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1.1. Podstawa opracowania. 

Podstaw� opracowania stanowi�: 
• zlecenie Inwestora, 

• program funkcjonalno-u�ytkowy Inwestora  

• wytyczne technologiczne 

• projekt techniczny architektoniczno – budowlany budynku. 

• obowi�zuj�ce normy i przepisy. 

1.2. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych w 

Budynku GOPS wraz ze �wietlica wiejsk� w m. Sieprawice, dz. nr 624/2  w zakresie: 

o Linia zasilaj�ca WLZ 

o Tablica rozdzielcza główna TG i tablice obiektowe 

o Instalacja o�wietlenia podstawowego ~230V; 

o Instalacja o�wietlenia awaryjnego ~230V; 

o Instalacja gniazd wtyczkowych ~230V; 

o Instalacje zasilania urz�dze� technologicznych; 

o Instalacja detekcji gazu w pom. kotłowni; 

o Instalacje strukturalne; 

o Instalacja monitoringu wizyjnego; 

o Instalacja o�wietlenia terenu; 

o Dostosowanie istn. instalacji kontroli dost�pu do nowego układu pomieszcze�; 
o Instalacja uziemiaj�ca i ekwipotencjalna; 

o Ochrona przeciwpora�eniowa. 
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1.3. Spis rysunków 

1. Oznaczenia          1E 

2. Plan instalacji o�wietlenia. Rzut piwnic      2E 

3. Plan instalacji o�wietlenia. Rzut parteru      3E 

4. Plan instalacji o�wietlenia. Rzut pi�tra      4E 

5. Plan instalacji gniazdek wtyczkowych, LAN i uziemienia. Rzut piwnic  5E 

6. Plan instalacji gniazdek wtyczkowych, LAN. Rzut parteru    6E 

7. Plan instalacji gniazdek wtyczkowych, LAN. Rzut pi�tra    7E 

8. Plan instalacji odgromowej. Rzut dachu      8E 

9. Plan instalacji zewn�trznych        9E 

10. Schemat zasilania         10E 

11. Szafa GPD, schemat LAN        11E 

12. Tablica TG          12E 

13. Tablica T1          13E 

14. Tablica TP1          14E 

15. Tablica TK          15E 

16. Schemat instalacji monitoringu CCTV      16E 

17. Schemat instalacji przyzywowej       17E 

18. Schemat zasilania instalacji o�wietlenia zewn�trznego    18E 

19. Szyb windy – wytyczne        19E 
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2. Opis techniczny – instalacje elektryczne wewn�trzne 

2.1. Stan istniej�cy 

Istniej�cy budynek zasilony jest z linii napowietrznej nN przył�czem napowietrznym izolowanym z linii 

napowietrznej nN. Pomiar energii elektrycznej zrealizowany jest w szafce pomiarowo-licznikowej SPL/0, 

zlokalizowanej na zewn�trznej �cianie budynku.  

Instalacje elektryczne w budynku zasilone s� z tablicy rozdzielczej TE. Tablica TE zlokalizowana jest w 

pom. Magazynku (obecnie pom. Socjalne-1/2). Tablice TE wykonana jest w obudowie na�ciennej 3x14 

modułowej. Obok tablicy TE zlokalizowana jest centralka kontroli dost�pu. 

Instalacje o�wietlenia i gniazdek wtyczkowych wykonane s� jako p/t. Istniej�ca tablic� rozdzielcz� TE 

nale�y zdemontowa�, Istniej�ce instalacje elektryczne, w miar� mo�liwo�ci, zdemontowa�. Istniej�c�
centralk� alarmow� przenie�� do projektowanego pomieszczenia Serwerowni. 

Istniej�ce czujniki ruchu oraz manipulator instalacji alarmowej zdemontowa� i po oczyszczeniu 

ponownie zamontowa�, dostosowuj�c do nowej aran�acji pomieszcze�. 
Na budynku zabudowana jest istniej�ca instalacja odgromowa. 

2.2. Zasilanie 

Ze wzgl�du na budow� klatki schodowej, istniej�c� szafk� pomiarowo-licznikow� przewiduje si�
przenie�� i zamontowa� na zewn�trznej �cianie budynku, obok projektowanej klatki schodowej. 

Z szafki licznikowej SPL/0 projektuje si� wyprowadzi� lini� zasilaj�c� WLZ do projektowanej tablicy 

głównej TG. WLZ wykona� przewodami 4xLgY16/750V układanymi w rurze osłonowej RL50 pod 

tynkiem. Instalacje elektryczne w budynku zasili� z projektowanych tablic rozdzielczych. 

Istniej�ca moc przył�czeniowa 18kW pozostaje bez zmian. 

2.3. Przył�cze nN 

Ze wzgl�du na kolizj� istniej�cego przył�cza napowietrznego z nowoprojektowana klatk�
schodow�, przył�cze projektuje si� zdemontowa�. Istniej�c� szafk� pomiarowo-licznikow� projektuje si�
przenie�� na zewn�trzn� �cian� budynku, obok proj. klatki schodowej. 

