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I.  CZĘŚĆ OPISOWA.  
 

1.  Przedmiot , cel i zakres opracowania. 
 

Przedmiotem  niniejszego opracowania jest istniejący budynek Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia 

„BOZ” wchodzącego w skład zabudowy Szpitala Zakonu Bonifratrów p.w. Aniołów Stróżów w 

Katowicach  przy ulicy Markiefki 87 (dawny Szpital im. Ludwika Redygiera).  Przedmiotowy obiekt 

składa się z dwóch segmentów stanowiących oddzielne konstrukcyjnie , oddylatowane segmenty , 

zrealizowane , nadbudowywane i przebudowywane w różnych okresach.  

 

Poszczególne części oznaczono na schemacie A i B.  

A – część północna , nadbudowana w roku 2010 [2.1],[2.2], przebudowana w roku 2015 [2.4]. 

B – część południowa , przebudowana w roku 2015 [2.4].  

 

 

Plan orientacyjny - usytuowanie przedmiotowego obiektu pokazano na rysunku : Rys. 1,2  

 
BOZ – wzdłuż ul. Wróblewskiego , Zespoł Zabudowy Szpitala Bonifratrów.  
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                                                                   Część A                        Część B  

 
                                         Bonifraterski Ośrodek Zdrowia.  

 

 

Celem jest ocena stanu technicznego konstrukcji obiektu w zakresie niezbędnym do opracowania 

wytycznych do projektowanej nadbudowy obiektu.  

Zakres opracowania obejmuje : 

 Inwentaryzację schematów konstrukcyjnych.  

 Opis techniczny stanu istniejącego. 

 Ocenę stanu technicznego konstrukcji. 

 Wnioski i zalecenia dot. możliwości nadbudowy. 

 

2. Podstawa opracowania. 
 

2.1 Szpital Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów ul. Markiefki 87. Projekt adaptacji budynku byłego prosektorium na 

dom pobytu dziennego opracowany przez Armada Development S.A. ul. Zabrzańska 7 , 41-907 Bytom w lipcu 

2010r. Autor opracowania mgr inż. Grzegorz Pakuła.  

2.2 Szpital Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów ul. Markiefki 87. Projekt termomodernizacji budynku POZ 

opracowany przez Armada Development S.A. ul. Zabrzańska 7 , 41-907 Bytom w lipcu 2010r. Autor 

opracowania mgr inż. Grzegorz Pakuła.  

2.3 Inwentaryzacja budowlana obiektu opracowana przez Sar sp. z o.o., ul.Warszawska 17/5 40-009 Katowice w 

maju 2015r , kwietniu 2017r. Autor opracowania mgr inż. arch Jarosław Mańka.  

2.4 Projekt przebudowy fragmentu BOZ […..]  w Szpitalu Zakonu Bonifratrów p.w. Aniołów Stróżów w 

Katowicach opracowany przez SAR Sp. z o.o 40-009 Katowice ul. Warszawska na 17/5 w maju 2015r. Autor 

opracowania mgr inż. arch. Jarosław Mańka.  
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2.5 Opinia Geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego. Katowice ul. Markiefki 87 – nadbudowa z 

przebudową i rozbudową budynku Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia opracowana przez Geobud Sp. z o.o. 

Katowice ul. Sikorskiego nr 34 w kwietniu 2017r. Autor opracowania mgr Adam Kopański.  

2.6 Koncepcja nadbudowy z przebudową i rozbudową budynku Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia opracowana 

przez SAR Sp. z o.o 40-009 Katowice ul. Warszawska na 17/5 w kwietniu 2017r. Autor opracowania mgr inż. 

arch. Jarosław Mańka.  

2.7 Postanowienie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach L.dz. 5130/661/2000/Grz z dnia 

2000-04-12.  

2.8 Inwentaryzacja układów konstrukcyjnych obiektu opracowana autorów opracowania maju/kwietniu  2017r. 

2.9 Wizja lokalna, wykonane odkrywki elementów konstrukcji i posadowienia.  

2.10 Aktualnie obowiązujące Polskie Normy budowlane .  

Tablice do projektowania konstrukcji budowlanych. 

W szczególności m. innymi :  

 

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.  

PN-80/B-02010:Aneks 2006 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 

PN-77/B-02011 Aneks 2009 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

PN-B-03002:2002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie  

PN-B-03340:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i proj. 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie 
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3.  Opis konstrukcji obiektu , ocena stanu technicznego.   
 

Nazwa : 

Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach. Budynek mieszczący Bonifraterski Ośrodek 

Zdrowia.  

Adres obiektu :   

40-211 Katowice – Bogucice Ul. Markiefki nr 87.  

Położenie :   

Teren lokalizacji obiektu znajduje się w północnej części Katowic , dzielnicy Bogucice w kwartale zabudowy między 

ulicami Markiefki (południowy zachód) ,Normy (południowy wschód ),Wróblewskiego (północny wschód) i obejmuje 

działki nr 87, 88, 91, 96, 97, 99/2 które wraz z działkami nr 89,  90, 99/1  (nie będące przedmiotem opracowania) 

stanowią  działki budowlane użytkowane przez jednego użytkownika w ramach zespołu szpitalnego. Zespół 

obiektów od północnego zachodu sąsiaduje z Kościołem p.w. Św. Szczepana. 

