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A

A1

Część przestrzeni 
strychowej
nad jętkami, nad 
belkowaniem
stropu poddasza.

Poddasze nie nadające się do celów 
mieszkalnych, ale dostępne do 
wysokości w świetle 1,80 m. 1,0 1,0 F4 ≥ 35 ≥ 4,0

A2

Pomieszczenia 
mieszkalne
i przeznaczone do 
przebywania
ludzi.

Pomieszczania o dostatecznym podziale 
poprzecznym obciążeń, pomieszczenia i 
korytarze w budynkach mieszkalnych, 
sale pacjentów w szpitalach, pokoje 
hotelowe wraz z przynależnymi 
kuchniami i łazienkami.

1,5 - F4 ≥ 35 ≥ 4,0

A3 Jak A2, ale bez dostatecznego podziału 
poprzecznego obciążeń. 2,0 1,0 F4 ≥ 50 ≥ 4,0

B

B1

Powierzchnie biurowe,
robocze, korytarze.

Korytarze w budynkach biurowych, 
powierzchnie biurowe, gabinety 
lekarskie, pomieszczenia oddziałów 
wraz z korytarzami,

2,0 2,0 F4 ≥ 50 ≥ 4,0

B2

Korytarze w szpitalach, hotelach, 
domach starców, internatach, itp., 
kuchnie i pomieszczenia zabiegowe 
wraz z salami operacyjnymi bez sprzętu 
ciężkiego.

3,0 3,0 F4 ≥ 60 ≥ 4,0

B3 Jak B2, jednak ze sprzętem ciężkim. 5,0 4,0 F5 ≥ 55 ≥ 5,0

C

C1

Pomieszczenia,
sale konferencyjne
i powierzchnie, mogące 
służyć spotkaniom osób
(z wyjątkiem kategorii
wymienionych w 
punktach
A, B, D i E).

Powierzchnie zastawione stołami, np. 
izby szkolne, kawiarnie, restauracje, 
jadalnie, czytelnie, pomieszczenia 
recepcyjne.

3,0 4,0 F4
F5

≥ 65
≥ 55

≥ 4,0
≥ 5,0

C2
Pomieszczenia z widownią (stałą), np. 
powierzchnie w kościołach, teatrach lub 
kinach, sale kongresowe, wykładowe, 
sale zebrań, poczekalnie.

4,0 4,0 F4
F5

≥ 65
≥ 55

≥ 4,0
≥ 5,0

C3

Pomieszczenia dostępne bez ograniczeń 
dla odwiedzających, np. powierzchnie 
muzealne, wystawowe itp., 
powierzchnie wejściowe do budynków 
użyteczności publicznej i hoteli, stropy 
podpiwniczonych dziedzińców, po 
których nie odbywa się ruch kołowy.

5,0 4,0 F5
F4

≥ 55
≥ 65

≥ 5,0
≥ 4,0

C4
Powierzchnie przeznaczone na zajęcia 
sportowe i rozgrywki, np. sale taneczne, 
hale sportowe, pomieszczenia 
gimnastyczne i siłownie, sceny.

5,0 7,0 F7 2) ≥ 7,0

C5

Powierzchnie na większe zgromadzenia 
ludzi, np. w budynkach, jak sale 
koncertowe, tarasy i powierzchnie przy 
wejściach, jak również trybuny o stałej 
widowni.

5,0 4,0 F7
F5

≥ 50
≥ 55

≥ 7,0
≥ 5,0

D

D1

Pomieszczenia handlowe

Powierzchnie handlowe do 50 m2 
powierzchni podstawowej w budynkach 
mieszkalnych, biurowych i podobnych.

2,0 2,0 F4
F5

≥ 50
≥ 45

≥ 4,0
≥ 5,0

D2 Powierzchnie w sklepach detalicznych i 
domach towarowych. 5,0 4,0 F5 ≥ 55 ≥ 5,0

D3 Powierzchnie jak D2, jednak o 
podwyższonych obciążeniach 
skupionych wskutek regałów wysokiego 
składowania.

6,0 7,0 F7 2) ≥ 7,0