Istniej�ce przył�cze napowietrzne projektuje si� zakotwi� do nowoprojektowanej �ciany klatki 

schodowej. Istniej�c� szafk� pomiarowo-licznikow� SPL/0 projektuje si� przenie�� na zewn�trzn� �cian�
budynku, obok nowej klatki schodowej. Od istniej�cego przył�cza napowietrznego do szafki SPL/0 (w 

nowej lokalizacji) ulo�y� kabel przył�cza YAKY4x35/1kV. Kabel układa� w rurze 

elektroinstalacyjnejRL50 pod warstw� docieplenia �ciany. Poł�czenie kabla YAKY4x35 z istn. 

Przył�czem wykona� w puszcze POH.  Przeniesienie szafki pomiarowej wykona� wg. Projektu 

„Przebudowy przył�cza” uzgodnionego z PGE Dystrybucja S.A. 

2.4. Wył�cznik p.po�. 

Główne wył�czenie zasilania ppo� w budynku realizowane b�dzie przyciskiem umieszczonym 

obok głównego wej�cia do budynku.  

Przycisk ppo� powoduje wył�czenie wył�cznika głównego FRX-303-100 zlokalizowanego w tablicy 

głównej TG. Przycisk ppo� powoduje podanie napi�cia na wyzwalacz wzrostowy na wył�cznik główny 

FRX w układzie przeł�cznika faz. 

Przyciski umie�ci� w obudowie koloru czerwonego z drzwiczkami przeszklonymi z zamkiem. 

Stopie� ochrony obudowy IP55. Pomi�dzy rozdzielnic� główn� a  przyciskami p.po�. uło�y� przewód 

niepalny typu NHXH 2x1,5mm2-FE180/PH90. 

Przeciwpo�arowy wył�cznik pr�du oznaczy� zgodnie z PN.  
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Przej�cia przewodów przez przegrody budowlane zabezpieczy� przeciwpo�arowo materiałami 

niepalnymi o odporno�ci ogniowej równej odporno�ci przegród. 

2.5. Tablica rozdzielcza TG  

Tablic� rozdzielcz� TG projektuje si� zabudowa� w holu, pon. nr 1/14. Tablic� montowa� na wys. 

ok. 1,0m. Tablic� projektuje si� w obudowie wn�kowej z tworzywa sztucznego, 6x24 modułowej. 

Drzwiczki białe, pełne zamykane na klucz, stopie� ochrony IP40. Na zasilaniu projektuje si� rozł�cznik 

izolacyjny 100A z wyzwalaczem wzrostowym 230V, ochronniki przeciwprzepi�ciowe typu I + II oraz 

lampki kontroli obecno�ci napi�cia. Na odpływach tablic� projektuje si� wyposa�y� w aparatur�
ł�czeniow� i zabezpieczaj�c� /wył�czniki nadmiarowo-pr�dowe i ró�nicowopr�dowe/. Z tablicy 

projektuje si� zasili� obwody o�wietleniowe, gniazd wtyczkowych 230V i odbiory technologiczne. 

Tablic� TG projektuje si� zasili� z szafki pomiarowo-licznikowej SPL/0 przewodem 

4xLgY16mm2/1kV. Kabel WLZ do tablicy TG prowadzi� w rurze instalacyjnej pod tynkiem. 

2.6. Tablica rozdzielcza T1  

Tablic� rozdzielcz� pi�trow� T1 projektuje si� zabudowa� w holu na pi�trze. Tablic� montowa�
na wys. ok. 1,2m. Tablic� projektuje si� w obudowie wn�kowej z tworzywa sztucznego, 3x24 

modułowej. Drzwiczki białe, pełne zamykane na klucz, stopie� ochrony IP40. Na zasilaniu projektuje si�
rozł�cznik izolacyjny 63A, ochronniki przeciwprzepi�ciowe typu II oraz lampki kontroli obecno�ci 

napi�cia. Na odpływach tablic� projektuje si� wyposa�y� w aparatur� ł�czeniow� i zabezpieczaj�c�
/wył�czniki nadmiarowo-pr�dowe i ró�nicowopr�dowe/. Z tablic projektuje si� zasili� obwody 

o�wietleniowe, gniazd wtyczkowych 230V i odbiory technologiczne. 

Tablic� TZK projektuje si� zasili� z tablicy TG przewodem YDYzo5x6/750V/750V. Kabel WLZ 

do tablicy T1 prowadzi� w rurze instalacyjnej pod tynkiem. 

2.7. Tablica rozdzielcza TK i TP1 

Tablic� rozdzielcz� kotłowni TK oraz tablic� piwnic TP1 projektuje si� w obudowie na�ciennej z 

tworzywa sztucznego, 2x18 modułowej. Drzwiczki transparentne, stopie� ochrony IP65. Na zasilaniu 

projektuje si� rozł�cznik izolacyjny 63A, ochronniki przeciwprzepi�ciowe typu II oraz lampki kontroli 

obecno�ci napi�cia. Na odpływach tablic� projektuje si� wyposa�y� w aparatur� ł�czeniow� i 

zabezpieczaj�c� /wył�czniki nadmiarowo-pr�dowe i ró�nicowopr�dowe/. Z tablic projektuje si� zasili�
obwody o�wietleniowe, gniazd wtyczkowych 230V i odbiory technologiczne. 

2.8. Instalacja gniazd wtyczkowych 230 i 400V. 

Obwody gniazd wtyczkowych ~230V zasilane zostan� z tablic rozdzielczych. 