Zespół  działek zbliżony jest do prostokąta w układzie południowy zachód – północny wschód 

Zespół obiektów Szpitalnych sąsiaduje: 

W granicy północno-wschodniej graniczy z działką drogową nr 98 

W granicy południowo-wschodniej sąsiaduje z działką drogową nr 214 

W granicy południowo-zachodniej sąsiaduje z działką  drogową nr 85 

Przedmiotowe działki są zabudowane budynkiem Szpitala wraz z Kaplicą. Na pozostałych działkach zespołu 

szpitalnego znajdują się :  

Budynek byłej Poradni wraz ze stacją transformatorową 

Budynek hydroforni wraz z budynkiem agregatu prądotwórczego 

oraz wiata, zbiornik ciekłego tlenu , oraz przedmiotowy budynek Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia (dawny budynek 

prosektorium).  

Budynek prosektorium usytuowany jest w części wschodniej działki , wzdłuż ulicy Wróblewskiego.  

Przedmiotowy budynek jest obiektem , dwukondygnacyjnym. Ponieważ ul. Wróblewskiego znajduje się około 

3,00 m powyżej terenu dziedzińca szpitala , obiekt utrzymuje różnicę naziomów co powoduje, że wejście od 

strony ul. Wróblewskiego znajduje się na poziomie piętra, a wejście od strony ul. Markiefki znajduje się na 

poziomie parteru. W budynku od strony ul. Wróblewskiego znajduje się stacja Trafo.  

 

Widok obiektu pokazano na fotografiach : 

Fot. 1  Elewacja frontowa , wschodnia od ulicy Wróblewskiego , narożnik południowo-wschodni.  
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                                                Część B , stacja Trafo                                            Cześć A  

 

 

Fot. 2,3  Elewacja wschodnia , część A 

  

   
Część B                                           część A                                                      wejście między A i B  
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Fot. 4  Ściana szczytowa, północna , wejście do Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia od ulicy Wróblewskiego.  

 część A 

 

 

Fot. 5  Elewacja południowa , ściana szczytowa części B  

 
                           przebieg skarpy za obiektem technicznym  
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Fot. 6  Elewacja zachodnia , od strony dziedzińca szpitala, narożnik południowo-zachodni.   

 

 
   Część A                                                      Część B  

 

Fot. 7  Elewacja zachodnia , od strony dziedzińca szpitala, narożnik północno-zachodni.   

 
               Mur oporowy utrzymujący naziom od strony ulicy Wróblewskiego.  

 

Usytuowanie obiektu na działce : 

Istniejący obiekt nie jest powiązany konstrukcyjnie z inną zabudową  
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Historia obiektu :   

 

Obiekt w obecnym układzie rzutu został zrealizowany latach 80-tych , w ramach gruntownego remont i rozbudowy 

szpitala. Pierwotnie budynek pełnił rolę prosektorium. Brak dokładnych informacji na temat starszej zabudowy 

istniejącej na miejscu obecnej części A. Można przypuszczać , że w latach 80-tych częściowo zachowano istniejącą w 

tym miejscu starszą zabudowę adaptując ją do nowych funkcji (prosektorium) oraz gruntownie przebudowując. Część B 

została w całości zrealizowana w latach 80-tych.  

Po roku 1982 po wielu latach usilnych starań Bonifratrom udało się odzyskać kilka pomieszczeń klasztornych, 

które zostały przystosowane do potrzeb zakonnych. Bonifratrzy odzyskali prawo własności do szpitala, jednak  

na mocy stosownego porozumienia użytkownikiem obiektu szpitalnego do końca 2008 roku był SP ZOZ Szpital 

im. L. Rydygiera w Katowicach  Bogucicach.   

W roku 2010 budynek adaptowano na potrzeby Domu Pobytu Dziennego przeprowadzając prace remontowe , 

częściową przebudowę oraz termomodernizację [2.1] , [2.2].  

W ramach tej przebudowy wykonano również nową ,wewnętrzną klatkę schodową obsługującą obie część (A i B) 

oraz wejścia na dwóch poziomach w części środkowej.  

Istniejąca pierwotnie klatka została wyburzona i w tym samym miejscu powstała nowa spełniająca wymogi dla 

obiektów służby zdrowia.  

Nowe fundamenty zostały zaprojektowane pod nową konstrukcję klatki schodowej. Pod słupami stopy, 

natomiast pod ścianami ławy fundamentowe.  

Konstrukcja klatki schodowej stalowa, ustrój nośny złożony ze słupów oraz belek. Biegi schodowe oraz spoczniki 

żelbetowe, monolityczne, dach klatki płaski, ze spadkiem ok.1,5%, konstrukcja nośna dachu drewniana, pokrycie 

z foli termozgrzewalnej. 

Wykonano następujące główne roboty wyburzeniowe i murowe wewnątrz obiektu : wyburzenia fragmentów 

ścianek działowych oraz ścian konstrukcyjnych przyległych do wyburzanej klatki schodowej. W miejscach 

wymagających podparcia murów nośnych budynku zastosowano konstrukcję stalową w formie belek. 

