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KONSTRUKCJA 
Opis techniczny budynku 

w zakresie konstrukcji 
 

1. Układ konstrukcji obiektu.

Istniejący budynek jest obiektem  podpiwniczonym o czterech 

kondygnacjach nadziemnych. Jest to obiekt w trakcie budowy w stanie 

surowym zamkniętym, o konstrukcji tradycyjnej murowanej ze stropami 

żelbetowymi wylewanymi na mokro. W części podziemnej o konstrukcji 

ścian i stropów żelbetowej monolitycznej. 

 

Projekt obejmuje zmianę sposobu użytkowania, z budynku Centrum 

Ekumeniczno - Muzealnego na budynek mieszkalny z usługami w 

poziomie parteru  oraz jego przebudowę wynikającą z powyższej zmiany 

obejmującą:

1) Strop nad piwnicą

• likwidacja szybu windowego 

• likwidacja schodów  

• uzupełnienie stropu w miejscu zlikwidowanych schodów i szybu 

windowego 

• uzupełnienie stropu w miejscach otworów wentylacyjnych 

• rozebranie stropu w miejscu nowo projektowanej klatki schodowej 

2) Piwnica 

• wymurowanie nowych ścian pod ściany parteru wraz z fundamentami 

 oraz dwóch słupów pod ściany Ip 

3) Strop nad parterem 

• likwidacja schodów 

• likwidacja szybu windowego 

• uzupełnienie stropu w miejscu schodów, szybu windowego oraz 

narożniku budynku 
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• zamurowania w ścianie frontowej oraz w osi C 

• wybicie otworu w osi C i założenie nadproża

• wykonanie belek stalowych pod ściany Ip opartych na słupach i ścianach 

 (nad i pod stropem) 

• rozebranie stropu w miejscu nowo projektowanej klatki schodowej 

4) Strop nad Ip. 

• likwidacja schodów 

• likwidacja szybu windowego 

• uzupełnienie stropu w miejscu schodów, szybu windowego oraz 

narożniku budynku 

• zamurowania w ścianie frontowej oraz w osi C 

• wybicie otworu w osi C i założenie nadproża

• wykonanie belek stalowych pod ściany Ip opartych na słupach i ścianach 

 (nad i pod stropem) 

• rozebranie stropu w miejscu nowo projektowanej klatki schodowej 

5) Strop nad IIp. 

• likwidacja schodów 

• likwidacja szybu windowego 

• uzupełnienie stropu w miejscu schodów, szybu windowego oraz 

narożniku budynku 

• zamurowania w ścianie frontowej oraz w osi C 

• wybicie otworu w osi C i założenie nadproża

• wykonanie belek stalowych pod ściany Ip opartych na słupach i ścianach 

(nad i pod stropem) 

• rozebranie stropu w miejscu nowo projektowanej klatki schodowej 

6) Stropodach -bez zmian. 

 



4

2. Zastosowane schematy statyczne.

Podstawowe elementy nośne jak płyty stropowe, nadproża zostały

obliczone jako belki wolnopodparte. Fundamenty sprawdzono jako belkę

na sprężystym podłożu. 

 

3. Założenia przyjęte do obliczeń statycznych.
Podstawowe obciążenia działające na konstrukcję ustalono w oparciu o: 
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem   

(II strefa, teren typu „A”, wysokość z < 10). 
PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem   

(II strefa). 
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologicznie. 

 
Sprawdzenia nośności elementów konstrukcyjnych dla dwóch stanów granicznych    
dokonano wg: 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowe. 

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowe. 

 

4. Podstawowe wyniki obliczeń.

Strop nad III piętrem

Poz.1.1. Podciąg stalowy o rozpiętości w świetle otworu 5,185m – 2x [260, 

 stal St3SX. 

Poz.1.2. Podciąg stalowy  o rozpiętości w świetle otworu 3,70m – 2x [260, 

 stal St3SX. 

Poz.1.3. Słup 25x35cm, zbrojony 4#12. Beton B-20, stal A-III(34GS) 

 i A-0(St0S). 

Poz.1.4. Płyta stropwa h=12cm, zbrojona #10 co 14cm. Beton B-20,  

 stal A-III(34GS) i A-0(St0S). 