Jako zabezpieczenie przeci��eniowe i zwarciowe w tablicach zastosowano wył�czniki ró�nicowopr�dowe 

o pr�dzie ró�nicowym 30mA i nadpr�dowe o charakterystyce typu B lub C. 

Instalacj� gniazd wtyczkowych ~230V zaprojektowano przewodem YDYp 3x2,5mm2/750V. 

Gniazdka wtyczkowe 230V w pomieszczeniach ogólnych (o ile na planie nie oznaczono inaczej) 

montowa� na wys. 0,3m. W pom. sanitarnych gniazda montowa� na wys. 1,4m od poz. podłogi, w 

pomieszczeniach technicznych i socjalnych – 1,2m od podłogi. Instalacj� wykona� jako p/t 

W pomieszczeniach wilgotnych i wsz�dzie na glazurze stosowa� gniazda bryzgoszczelne o stopniu 

ochrony IP44. 

2.9. Instalacja o�wietlenia podstawowego pomieszcze�. 

O�wietlenie podstawowe zasilane b�dzie z tablic rozdzielczych poprzez wył�czniki 

ró�nicowopr�dowe o pr�dzie ró�nicowym 30mA i wył�czniki instalacyjne o charakterystyce typu B – 
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zabezpieczenie przeci��eniowe i zwarciowe. O�wietlenie zał�czane b�dzie lokalnie poprzez ł�czniki 

zlokalizowane w pomieszczeniach. Na klatce schodowej oraz w pom. WC o�wietlenie zał�czane b�dzie 

czujnikami obecno�ci. W holu na parterze i pi�trze o�wietlenie b�dzie sterowane przyciskami 

pod�wietlanymi oraz przeka�nikami bistabilnymi zabudowanymi w tablicy.  Ł�czniki montowa� na wys. 

1,4m. Instalacj� o�wietleniow� nale�y wykona� przewodem o YDYp/750V o przekroju 1.5 mm2 pod 

tynkiem. Oprawy o�wietleniowe projektuje si� w technologii LED.  

W pomieszczeniach wilgotnych projektuje si� oprawy i osprz�t bryzgoszczelny – IP44, lub P65.  

Ilo�� i moce �ródeł �wiateł wynikaj� z przeprowadzonych oblicze� i spełniaj� wymagania PN. 

2.10. Instalacja o�wietlenia awaryjnego. 

O�wietlenie ewakuacyjne tworz� oprawy jedno funkcyjne LED wyposa�one w moduły awaryjne 

1h oraz oprawy o�wietlenia kierunkowego z piktogramami i modułami awaryjnymi 1h. 

O�wietlenie ewakuacyjne ma za zadanie o�wietli� wyj�cia i drogi komunikacyjne w razie zaniku 

napi�cia. �rednie nat��enie o�wietlenia na podłodze wzdłu� �rodkowej linii drogi ewakuacyjnej 

powinno by� nie mniejsze ni� 1 lx, a na centralnym pasie drogi obejmuj�cym nie mniej ni�
połow� szeroko�ci drogi, nat��enie o�wietlenia powinno stanowi� co najmniej 0,5 lx. Nat��enie 

o�wietlenia awaryjnego przy hydrantach wewn�trznych musi wynosi� co najmniej 5lx.  

Zał�czanie o�wietlenia awaryjnego powinno odbywa� si� samoczynnie w momencie zaniku 

napi�cia w czasie nie przekraczaj�cym 5s dla osi�gni�cia połowy wymaganego nat��enia oraz 60s 

dla cało�ci. Awaryjny czas �wiecenia wynosi minimum 1 godz 

„ Przed zamówieniem i wykonaniem instalacji o�wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nale�y 

potwierdzi� posiadanie �wiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o 

ochronie przeciwpo�arowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz 

Rozporz�dzenia Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji „…w sprawie wykazu wyrobów 

słu��cych zapewnieniu bezpiecze�stwa…” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 553).” 

Oprawy awaryjne zasili� z obwodów o�wietleniowych danych pomieszcze� z przed ł�czników 

o�wietlenia. Tryb pracy o�wietlenia awaryjnego „praca na ciemno”. 

2.11. Zasilanie instalacji wentylacji. 

W pomieszczeniach biurowych, w kratkach wentylacyjnych, zainstalowane b�d�
wentylatory wyci�gowe. Wentylatory zasilone b�d� z obwodu o�wietleniowego danych 

pomieszcze�. Zał�czenie wentylacji ł�cznikiem umieszczonym obok ł�cznika o�wietlenia. 

Ł�cznik wentylacji jednoznacznie opisa�.   

2.12. Instalacja zasilania windy 

Zasilanie d�wigu osobowego projektuje si� z tablicy głównej. Do szafki zasilaj�co-sterowniczej 

windy doprowadzi� obwód siłowy 3faz.oraz administracyjny 1faz. Zasilanie urz�dze� windy z 

tablicy głównej TG. Przewody zasilaj�ce główne i pomocnicze wprowadzi� do szafki 

sterowniczej windy, pozostawiaj�c ok. 2m zapasu przewodów. Od szafy sterowniczej windy do 

szafy dost�powej GPD doprowadzi� przewód UTP4x2x0,5mm2.   