W nowoprojektowanych drzwiach i oknach zastosowano prefabrykowane nadproża typu Porotherm. 

Elewacja i dach.  

Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem gr.12cm, cokołów styropianem gr.10cm, , 

wykonano tynki mineralne, część cokołów i ścian pokryto płytkami klinkierowymi.  

Zabudowano również istniejące balkony na ścianie zachodniej.  

Ocieplenie dachu budynku wykonano z twardej wełny mineralnej układanej na istniejącym pokryciu dachowym. 

Nowe pokrycie dachowe z foli termozgrzewalnej. 

Wykonano nowe obróbki blacharskie, parapety stalowe, powlekane, rynny i rury spustowe PCV, nowa instalacja 

odgromowa w miejscu starej zdemontowanej, 

Zabudowano nową stolarkę okienna PCV i drzwiową aluminiową. 

Obudowa nowej klatki schodowej – witryna 

aluminiowa w kolorze szarym, płyciny szklone szkłem bezpiecznym o podwyższonych parametrach termicznych. 

 

W 2015 obiekt został przebudowany i adaptowany na potrzeby Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia. Wykonano 

niewielkie przebicia i wyburzenia w ścianach wewnętrznych , zmieniono wykończenie pomieszczeń.  

W ramach tej przebudowy zabudowano również balkony na elewacji zachodniej części A, wykonano elewacje z 

płytek klinkierowych.   
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Wymiary obiektu są następujące  : 

Długość całości obiektu    Lcałk = 31,00 m 

Szerokość maksymalna      Bmax = 14,10 m 

Długość części A   LA = 15,55 m 

Szerokość części A  BA = 14,10 m 

Długość części B   LB = 15,45 m 

Szerokość części B  BB = 11,20 m 

Wysokość maksymalna nad poziom terenu od strony zachodniej Hmax,zach = ok.11,50 m 

Wysokość maksymalna nad poziom terenu od strony wschodniej Hmax,wsch = ok. 11,50-4,10 = 7,40 m 

Różnica naziomów między terenem od strony wschodniej i zachodniej dH = 4,10m 

Poziom attyki części A nad poziom ul. Wróblewskiego ok. 5,60 m 

Poziom attyki części B nad teren od strony zachodniej ok. 7,50 m 

Poziom attyki części B nad teren od strony wschodniej ok. 7,50-4,1=3,40m (bez spadków ul. Wróblewskiego)  

Rzędne terenu około 279,4 – 276,2 m nad poziom morza.  

 

Opis konstrukcji obiektu. 

 

Obiekt złożony jest z dwóch niezależnych segmentów dwukondygnacyjnych. Różnica poziomów gruntu powoduje, że 

wejscie do budynków od strony zachodniej znajduje sie na poziomie parteru, natomiast od strony wschodniej na 

poziomie pietra , różnica poziomów wynosi ok. 4,10m. 

Pomiędzy budynkami znajduje sie klatka schodowa, zrealizowana na podstawie dokumentacji [2.1] , stanowiaca 

niezależną konstrukcję. 

Konstrukcja budynków tradycyjna , murowana Podłużny układ nośnych ścian murowanych , wzmocnionych lokalnie 

belkami żelbetowymi. Stropy monolityczne , gestożebrowe typu Ackermana. 

Dachy obiektów płaskie , stropodach niewentylowany. Konstrukcja stropodachu monolityczna , strop  gestożebrowy 

typu Ackermana. 

Konstrukcja klatki schodowej stalowa. Biegi schodowe oraz spoczniki żelbetowe monolityczne. Dach klatki schodowej 

płaski drewniany , pokrycie z folii termozgrzewalnej. 

Fundamenty klatki schodowej to stopy pod słupami oraz ławy pod ścianami żelbetowe , monolityczne.  

Nadproża nad wykonanymi w ramach przebudów otworami w ścianach nośnych stalowe , belkowe.  

Pomieszczenia użytkowane są zgodnie z przeznaczeniem , stropy przystosowane są do obciążeń użytkowych jak dla 

pomieszczeń służby zdrowia : 

Dla pomieszczeń sal chorych oraz gabinetów lekarskich   pk = 2,00 kN/m2 

Korytarze , halle , klatki schodowe     pk = 3,00 --//-- 

Projektowane przebudowa i nadbudowa nie zmienia dotychczasowego sposobu użytkowania pomieszczeń, 

pomieszczenia zachowają swą dotychczasową funkcję gabinetów lekarskich.  

 

Zabezpieczenie na wpływy górnicze  :  

 

Brak informacji na temat przyjętych w projekcie i zrealizowanych zabezpieczeń na wpływy górnicze. Z analizy 

zachowanych fragmentów  dokumentacji wynika , że projektanci w latach 80-tych uwzględniali wpływy 

górnicze. Występujące w przeszłości wpływy górnicze wygasły.  

Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacjach [2.7] oraz zgodnie z wydanymi w 2005 roku warunkami 

zabudowy dla obiektów szpitala teren nie podlegał w tym czasie wpływom górniczym.   
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Warunki gruntowo – wodne posadowienia.  

