługi ochroniarskie  jest przygotowana do zwiększenia 

liczby pracowników ochrony, w zależności od wielkości wydarzenia, o dodatkowe 2-6 osób. 

Zamawiający potwierdza 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 jest ustalany pomiędzy 

przedstawicielami Zamawiającego i Wykonawcy. 

 