Dla prawidłowej pracy oraz bezpiecze�stwa eksploatacji urz�dzenia, konstrukcj� wsporcz�
oraz pozostałe metalowe elementy znajduj�ce si� w szybie nale�y uziemi� ł�cz�c do istniej�cego 

uziemienia budynku. W tym celu do podszybia doprowadzi� przewód uziemiaj�cy (np. bednark�
FeZn25x4mm) z instalacji uziomu budynku. 
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Szczegółowe wytyczne zasilania urz�dzenia do transportu pionowego nale�y zweryfikowa� z 

projektem po wyłonieniu Firmy dostarczaj�cej okre�lony typ urz�dzenia. 

Po wyborze typu urz�dzenia do transportu pionowego uzgodni� z dostawc� zakres robót w 

szybie.   

2.13. Pomieszczenie kotłowni. 

 W pomieszczeniu kotłowni przewiduje si� kotłownie gazow�. Technologia kotłowni wg. 

projektu instalacji sanitarnych. Urz�dzenia kotłowni zasili� z tablicy TK. Tablic� TK wykona� w 

obudowie na�ciennej, stopie� ochrony IP65, II klasa izolacji.  

 Gniazda wtyczkowe i inne urz�dzenia iskrz�ce instalowa� w odległo�ci 60cm od urz�dze�
C.O. i instalacji gazowych. Przewody układa� w odległo�ci 10cm, a przy skrzy�owaniach 20cm 

od przewodów gazowych. Przewody układa� pod tynkowo. 

2.14. Instalacja przyzywowa dla WC dla niepełnosprawnych 

 Instalacj� przyzywow� w pomieszczeniu WC dla osob niepełnosprawnych przewiduje si�
sygnalizacj� optyczno – akustyczn� w oparciu o system Ensto-ABB. W toalecie projektuje si�
zainstalowa� przyciski poci�gowe typu FAP3002 oraz przycisk kasowania FAP2001. Nad 

drzwiami toalety, od strony korytarza zainstalowa� sygnalizator FEH2001. system zasili� z 

instalacji o�wietlenia poprzez transformator 230/15V typu FLM1000. Wszystkie komponenty 

systemu sa w wykonaniu do monta�u pod tynkowego w puszkach fi60. 

Przycisk poci�gowy zainstalowany w pomieszczeniu powoduje zadziałanie sygnału akustycznego 

wraz z zapaleniem si� lampki nad drzwiami do pomieszczenia. 

2.15. Instalacje strukturalne 

W budynku projektuje si� instalacj� okablowania strukturalnego wykonanej w systemie 

gwiazdy i umo�liwiaj�cej doł�czenie w miejscu lokalizacji gniazd zarówno aparatów 

telefonicznych jak i komputerów. Wszystkie produkty okablowania strukturalnego musza by�
dostarczone przez jednego producenta okablowania strukturalnego. 

Szafk� krosow� GPD zlokalizowa� w pom. Serwerowni na poziomie piwnicy. Na szaf� GPD 

zastosowa� szaf� stoj�c� 19”/42U o wymiarach 600x600x2000mm. Szaf� wyposa�y� w panele 

krosowe z wkładkami RJ-45 kat.6, ł�czówki telefoniczne, listwy zasilaj�ce. Projekt nie obejmuje 

urz�dze� aktywnych. Do szafy GPD doprowadzi� istniej�ce przył�cze telekomunikacyjne. 

Zgodnie z wymaganiami norm gniazdo ma stanowi� trwałe zako�czenie czteroparowego kabla 

UTP. Niedopuszczalne s� zmiany w rozszyciu kabla na gnie�dzie ko�cowym lub w panelu 

krosowym. Zako�czenie kabla na tych elementach powinno by� wykonane jednorazowo podczas 

pierwotnej instalacji okablowania zgodnie z procedurami instalacyjnymi zalecanymi przez 

producenta okablowania. 

Gniazdo ko�cowe 2xRJ45, kat.6 montowa� w zestawie gniazd w ramce 4-krotnej. Na zestaw 

gniazd zło�one b�d�: 
• 3 x gniazdo wtyczkowe 16A/250V, DATA 

• 2 x gniazdo RJ45, kat.6 

Zestawy gniazd komputerowych stosowa� w wykonaniu p/t. 
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Okablowanie instalacji strukturalnej wykona� skr�tk� nieekranowana UTP4x2x0,5, kat.6, 

przewody LAN układa� w listwach elektroinstalacyjnych n/t lub w rurkach karbowanych RVKL 

p/t. Listwy instalacyjne stosowa�: 
- LN 25x16mm – do 5xUTP 

- LN 40x40mm – do 20xUTP 

- DLP 35x105mm – pion kablowy LAN 

Poprawno�� wykonania instalacji sieci sygnałowej powinna by� potwierdzona pomiarami 

statycznych i dynamicznych wła�ciwo�ci poszczególnych torów. Nale�y przeprowadzi� testy 

okablowania dla wszystkich punktów przył�czeniowych. 

2.16. Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV 

Budynek wyposa�ony b�dzie w system monitoringu wizyjnego CCTV. Nadzorem 

projektuje si� obj�� wej�cia do budynku. Stanowisko nadzoru przewiduje si� w pom. Dyrekcji. 

System nadzoru wizyjnego zaprojektowany jest w oparciu o zewn�trzne kamery megapixelowe 

Full HD z o�wietlaczem podczerwieni, rejestratora NVR z dyskami twardymi o pojemno�ci 4 TB. 

Urz�dzenia zabudowane b�d� w szafie rack 19” w serwerowni. 