 

W opracowaniach archiwalnych oraz w opracowaniu [2.1] nie zamieszczono badań podłoża gruntowego. Autor 

opracowania [2.1] zalecił ostateczne ustalenie szerokości dodatkowych ław fundamentowych związanych z 

wykonaniem klatki schodowej w ramach nadzorów autorskich , po wykonaniu wykopów. Brak informacji o 

ostatecznych ustaleniach w tym zakresie , brak jest również dokumentacji powykonawczej wykonanej 

przebudowy.  

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano techniczne badania podłoża gruntowego [2.5].  

Dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych terenu wykonano 3 otwory geotechniczne o głębokości 8,0m o 

łącznym metrażu 24,0 mb.  

W analizie wykorzystano również jeden otwór archiwalny wykonany w 2013r – oznaczony na schemacie 2/13. 

Lokalizację otworów badawczych pokazano na szkicu : 

 

 

 
 

W w/w opracowaniu warunki geotechniczne posadowienia opisano następująco : 
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Parametry geotechniczne poszczególnych warstw gruntu zestawiono w tabeli : 
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Charakterystyczne przekroje geotechniczne pokazano na rysunkach : 
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Opracowanie zawiera następujące wnioski dotyczące posadowienia i możliwości nadbudowy obiektu : 
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Do dalszych analiz (sprawdzenia ław fundamentowych) przyjęto: 

1. Obiekt posadowiono na warstwie glin IIa podścielonej piaskami warstwy IIIa 

2. Do poziomu posadowienia brak wody gruntowej. 

3. Obiekt zaliczyć można do II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach posadowienia.  

 

Analiza posadowienie obiektu : 
Dla rozpoznania posadowienia obiektu wykonano pięć odkrywek fundamentów.  

Lokalizację odkrywek pokazano na schemacie : 

 
 

Widok odkrywek pokazano na fotografiach : 

Fot. 8   Odkrywka 1, korytarz część A , ściana obciążona parciem gruntu , utrzymująca różnicę naziomów 

 jednej kondygnacji.  

1 

2 

3 
4 

5 
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Fundament w postaci płyty fundamentowej , odsadzka minimum ok. 50 cm od ściany.  

 

Fot. 9   Odkrywka 2 , pomieszczenie techniczne , pasmo klatki schodowej , pod wejściem , część A.  

    



F.I.””      SZPITAL ZAKONU BONIFRATRÓW P.W. ANIOŁÓW STRÓŻÓW W KATOWICACH  

                 WWW STATYK.PL      BONIFRATERSKI OŚRODEK ZDROWIA , EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. NADBUDOWY          19 
 

 

 

 

Fot. 10  Odkrywka 3 , ściana zewnętrzna , zachodnia , narożnik północno-zachodni, część A.  

  
 

 

 

Fot. 11  Odkrywka 4 , ściana zewnętrzna , zachodnia , część B.  
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Fot. 12   Odkrywka 5, korytarz część B , ściana wewnętrzna.  

  
 

Wstępne sprawdzenie szerokości ław fundamentowych w przypadku nadbudowy : 
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SPRAWDZENIE SGN I SGU ŁAWY ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ , ŚRODKOWEJ OBCIĄŻONEJ STROPAMI W 

PRZYPADKU NADBUDOWY.  

 

Zestawienie obciążeń : 
ZESTAWIENIA OBCIĄŻEŃ: 

Obciążenia (wartości charakterystyczne i obliczeniowe): 

 

A. DACH: 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych –dach płaski   [kN/m2]:  

Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. 

 stałe:     

1.   pokrycie dachu  0,400 1,2  --  0,480 

2.   izolacja wiatroszczelna 0,005 1,2  --  0,006 

3.   Izolacja termiczna  0,220 1,2  --  0,260 

4.   Konstrukcja lekka dachu 0,250 1,1  --  0,275 

  0,88 1,17  1,03 

5. obciążenia klimatyczne 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 

γf kd Obc. obl.  

kN/m2 

1.   Obciążenie śniegiem połaci dachu jednospadowego wg PN-80/B-

02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk = 0.9 kN/m2, nachylenie połaci 

5.0 st. -> C1=0.8)  [0.720kN/m2] 

0.72 1.50 0.00 1.08 

2.   Obciążenie wiatrem dolnej połaci nawietrznej dachu 

jednospadowego wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2 (strefa I, 

H=300 m n.p.m. -> qk = 0.30kN/m2, teren A, z=H=10.0 m, -

> Ce=1.00, budowla zamknięta, wymiary budynku H=10.0 m, 

B=10.0 m, L=10.0 m, kąt nachylenia połaci dachowej alfa = 5.0 

st. -> wsp. aerodyn. C=-0.9, beta=1.80)  [-0.486kN/m2] 

Parcie na połać nie wystąpi  

0,00 1.50 0.00 0,00 

  0.72 1.50 -- 1,08 

Razem obciążenie na m2 rzutu połaci: 

gk = 0,88 + 0,72 = 1,60 kN/m2,      

 go = 1,03 + 1,08 = 2,11 kN/m2 

fsr = 1,32 

B. ŚCIANY: 

Zestawienie obciążeń dla ściany gr. 25cm [kN/m2] wg PN82/B-02001, PN82/B-02003: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char γf kd Obc.obl. 