Poz.2.4.1. Konstrukcja stalowa pod poz.2.8. Złożona z [220 i I220,stal St3SX. 

Poz.1.5. Nadproża w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych istniejących – 

 2[100; 2[120; 2[140, stal St3SX. 
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Strop nad II piętrem

Poz.2.1. Podciąg stalowy o rozpiętości w świetle otworu 5,185m – 2x [260, 

 stal St3SX. 

Poz.2.2. Płyta stropwa h=15cm, zbrojona #10 co 12.5cm. Beton B-20,  

 stal A-III(34GS) i A-0(St0S). 

Poz.2.2.1. Belki stalowe pod płytę stropową I 180 i I HEB 180 , stal St3SX. 

Poz.2.3. Podciąg stalowy pod nowo projektowaną ścianę IIIp. złożony  

 z:  2 I 160,stal St3SX 

Poz.2.4. Podciąg stalowy pod nowo projektowaną ścianę IIIp. złożony z: 2 I260, 

 stal St3SX. 

Poz.2.5. Podciąg stalowy pod nowo projektowaną ścianę IIIp. złożony z: 2 I200, 

 stal St3SX.  

Poz.2.6. Podciąg stalowy o rozpiętości w świetle otworu 3,70m – 2x [260, 

 stal St3SX. 

Poz.2.7. Słup 25x35cm, zbrojony 4#12. Beton B-20, stal A-III(34GS) 

 i A-0(St0S). 

Poz.2.8. Płyta stropwa h=12cm, zbrojona #10 co 14cm. Beton B-20,  

 stal A-III(34GS) i A-0(St0S). 

Poz.2.8.1. Konstrukcja stalowa pod poz.2.8. Złożona z [220 i I220,stal St3SX. 

Poz.2.9. Nadproża w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych istniejących – 

 2[100; 2[120; 2[140; [160. 

Strop nad I piętrem

Poz.3.1. Płyta stropwa h=15cm, zbrojona #10 co 12.5cm. Beton B-20,  

 stal A-III(34GS) i A-0(St0S). 

Poz.3.1.1.Belki stalowe pod płytę stropową I 180 i I HEB 180 , stal St3SX. 

Poz.3.2. Podciąg stalowy pod nowo projektowaną ścianę IIp. złożony z:  2 I 160, 

 stal St3SX. 

Poz.3.3. Podciąg stalowy pod nowo projektowaną ścianę IIp. złożony z: 2 I260, 
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stal St3SX.  

Poz.3.4. Podciąg stalowy pod nowo projektowaną ścianę IIp. złożony z: 2 I200, 

 stal St3SX. 

Poz.3.5. Podciąg stalowy o rozpiętości w świetle otworu 3,70m – 2x [260, 

 stal St3SX. 

Poz.3.6. Słup 25x35cm, zbrojony 4#12. Beton B-20, stal A-III(34GS) 

 i A-0(St0S). 

Poz.3.7. Płyta stropwa h=12cm, zbrojona #10 co 14cm. Beton B-20,  

 stal A-III(34GS) i A-0(St0S). 

Poz.3.7.1. Konstrukcja stalowa pod poz.2.8. Złożona z [220 i I220,stal St3SX. 

Poz.3.8. Płyta balkonowa uzup. h=20cm,  zbrojona górą #10 co 20cm.  

 Beton B-20,  stal A-III(34GS) i A-0(St0S). 

Poz.3.9. Nadproża w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych istniejących – 

 2[100; 2[120; 2[140. 

Strop nad parterem

Poz.4.1. Podciąg stalowy o rozpiętości w świetle otworu 2,31m – 2x [300, 

 stal St3SX. 

Poz.4.2. Podciąg stalowy – 2x I220, stal St3SX. 

Poz.4.3. Podciąg stalowy pod nowo projektowaną ścianę I(II; III)p. złożony z: 

 2 I 220, stal St3SX. 

Poz.4.4.Podciąg stalowy pod nowo projektowaną ścianę Ip. złożony z:  2 I 160, 

 stal St3SX. 

Poz.4.5. Podciąg stalowy pod nowo projektowaną ścianę Ip. złożony z: 2 I260, 

 stal St3SX. 