Do obserwacji terenu na zewn�trz budynku oraz wej�� do budynku zaprojektowano kamery IP o 

rozdzielczo�ci Full HD 2 Mpix z promiennikiem podczerwieni o zasi�gu 30m typ DS-

2CD2622FWD-I. Kamera zewn�trzna posiada obudow� typu „bullet” zintegrowan� z 

wysi�gnikiem, ukryty tor prowadzenia przewodów oraz obiektyw o zmiennej ogniskowej 2,8-

12mm. 

Zasilanie kamer PoE z rejestratora poprzez skr�tk� UTP. Zasilanie PoE upraszcza instalacj�
przewodow� do jednego przewodu. Maksymalna długo�� przewodu to 90m. Monta� kamer na 

wysoko�ci min.4 od poziomu gruntu. 

Obraz z kamer rejestrowany b�dzie przez rejestrator cyfrowy z zapisem obrazów na twardych 

dyskach o pojemno�ci 4TB. Podgl�d z rejestratora zdalny za pomoc� aplikacji doł�czonej do 

rejestratora. 

2.17. Instalacja alarmowa 

Istniej�c� instalacj� alarmowa przewiduje si� dostosowa� i rozbudowa� do projektowanego 

układu pomieszcze�. Istn. system alarmowy zbudowany jest na bazie urz�dze� prod. Satel. 

Manipulator zlokalizowany jest w przedsionku, czujniki ruchu – w przedsionku i na korytarzu. 

Centralk� alarmow� projektuje si� przenie�� do pom. serwerowni i zasili� z tablicy TP1. 

Istniej�cy manipulator przenie�� na proj. klatk� schodow�, przy wej�ciu głównym. System 

projektuje si� rozbudowa� o nowy manipulator zlokalizowany przy tylnym wej�ciu do budynku. 

Czujniki ruchu zlokalizowa� przy wej�ciach do budynku. Okablowanie systemu  wykona� nowe. 

Istniej�ca centralk� przeprogramowa� i rozszerzy� o nowy manipulator. Roboty wykona� w 

porozumieniu z firm� nadzoruj�c� system alarmowy.  

2.18. Instalacja poł�cze� wyrównawczych 

W pom. sanitarnych i kuchennych przewiduje si� uło�enie miejscowych szyn ekwipotencjalnych 

(pod tynkowych lub w puszkach instalacyjnych), do których nale�y podł�czy� wszystkie cz��ci 

przewodz�ce dost�pne przewodem LY4mm2. Miejscowe szyny wyrównawcze poł�czy� link� LgY10mm2

z szyna wyrównawcz� główn� w kotłowni. 

Przewód ochronny PE w obwodach odbiorczych podł�czy� do zacisków ochronnych gniazd 
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wtyczkowych, tablic, urz�dze�, opraw o�wietleniowych, itp. 

Instalacj� uziemiaj�c� i poł�cze� wyrównawczych wykona� zgodnie z norma PN-HD 

60364-5-54:2010 i PN-HD 60364-4-41:2009. 

2.19. Ochrona przeciwpora�eniowa 

Jako ochron� przeciwpora�eniowa zastosowano samoczynne wył�czenie zasilania. 

W pom. sanitarnych i kuchennych przewiduje si� uło�enie miejscowych szyn ekwipotencjalnych, do 

których nale�y podł�czy� wszystkie cz��ci przewodz�ce dost�pne. Szyny poł�czy� link� LgY10mm2 z 

istniej�c� główn� szyn� wyrównawcz� główn� zlokalizowan� w pom. kotłowni.  

Przewód ochronny PE w obwodach odbiorczych podł�czy� do zacisków ochronnych gniazd 

wtyczkowych, tablic, urz�dze�, opraw o�wietleniowych, itp. 

Ochrona przed dotykiem bezpo�rednim jest zapewniona przez izolacj� cz��ci czynnych lub 

obudowy, ochrona przed dotykiem po�rednim jest zapewniona przez poł�czenia wyrównawcze oraz 

samoczynne wył�czenie zasilania przy uszkodzeniu. 

Ochrona uzupełniaj�ca gniazd wtyczkowych, które s� przewidziane do powszechnego u�ytku i 

obsługiwane przez osoby niewykwalifikowane jest zapewniona za pomoc� wył�czników 

ró�nicowopr�dowych o pr�dzie upływu <30mA. 

2.20. Ochrona przciwprzepi�ciowa 

W tablicy rozdzielczej TG projektuje si� ochronniki przeciwprzepi�ciowe typu I+II w układzie 3+1. W 

tablicach rozdzielczych obiektowych zainstalowa� ochronniki przepi�� typu II. 