1.   Mur z cegły pełnej 

19,0*0,25 

4,75 1,10  --  5,23 

2.   Tynk cem.-wap. 

19,0*0,02*2 

0,76 1,30  --  0,99 

  5,51 1,13  6,22 

Zestawienie obciążeń dla ściany gr. 38cm [kN/m2] wg PN82/B-02001, PN82/B-02003: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char γf kd Obc.obl. 

1.   Mur z cegły pełnej 19,0*0,38 7,22 1,10  --  7,94 

2.   Tynk cem.-wap. 19,0*0,02*2 0,76 1,30  --  0,99 

3.   Ocieplenie ściany zewnętrznej  0,15 1,30  --  0,20 

      

  8,13 1,12  9,13 

 

C. STROPY: 
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Zestawienie obciążeń dla stropów wyższych kondygnacji  [kN/m2] wg PN82/B-02001, PN82/B-02003: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. 

1.   Obciążenia użytkowe – jak dla sal zabiegowych , sal 

szpitalnych 

2,00 1,40  --  2,80 

2.   Obciążenia zastępcze od ścianek działowych , 

1,25*3,0/2,65= 

1,42 1,20  --  1,70 

3.   Warstwy wykończeniowe 1,00 1,30  --  1,30 

4.   Konstrukcja stropu  3,60 1,10  --  3,96 

5.   Tynk lub sufit podwieszony  0,38 1,30  --  0,49 

  8,40 1,22  10,25 

Ponieważ obciążenia łączne użytkowe dla pokoi  i zastępcze od ścianek działowych są większe od obciążeń użytkowych dla korytarzy, nie 

różnicowano pozycji w zestawieniu. 

 

D. ŚCIANA FUNDAMENTOWA , ŁAWA  

Przyjęto pk = 15 kN/m , po = 17 kN/m 

 

OBCIĄŻENIA NA ŁAWĘ WEWNĘTRZNĄ , PODŁUŻNĄ , OBCIĄŻONĄ STROPAMI  

Szerokość obciążenia na ścianę lobc = 0,50*(5,00+5,70)=5,35 m 

Wysokość ściany h = ok. 10m 

Zestawienie obciążeń : 

1. z dachu , lobc=5,35 m 

5,35 * 1,60 =   8,56 kN/m 

5,35 * 2,11 = 11,29  --//-- 

2. ściana 25 cm , h = ok. 10 m 

 5,51 * 10,00 = 55,10kN/m 

 6,22 * 10,00 = 62,20  --//-- 

3. Stropy , sztuk 2 – nad parterem i piętrem   

 lobc = 5,35 m 

 2 * 5,35 * 8,40  =   89,88  kN/m 

 2* 5,35 * 10,25 = 109,68  --//-- 

4. Ciężar ściany fundamentowej   

 15,00 kN/m *  , 17,00 kN/m 

Razem : 

 qk = 8,56 + 55,10 + 89,88 + 15,00     = 168,54 kN/m 

 q0 = 11,29 + 62,20 + 109,68 + 17,00 = 200,17  --//-- 

fsr = 1,19 

 

Sprawdzenie ławy fundamentowej : 

1 2

H
 =

 0
.5

0

  

0.30 0.30 0.30

B = 0.90

V = 0.45 m3/mb  
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Opis fundamentu : 

Typ:  ława prostokątna 

Wymiary: , zastępczą szerokość lawy przyjęto : 

Ściana fundamentowa 25+2*10cm = 45cm 

Odsadzki , współpraca płyty 2 *25 cm = 50 cm , przyjęto : 

  B = 0.90 m  H = 0.50 m 

  Bs = 0.30 m  eB = 0.00 m 

Posadowienie fundamentu: 

  D = 1.20 m  Dmin = 1.20 m 

  brak wody gruntowej w zasypce 

Opis podłoża: 
z [m]

-1.20-1.20

0.00

1.50

3.50

Piaski gliniaste

Piaski średnie

z

 
N

r 

nazwa gruntu h [m] nawodni

ona 

o
(n) 

[t/m3] 

f,min f,max u
(r) [o] cu

(r) 

[kPa] 

M0 [kPa] M [kPa] 

1 Piaski gliniaste 1.50 nie 2.15 0.90 1.10 14.76 19.89 37202 62015 

2 Piaski średnie 2.00 nie 1.70 0.90 1.10 30.26 0.00 112308 124786 

Naprężenie dopuszczalne dla podłoża     dop [kPa] = 285.0 kPa 

Kombinacje obciążeń obliczeniowych: 

N

r 

typ obc. N [kN/m] TB [kN/m] MB [kNm/m] e [kPa] e [kPa/m] 

1 długotrwałe 200.17 0.00 0.00 0.00 0.00 

Materiały : 

Zasypka: 

  ciężar objętościowy:  20.00 kN/m3 

  współczynniki obciążenia: f,min = 0.90;  f,max = 1.20 

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA - wg PN-81/B-03020 

Nośność pionowa podłoża: 