Poz.4.6. Podciąg stalowy pod nowo projektowaną ścianę Ip. złożony z: 2 I200 

 stal St3SX. 

Poz.4.7. Płyta stropwa h=15cm, zbrojona #10 co 12.5cm. Beton B-20,  

 stal A-III(34GS) i A-0(St0S). 

Poz.4.7.1.Belki stalowe pod płytę stropową I 180 i I HEB 180 , stal St3SX. 
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Poz.4.8. Słup 25x35cm, zbrojony 4#12. Beton B-20, stal A-III(34GS) 

 i A-0(St0S). 

Poz.4.9. Płyta stropwa h=12cm, zbrojona #10 co 14cm. Beton B-20,  

 stal A-III(34GS) i A-0(St0S). 

Poz.4.9.1. Konstrukcja stalowa pod poz.2.8. Złożona z [220 i I220,stal St3SX. 

Poz.4.10. Płyta stropowa h=18cm, zbrojona #10 co 12,5cm. Beton B-20,  

 stal A-III(34GS) i A-0(St0S). 

Poz.4.10.1.Belka stalowa I 180, stal St3SX.  

Poz.4.7. Nadproża w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych istniejących – 

 2[100; 2[120; 2[140. 

Strop nad piwnicą

Poz.5.1. Płyta stropwa h=15cm, zbrojona #10 co 12.5cm. Beton B-20,  

 stal A-III(34GS) i A-0(St0S). 

Poz.5.1.1.Belki stalowe pod płytę stropową I 180 i I HEB 180 , stal St3SX. 

Poz.5.2. Płyta stropwa h=15cm, zbrojona #10 co 9cm. Beton B-20,  

 stal A-III(34GS) i A-0(St0S). 

Poz.5.2.1. Belki stalowe pod płytę stropową I 180, stal St3SX. 

Poz.5.3. Płyta stropwa h=12cm, zbrojona #10 co 14cm. Beton B-20,  

 stal A-III(34GS) i A-0(St0S). 

Poz.5.3.1. Konstrukcja stalowa pod poz.2.8. Złożona z [220 i I220,stal St3SX. 

Fundamenty - z betonu B-20, zbrojone stalą zwykłą A-0 i A-III. 

 Stopy  i ławy fundamentowe pod nowe słupy oraz ścianyo h=30cm, 

zbrojone prętami #12.  

Schody - Schody płytowo – belkowe, oparte na belkach stalowych I HEB 180, 

płyta biegowa zbrojona dołem #10 co 12,5cm. Beton B-20,  

 stal A-III(34GS) i A-0(St0S). 
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5. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów.

Fundamenty

Stopy i ławy żelbetowe z betonu B-20, zbrojone stalą A-III na 10cm 

warstwie chudego betonu kl. B-10 . Poziom posadowienia fundamentów  

min.50cm pod posadzką piwnicy, na rzędnej fundamentów istniejących. 

Podciągi
- stalowe złożone z 2[ i 2I, ze stali St3SX 

 
Nadproża – stalowe złożone z 2[ oraz prefabrykowane L-19 
 

Sposób wykonania nadproży i podciągów stalowych w ścianach istniejących:

• wytrasować otwór od strony zewnętrznej, 

• wykonać bruzdę na głębokość 12cm(gr. zewnętrznej warstwy ściany), 

• założyć dwuteownik (ceownik) 

• końce podklinować i podbetonować podporę

• po stężeniu betonu na podporach usunąć mur pod dwuteownikiem 

(ceownikiem)- w miejscu projektowanego otworu 

• dwuteowniki (ceowniki) skręcić ze sobą śrubami M-16 (M-12) co ~ 

40cm (min. 2szt.) 

• dwuteowniki (ceowniki) osiatkować i otynkować.

Uwaga: 

Przed wykonaniem podciągów i nadproży stropy podstemplować, stemple 

rozebrać po min. 1 miesiącu od założenia belek. 

 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

•

zystość powierzchni konstrukcji stalowej do malowania w stopniu 2 

wg. PN-70/H-97050. 