2.21. Instalacja odgromowa i uziemiaj�ca 

Budynek jest wyposa�ony w istniej�c� instalacj� odgromow�. Ze wzgl�du na dobudow�
klatki schodowej z tyłu budynku, dwa przewody odprowadzaj�ce wraz ze zł�czami kontrolnymi 

nale�y zdemontowa�. Zdemontowane przewody odprowadzaj�ce projektuje si� odtworzy� na 

�cianach nowoprojektowanej klatki schodowej. Przewody odprowadzaj�ce wykonane drutem 

FeZn ø8mm prowadzi� w rurach instalacyjnych 28/5mm w warstwie docieplenia �cian. Zł�cza 

kontrolne M12 zlokalizowa� w obudowach izolacyjnych wn�kowych 150x150x100m. Wierzch 

pokrywy obudowy zlicowa� z tynkiem. Przewód uziemiaj�cy FeZn30x4mm od zł�cza do uziomu 

fundamentowego układa� w rurze inst. 47/5mm w warstwie docieplenia. Poł�czenia spawane w 

ziemi zabezpieczy� przed korozj� mas� bitumiczn�. 
W zwi�zku z rozbudow� budynku, odcinki istniej�cego uziomu otokowego, koliduj�ce z 

rozbudow� nale�y zdemontowa�. Uziom otokowy odtworzy� wokół nowej bryły budynku. 

Odcinki nowego uziomu otokowego wykona� ta�m� stalowa ocynkowana FeZn30x4mm. 

Poł�czenia bednarki w ziemi wykona� jako spawane. Miejsca ł�cze� zabezpieczy� przed korozj�
lakierem asfaltowym. W trakcie prac budowlanych wykona� ogl�dziny istniej�cego uziomu 

otokowego. W przypadku stwierdzenia złego stanu istniej�cej bednarki nalezy odtworzy� cało��
uziemienia.  Wykona� pomiary rezystancji instalacji uziemiaj�cej oraz pomiary ci�gło�ci 

instalacji odgromowej. W razie konieczno�ci instalacje rozbudowa�. 
W pomieszczeniu kotłowni wykona� główn� szyn� uziemiaj�c� GSU, któr� przył�czy� do 

istniej�cej instalacji uziemiaj�cej. Do głównej szyny uziemiaj�cej przył�czy� punkt rozdziału 

PEN na PE i N w tablicy głównej, miejscowe szyny wyrównawcze oraz metalowe rury wodne, 

kanalizacyjne i gazowe.  
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2.22. Instalacja o�wietlenia terenu 

Teren zewn�trzny projektuje si� o�wietli� oprawami parkowymi w technologii LED typu 

OCP MILEDIA 4. Oprawy montowa� na słupach o�wietleniowych okr�głych 4-m typu S-40C, 

�rednica monta�owa ø48. Słupy nale�y montowa� na prefabrykowanych fundamentach typu F-

75/200 po uprzednim ich wypoziomowaniu i ustabilizowaniu gruntu. �ruby kotwi�ce słupy do 

fundamentów zabezpieczy� przed korozj� plastykowymi nakładkami. Zabezpieczenie opraw 

o�wietleniowych projektuje si� wkładkami bezpiecznikowymi Bi-Wts 4A montowanymi w 

izolacyjnych zł�czach bezpiecznikowych IZK-4-01 we wn�kach słupów. Zaciski zł�cza 

o�wietleniowego w słupie z opraw� ł�czy� przewodem YDY�o3x2,5mm2/750V. Roboty 

monta�owe wykona� zgodnie z instrukcj� monta�u producenta słupów. Słupy o�wietleniowe 

przył�czy� do instalacji uziemiaj�cej bednark� FeZn25x4mm. Rezystancja uziemienia Ru<30	. 

 Zasilanie słupów o�wietleniowych kablem YAKY�o5x16/1kV. Kable o�wietleniowe
projektuje si� uło�y� w wykopie o gł�boko�ci 0,8m, na 10cm warstwie piasku. Uło�ony kabel przysypa�
10cm warstw� piasku, nast�pnie warstw� rodzimego gruntu 15 cm i przykry� foli� ostrzegawcz� koloru 

niebieskiego grubo�ci min. 0,5mm. Po uło�eniu folii wykop uzupełni� rodzimym gruntem. Pod kablem, 

na dnie wykopu, uło�y� bednark�.  
Sterowanie o�wietleniem zewn�trznym przewiduje si� automatycznie zegarem 

astronomicznym typu CPA4.0 z mo�liwo�ci� zał�czenia r�cznego. Układ sterowania 

o�wietleniem zabudowany jest w tablicy rozdzielczej TG. 

3. Obliczenia 

3.1. Dobór linii wlz, wyznaczenie obci��e�

Moc zainstalowan� wyznaczono na podstawie : 

dla odbiorów o�wietleniowych z ilo�ci i mocy punktów �wietlnych, 

dla gniazd wtyczkowych przyj�to �rednio 200 W/gn, 

dla odbiorników technologicznych moc wyznaczono w oparciu o wytyczne technologiczne. 

Linie zasilaj�ce (wlz) oraz przewody instalacyjne dobrano z uwzgl�dnieniem �rodowiska uło�enia oraz 

zachowania warunku: 

Ib ≤ In ≤ Iz 

I2 ≤ 1,45Iz 

gdzie:   Ib  -  pr�d obci��enia obwodu elektrycznego 

In  - znamionowy pr�d zabezpieczenia przeci��eniowego 

Iz -  dopuszczalna obci��alno�� pr�dowa przewodów 

I2 -  pr�d zadziałania urz�dze� zabezpieczonych dla 1÷4 h jako 

       maksymalny pr�d zadziałania 

Zabezpieczenie przedlicznikowe.   In=32A 

WLZ       4xLgY16 

Obci��alno�� długotrwała dla kabla  Id=52A (A2)  