  Decyduje:  kombinacja nr 1 

  Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu 

  Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 277.4 kN 

  Nr = 222.1 kN   <  m·QfN = 224.7 kN  (98.9%) 

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome: 

  Decyduje:  kombinacja nr 1 

  Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu 

  Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 66.2 kN 

  Tr = 0.0 kN   <  m·QfT = 47.7 kN  (0.0%) 

Obciążenie jednostkowe podłoża: 

  Decyduje:  kombinacja nr 1 

  Naprężenie maksymalne max = 246.8 kPa 

  max = 246.8 kPa   <  dop = 285.0 kPa  (86.6%) 
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Stateczność fundamentu na obrót: 

  Decyduje:  kombinacja nr 1 

  Decyduje moment wywracający MoB,2 = 0.00 kNm/mb,  moment utrzymujący MuB,2 = 97.85 kNm/mb 

  Mo = 0.00 kNm/mb   <  m·Mu = 70.5 kNm/mb  (0.0%) 

Osiadanie: 

  Decyduje:  kombinacja nr 1 

  Osiadanie pierwotne s'= 0.52 cm, wtórne  s''= 0.04 cm, całkowite s = 0.57 cm 

  s = 0.57 cm   <  sdop = 1.00 cm  (56.6%) 

 

 

SPRAWDZENIE SGN I SGU ŁAWY ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ OBCIĄŻONEJ STROPAMI W PRZYPADKU 

NADBUDOWY.  

 

Zestawienie obciążeń : 
ZESTAWIENIA OBCIĄŻEŃ: 

Obciążenia (wartości charakterystyczne i obliczeniowe): 

 

A. DACH: 

 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych –dach płaski   [kN/m2]:  

Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. 

 stałe:     

1.   pokrycie dachu  0,400 1,2  --  0,480 

2.   izolacja wiatroszczelna 0,005 1,2  --  0,006 

3.   Izolacja termiczna  0,220 1,2  --  0,260 

4.   Konstrukcja lekka dachu 0,250 1,1  --  0,275 

  0,88 1,17  1,03 

5. obciążenia klimatyczne 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 

γf kd Obc. obl.  

kN/m2 

1.   Obciążenie śniegiem połaci dachu jednospadowego wg PN-80/B-

02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk = 0.9 kN/m2, nachylenie połaci 

5.0 st. -> C1=0.8)  [0.720kN/m2] 

0.72 1.50 0.00 1.08 

2.   Obciążenie wiatrem dolnej połaci nawietrznej dachu 

jednospadowego wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2 (strefa I, 

H=300 m n.p.m. -> qk = 0.30kN/m2, teren A, z=H=10.0 m, -

> Ce=1.00, budowla zamknięta, wymiary budynku H=10.0 m, 

B=10.0 m, L=10.0 m, kąt nachylenia połaci dachowej alfa = 5.0 

st. -> wsp. aerodyn. C=-0.9, beta=1.80)  [-0.486kN/m2] 

Parcie na połać nie wystąpi  

0,00 1.50 0.00 0,00 

  0.72 1.50 -- 1,08 

Razem obciążenie na m2 rzutu połaci: 

gk = 0,88 + 0,72 = 1,60 kN/m2,      

 go = 1,03 + 1,08 = 2,11 kN/m2 

fsr = 1,32 

B. ŚCIANY: 

Zestawienie obciążeń dla ściany gr. 25cm [kN/m2] wg PN82/B-02001, PN82/B-02003: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char γf kd Obc.obl. 

1.   Mur z cegły pełnej 

19,0*0,25 

4,75 1,10  --  5,23 

2.   Tynk cem.-wap. 

19,0*0,02*2 

0,76 1,30  --  0,99 
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  5,51 1,13  6,22 

Zestawienie obciążeń dla ściany gr. 38cm [kN/m2] wg PN82/B-02001, PN82/B-02003: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char γf kd Obc.obl. 

1.   Mur z cegły pełnej 19,0*0,38 7,22 1,10  --  7,94 

2.   Tynk cem.-wap. 19,0*0,02*2 0,76 1,30  --  0,99 

3.   Ocieplenie ściany zewnętrznej  0,15 1,30  --  0,20 

      

  8,13 1,12  9,13 

 

C. STROPY: 

 

Zestawienie obciążeń dla stropów wyższych kondygnacji  [kN/m2] wg PN82/B-02001, PN82/B-02003: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. 

1.   Obciążenia użytkowe – jak dla sal zabiegowych , sal 

szpitalnych 

2,00 1,40  --  2,80 

2.   Obciążenia zastępcze od ścianek działowych , 

1,25*3,0/2,65= 

1,42 1,20  --  1,70 

3.   Warstwy wykończeniowe 1,00 1,30  --  1,30 

4.   Konstrukcja stropu  3,60 1,10  --  3,96 

5.   Tynk lub sufit podwieszony  0,38 1,30  --  0,49 

  8,40 1,22  10,25 

Ponieważ obciążenia łączne użytkowe dla pokoi  i zastępcze od ścianek działowych są większe od obciążeń użytkowych dla korytarzy, nie 

różnicowano pozycji w zestawieniu. 