•

owłoki malarskie: 
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•

arstwy podkładowe z farby ftalowej do gruntowania, 

przeciwrdzewna miniowa 60%, symbol 3121-002-XXX – 2 warstwy 

po 40µm, 

•

arstwy nawierzchniowe z emalii ftalowej ogólnego stosowania, 

symbol 3161-000-XXX – 2 warstwy po 35µm, 

Ogólna minimalna grubość powłok malarskich 160µm. 
 

6, Warunki i sposób posadowienia budynku.

Do obliczeń fundamentów wykorzystano badania gruntu wykonane dla potrzeb 

projektu pierwotnego. Wykonane zostały wówczas 2 otwory badawcze, wyniki 

tych badań zawarte zostały w opinii geotechnicznej opracowanej przez dr inż.

Jakuba Kołodziejczyka.   

 Parametry geotechniczne podłoża w poziomie posadowienia wg opinii 

 geotechnicznej : 

Pakiet II - gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o stopniu     

plastyczności  IL
(n) =0.20 

 

γ (n) = 21.57 kN/m 3 ; γ (r) = 21.57 kN/m3 x 0.9 = 19.4 kN/m 3

φ (n)  = 19.0o φ (r) = 19.0o x 0.9 = 17.1 o → Nc =12.34,  ND = 4.77, NB =

0.86 

Cu
(n) = 30.0 kPa     Cu

(r) = 30.0 kPa x  0.9 = 27.0 kPa 

E0 = 30.0 MPa 
 

7.  Sposób wznoszenia budynku.

Warunki skomplikowania układu konstrukcyjnego i użyte materiały

budowlane w projekcie pozwalają na zastosowanie tradycyjnej 
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technologii budowy nie powodującej naruszenia uzasadnionych interesów 

 właścicieli dróg dojazdowych bądź sąsiednich posesji. 

 

8. Ocena techniczna.

Na podstawie wizji lokalnej, inwentaryzacji oraz po przeprowadzeniu 

obliczeń statycznych, sprawdzających stwierdza się co następuje: 

1. Nie stwierdzono lokalnych uszkodzeń, rys czy śladów osiadania 

budynku, ani też żadnych negatywnych zjawisk, które mogą ujemnie 

wpłynąć na przydatność użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej 

części, a także przyległych do konstrukcji niekonstrukcyjnych części 

budynku. 

2. Ponieważ obciążenia użytkowe dla budynków mieszkalnych  

 (qk=1,5 kN/m2) są mniejsze niż obciążenia przyjęte pierwotnie dla 

obiektów użyteczności publicznej (qk=2,0 kN/m2) zatem nośność 

istniejących elementów konstrukcyjnych jest wystarczająca. 

Podsumowanie: Konstrukcja budynku spełnia warunki zapewniające, po 

przebudowie i zmianie sposobu użytkowania, nieprzekroczenie stanów 

granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do 

użytkowania; dotyczy to wszystkich elementów konstrukcyjnych zakresie 

projektowanej przebudowy. 

 

9. Uwagi końcowe.

•
ad realizowaną budową winien być ustanowiony nadzór techniczny. 

•
dbiór wszystkich robót ziemnych, zbrojarskich, montażowych oraz 
ulegających zakryciu musi być potwierdzony wpisem do Dziennika 
Budowy przez uprawnioną osobę.

•
oboty budowlane prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi 
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wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, przepisami o 
Bezpieczeństwie Ochronie Pracy, o Ochronie Przeciwpożarowej i 
zgodnie z obowiązującymi Normami. 

•
szystkie materiały, zgodnie z art.10 Ustawy z dnia 7.07.94r – Prawo 
Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz.414), użyte do budowy muszą posiadać
Certyfikat zgodności z Polską Normą lub (na materiały na które nie 
obowiązuje norma) Aprobatę Techniczną i Atest Producenta o 
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Zakres stosowania 
materiałów budowlanych musi odpowiadać Ocenom Higienicznym i 
Instrukcjom Użytkowania. Elementy prefabrykowane muszą posiadać
Atest wytwórni prefabrykatów. Wszystkie materiały muszą posiadać
Świadectwo ITB, dopuszczające ich stosowanie w tego typu budynkach 
w Polsce. 

 