27,4 < 32 < 52 

39,1 
 1,45*52  39,1A < 75,4A  Warunek jest spełniony 

Spadek napi�cia na linii WLZ wynosi: 
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%3%2,0
4004001654

1218000100
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Spadek napi�cia na linii kablowej o�wietlenia terenu (najdłu�szy obwód): 

%4,0
4004001654

1254500100
% ==∆

xxx

xx
U

3.2. Nat��enie o�wietlenia. 

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z wymogami PN-EN 12464-1. Wyniki w zał�czeniu 

3.3. Bilans mocy 

Wyszczególnienie 

Moc 

zainstalowana 

Pz [kW] 

Współczynnik 

mocy 

kj 

Moc szczytowa 

Ps [kW] 

Wentylacja 

Centrala wentylacyjna 2,5 1 2,5 

Odbiory ogólne 

O�wietlenie 

Gniazda wt. 230V, ogólne 

Gniazda 230V, DATA 

Kotłownia 

Winda 

Rezerwa 

5,0 

16,0 

7,6 

3,9 

9,5 

0,8 

0,2 

0,8 

0,8 

1 

4,0 

3,2 

6,1 

3,0 

9,5 

Razem  44,5 kW  17,8 kW 

Istniej�ca moc przył�czeniowa 18,0kW/32A 

4. Uwagi ko�cowe 
Cało�� robót wykona� zgodnie z projektem i przepisami PBUE, PN, BHP i Prawa Budowlanego.  

Materiały i urz�dzenia elektryczne musz� posiada� odpowiednie �wiadectwa dopuszczenia 

i atesty techniczne. 
Przepusty kablowe przez strefy po�arowe uszczelni� mas� ognioodporn� o wytrzymało�ci ogniowej 

równej wytrzymało�ci �ciany,         
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5. Zestawienie podstawowych materiałów i urz�dze�

1) Przył�cze
1 Kabel YAKY4x35/1kV m 20  
2 Rura elektroinstalacyjna RL50 m 15  
3 Puszka POH szt 1  

4 �ruba hakowa kompletna M12x250 kpl 1 elewacja 
bud. 

5 Ensto Uchwyt odci�gowy SO 80 4x(16-25) szt 1  

6 Ensto
Zacisk przebijaj�cy izolacj� SLIP12.05 dla Al/Cu10/50 i 

AL/Cu 1,5-50 
szt 4 

7 
Przeniesienie szafki na�ciennej pomiarowo-licznikowej 

SPL/0 
kpl 1 

2) WLZ i ppo�
1 Przewód LgY16/750V m 48  
2 Rura elektroinstalacyjna RL50 m 15  
3 Przewód NHXH 2x1,5-FE180/PH90 m 45  

4 Spamel 

lub równowa�ne

Przycisk PWP1-W01-A-20-230 w obudowie czerwonej 
zamykanej na kluczyk, IP55 

kpl 2 

Przewód YDY 5 x 4 mm2/750V. m 25 

Przewód YDY 5 x 6 mm2/750V. m 45 

3) Tablice rozdzielcze

1 

Legrand 
lub 

równowa�ne 

Tablica w obudowie wn�kowej 6x24 mod. Typ XL3-160. 
Drzwi białe z zamkiem, stopie� ochrony IP40, II klasa 
izolacji. Wykonanie i wyposa�enie wg. Schematu nr 12E 

kpl 1 
TG 

2 
Tablica w obudowie wn�kowej 3x24 mod. Typ XL3-160. 
Drzwi białe z zamkiem, stopie� ochrony IP40, II klasa 
izolacji. Wykonanie i wyposa�enie wg. Schematu nr 13E 

kpl 1 
T1 

3 
Tablica w obudowie na�ciennej 2x18 mod. Typ RN-65. Drzwi  
z zamkiem, stopie� ochrony IP65, II klasa izolacji. 
Wykonanie i wyposa�enie wg. Schematu nr 14E 

kpl 1 
Tp1 

4 
Tablica w obudowie na�ciennej 2x18 mod. Typ RN-65. Drzwi  
z zamkiem, stopie� ochrony IP65, II klasa izolacji. 
Wykonanie i wyposa�enie wg. Schematu nr 15E 

kpl 1 
TK 

4) Instalacja gniazd wtyczkowych

1 

Osprz�t 

instalacyjny 

Gniazdo wtyczkowe 2x2P+PE, 16A/250V p/t – stopie�  

ochrony IP20 
szt 43 

System 

ramkowy 

2 
Gniazdo wtyczkowe 2P+PE, 16A/250V p/t – stopie�  

ochrony IP44 
szt 15 

5 

Zestaw gniazd wtyczkowych w ramce 4-krotnej, p/t 

- 3 x gniazdo wtyczkowe 16A/250V DATA 

- 3 x klucz 

 - 2 x gniazdo RJ45, kat.6 

kpl 26  

6 
Przewody  

elektryczne 
Przewód YDY 3 x 2,5 mm2/750V. m 1100
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5) Instalacja wentylacji mechanicznej
1 Ł�cznik 1-bieg, 10/250V, p/t, IP20 w puszce instalacyjnej szt. 15  