 

D. ŚCIANA FUNDAMENTOWA , ŁAWA 

Przyjęto pk = 15 kN/m , po = 17 kN/m 

 

OBCIĄŻENIA NA ŁAWĘ ZEWNĘTRZNĄ , PODŁUŻNĄ , OBCIĄŻONĄ STROPAMI  

Szerokość obciążenia na ścianę lobc = 0,50*5,70=2,85 m 

Wysokość ściany h = ok. 11m , ściana 38 cm  = ok. 7,50 m , ściana 25 cm = ok. 3,5 m 

Zestawienie obciążeń : 

2. z dachu , lobc=2,85 m 

2,85 * 1,60 = 4,56 kN/m 

2,85 * 2,11 = 6,01  --//-- 

2. ściana 25 cm , h = ok. 3,5 m 

 5,51 * 3,50 = 19,29 kN/m 

 6,22 * 3,50 = 21,77  --//-- 

3. ściana 38 cm , h = ok. 7,5 m 

 8,13 * 7,50 = 60,98 kN/m 

 9,13 * 7,50 = 68,48  --//-- 

4. Stropy , sztuk 2 – nad parterem i piętrem   

 lobc = 2,85 m 

 2 * 2,85 * 8,40  =  47,88  kN/m 

 2 * 2,85 * 10,25 = 58,43  --//-- 

4. Ciężar ściany fundamentowej   

 15,00 kN/m *  , 17,00 kN/m 

Razem : 

 qk = 4,56 + 19,29 + 60,98 + 47,88 + 15,00 = 147,71 kN/m 

 q0 = 6,01 + 21,77 + 68,48 + 58,43 + 17,00 = 171,69  --//-- 

fsr = 1,17 

 

Do sprawdzenia , na podstawie wykonanych odkrywek przyjęto ławę szerokości 80 cm  

B = 20 + 40 + 20 = 80 cm  
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DANE: 

1 2

H
 =

 0
.5

0

  

0.25 0.30 0.25

B = 0.80

V = 0.40 m3/mb  
Opis fundamentu : 

Typ:  ława prostokątna 

Wymiary: 

  B = 0.80 m  H = 0.50 m 

  Bs = 0.30 m  eB = 0.00 m 

Posadowienie fundamentu: 

  D = 1.50 m  Dmin = 1.50 m 

  brak wody gruntowej w zasypce 

Opis podłoża: 
z [m]

-1.50-1.50

0.00

1.50

3.50

Piaski gliniaste

Piaski średnie

z

 
N

r 

nazwa gruntu h [m] nawodnio

na 

o
(n) 

[t/m3] 

f,min f,max u
(r) [o] cu

(r) [kPa] M0 [kPa] M [kPa] 

1 Piaski gliniaste 1.50 nie 2.15 0.90 1.10 14.76 19.89 37202 62015 

2 Piaski średnie 2.00 nie 1.70 0.90 1.10 30.26 0.00 112308 124786 

Naprężenie dopuszczalne dla podłoża     dop [kPa] = 285.0 kPa 

Kombinacje obciążeń obliczeniowych: 

N

r 

typ obc. N [kN/m] TB [kN/m] MB [kNm/m] e [kPa] e [kPa/m] 

1 długotrwałe 171.68 0.00 0.00 0.00 0.00 

Materiały : 

Zasypka: 

  ciężar objętościowy:  20.00 kN/m3 

  współczynniki obciążenia: f,min = 0.90;  f,max = 1.20 

Beton: 

  klasa betonu: B20 (C16/20)    fcd = 10.67 MPa, fctd = 0.87 MPa, Ecm = 29.0 GPa 

  ciężar objętościowy:  24.00 kN/m3 

  współczynniki obciążenia: f,min = 0.90;  f,max = 1.10 

Zbrojenie: 

  klasa stali: A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa 

  nominalna grubość otulenia  cnom = 85 mm 

Założenia obliczeniowe : 
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Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża: 

  - dla nośności pionowej  m = 0.81 

  - dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0.72 

  - dla stateczności na obrót  m = 0.72 

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0.50 

Współczynniki redukcji spójności: 

przy sprawdzaniu przesunięcia: 0.50 

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (=1,00) 

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1.20 

WYNIKI-PROJEKTOWANIE: 

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA - wg PN-81/B-03020 

Nośność pionowa podłoża: 

  Decyduje:  kombinacja nr 1 

  Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu 

  Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 262.3 kN 

  Nr = 194.2 kN   <  m·QfN = 212.5 kN  (91.4%) 

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome: 

  Decyduje:  kombinacja nr 1 

  Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu 

  Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 57.8 kN 

  Tr = 0.0 kN   <  m·QfT = 41.6 kN  (0.0%) 

Obciążenie jednostkowe podłoża: 

  Decyduje:  kombinacja nr 1 

  Naprężenie maksymalne max = 242.8 kPa 

  max = 242.8 kPa   <  dop = 285.0 kPa  (85.2%) 

Stateczność fundamentu na obrót: 

  Decyduje:  kombinacja nr 1 

  Decyduje moment wywracający MoB,2 = 0.00 kNm/mb,  moment utrzymujący MuB,2 = 75.73 kNm/mb 

  Mo = 0.00 kNm/mb   <  m·Mu = 54.5 kNm/mb  (0.0%) 

Osiadanie: 

  Decyduje:  kombinacja nr 1 

  Osiadanie pierwotne s'= 0.45 cm, wtórne  s''= 0.05 cm, całkowite s = 0.50 cm 

  s = 0.50 cm   <  sdop = 1.00 cm  (50.2%) 

Wniosek : 

 

Nośność ław będzie wystarczająca w przypadku nadbudowy o maksimum jedną kondygnację i spełnienia 

dodatkowych warunków : 

a)  wykonaniu lekkiego dachu o konstrukcji stalowej.  

b)  usunięcia całości istniejących warstw wykończeniowych i izolacyjnych na stropie stropodachu.  

c)  wykonania ścian nadbudowy z lekkich materiałów np. gazobetonu odmiany max. 600. 

d)  podniesione posadzki wykonane zostaną jako podłogi podniesione , systemowe np. Timex  

e) projekt nadbudowy powinien określić dodatkowo możliwość oparcia podłogi na istniejącym stropie lub 

konieczność wykonania dodatkowej stalowej , belkowej konstrukcji wsporczej opartej na ścianach nośnych.  
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Przykład : 

 
 

Instalacje  :   

instalacje  nie  są  przedmiotem  niniejszego  opracowania.  

 

Wykończenie  wnętrz  :   

nie  jest  przedmiotem  niniejszego  opracowania.  

 

Ocena stanu  technicznego pod kątem możliwości rozbudowy przebudowy.   

 

Konstrukcja obiektu jest zasadniczo w dobrym stanie technicznym. Miejscowe uszkodzenia elementów 

konstrukcji są lokalizowane i diagnozowane w ramach regularnie wykonywanych przeglądów okresowych i na 

naprawiane.  

Elewacje obiektu są odnowione. 

Na elewacji zachodniej , w miejscach zabudowanych , dawnych balkonów pojawiły się zarysowania świadczące 

o zbyt małej sztywności obciążonych dodatkową ścianą zewnętrzną płyt balkonowych.  

 

Fot. 13 Zarysowania ścian w rejonie zabudowanych ścianami zewnętrznymi balkonów.  

 
                                                     Zarysowanie w rejonie utwierdzenia wspornika  

 

Zaleca się aby w przypadku nadbudowy obiektu podeprzeć narożniki wsporników słupem wspartym na 

dodatkowej stopie fundamentowej.  

 



F.I.””      SZPITAL ZAKONU BONIFRATRÓW P.W. ANIOŁÓW STRÓŻÓW W KATOWICACH  

                 WWW STATYK.PL      BONIFRATERSKI OŚRODEK ZDROWIA , EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. NADBUDOWY          29 
 

 

 

Pokrycie dachu , obróbki blacharskie dachu.   
Po dokonanych remontach pokrycie i obróbki blacharskie dachów są w dobrym stanie technicznym .  

Posadzki .  
Posadzki są zasadniczo w dobrym stanie techniczny. Administrator  obiektu prowadzi prace remontowe i regularną 

naprawę uszkodzonych fragmentów posadzek.  

Sztywność przestrzenna.  
Obiekt posiada dostateczną sztywność przestrzenną. Układ ścian usztywniających można uznać za wystarczający.  

 

 

4. Wnioski i zalecenia do projektu rozbudowy i przebudowy obiektu.  

 

4.1 Konstrukcja budynku Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia pozwala na wykonanie 

jego nadbudowy o maksimum jedną kondygnację.  

4.2 W przypadku podjęcia decyzji o nadbudowie , projekt nadbudowy powinien 

uwzględniać następujące założenia konstrukcyjne : 

 
a)  Projektowany dach zaprojektować jako lekki np. o konstrukcji stalowej.  

b)  Ściany wewnętrzne nadbudowy wykonać jako lekkie , dach oprzeć na układzie stalowych 

słupów stalowych.  

c)  Ścian zewnętrzne nadbudowy wykonać z lekkich materiałów np. gazobetonu odmiany max. 

600. 

c)  Usunąć należy całość istniejących warstw wykończeniowych i izolacyjnych na stropie 

stropodachów.  

d)  Posadzki 2-go piętra wykonane zostaną jako podłogi podniesione , systemowe np. Timex. 

Projekt nadbudowy powinien określić dodatkowo możliwość oparcia podłogi na istniejącym 

stropie lub konieczność wykonania dodatkowej stalowej , belkowej konstrukcji wsporczej 

opartej na ścianach nośnych.  

e)  Zaleca się , aby projekt nadbudowy uwzględnił podparcie części wspornikowych ściany 

zewnętrznej , zachodniej części A słupem wspartym na stopie fundamentowej.    

f)  Projekt nadbudowy powinien zawierać ostateczne sprawdzenie nośności ław i stropów z 

uwzględnieniem rzeczywistych , wynikających z rozwiązań projektu nadbudowy schematów 

statycznych i obciążeń.  

 

 

 

Opracował mgr inż. Grzegorz Komraus     …………………………… 

 

Katowice , maj 2017 r. 