3 
Przewody  

elektryczne 
Przewód YDY 3 x 1,5 mm2/750V. m. 180 

6) Instalacja o�wietleniowa
1 

Essystem lub 

równowa�ne 

1 - Oprawa o�wietleniowa TITANIA LED 500, 46W szt 12 

2 - Oprawa o�wietleniowa REGLUX 540, 40W, IP44 szt 13 

2 3 - Oprawa o�wietleniowa REGLUX 540, 30W, IP44 szt 30 

3 4 - Oprawa o�wietleniowa BASE LED IP44 302, 15W szt 24 

4 5 - Oprawa o�wietleniowa REGLUX 1040, 50W, IP44 szt 42 

5 6 - Oprawa o�wietleniowa S6000 BIS LED 1545, 41W, IP20 szt 6 

6 7 - Oprawa o�wietleniowa COSMO 2x36, IP65 szt 2 

7 AW1 - Oprawa awaryjna VUN-S1TA1H szt 15 

8 AWZ - Oprawa awaryjna OP3-S 4x1 TA 1 WD N szt 3 

EW1 - Oprawa kierunkowa jednostronna OP2-S 1,2 TA 1, 
IP65 

szt 10 

9 EW2 - Oprawa kierunkowa dwustronna dostropowa  
DS10-H1,2 LED TA 1 

szt 9 

  Osprz�t   

1 
Osprz�t 

instalacyjny 

Ł�cznik �wiecznikowy 10/250V, p/t, IP20 w puszce 

instalacyjnej 
szt. 15  

Ł�cznik �wiecznikowy 10/250V, p/t, IP44 w puszce 

instalacyjnej 
szt. 1  

2 Ł�cznik 1-bieg, 10/250V, p/t, IP20 w puszce instalacyjnej szt. 2  

3 
Osprz�t 

instalacyjny 
Ł�cznik 1-bieg, 10/250V, p/t, IP44 w puszce instalacyjnej szt. 5  

4 
Osprz�t 

instalacyjny 

Przycisk o�wietlenia bistabilne, pod�wietlany, 10/250V, p/t, 

IP20 w puszce instalacyjnej 
szt. 11  

8 Ł�cznik schodowy, 10/250V, p/t, IP20 w puszce instalacyjnej szt. 12  

9 Ł�cznik krzy�owy, 10/250V, p/t, IP20 w puszce instalacyjnej szt. 1  

BEG Luxomat Czujnik obecno�ci d/s,2-kanalowy typ PD3N-2C-FC,IP23 szt 11  

Oprzewodowanie 

1 
Przewody  

Elektryczne 

YDY 3x1,5mm2/750V m 750  

2 YDY 4x1,5mm2/750V m 350  

3 YDY 2x1,5mm2/750V m 150  

7) Instalacja poł�cze� wyrównawczych

1 
A.H. lub 

równowa�ne 
Szyna ekwipotencjalna K-1309 kpl 1 

GSU 

2  Przewód DY�o4mm2 m 70  

3  Przewód DY�o6mm2 m 100  

8) Instalacja przyzywowa
1 ABB SIGNAL 

lub 

równowa�ne 

Sygnalizator FEH2001 szt 1  

2 Transformator 230/15V, FLM1000 szt 1  

3 Kasownik 1-p�tlowy FAP2001 szt 1  



15 

4 Wył�cznik poci�gowy FAP3002 szt 2  

5 Adapter BASIC5 do systemu przyzywowego, 2519-B55 szt 4  

6  przewód YDY2x1,5/750V m 30  

7  Przewód YTKSY 3x2x0,5 m 33  

8  Rurka instalacyjna p/t RKLG15 m 25  

9) Instalacja alarmowa (KD)
1 Centralka alarmowa kpl 1 istniej�ca 

2 Czujka ruchu szt 3 istniej�ca 

3 Sygnalizator optyczno-akustyczny, zewn�trzny szt 1 istniej�cy 

6 Satel Manipulator LCD typ INT-KLCD-BL szt 1 proj 

7  Przewód YTDYekw 6x0,5 m 95  

8  Przewód YTDYekw 4x0,5 m 120  

9  Rurka elektroinstalacyjna RVKL22 m 60 monta� p/t 

10) Instalacja teletechniczna

1  Gniazdo logiczne 2xRJ45, kat.6 p/t kpl 52 
monta� w 
ramkach razem 
z gniazdami 
230V 

2 
ZPAS lub 

równowazne 

Szafa teletechniczna stoj�ca SZB 19”/42U, 

600x600x2000mm, typ WZ-SZB-022-12AA-45-1141-011. 

Dzwi przednie przeszklone, drzwi tylna blaszane, osłony 

boczne blaszane, cokół 100mm z przepustem szczotkowym. 

kpl 1 

3  Panel krosuj�cy 19”/1U 24xRJ45, kat.6 kpl 2  

4  Gniezdnik ł�czówek na 60 par (6 zł�czy po 10 par) kpl 1 

  Ł�czówka rozł�czna typu LSA, 2/10 z nadrukiem kpl 5 

5  Panel porz�dkowy 19”/1U kpl 4 

6  Listwa zasilaj�ca 230V/19” kpl 2 

  Polka stała 19” kpl 2  

7  Skr�tka UTP4x2x0,5, kat.6, izolacja LSZH m 1800

8  Zasilacz UPS 1500VA/1000W, 230V, 19”/2U kpl 1 
W szafie 

GPD 

9  Listwa elektroinstalacyjna LN 25x16mm m 230  

10  Listwa elektroinstalacyjna LN 40x40mm m 50 

11  Listwa elektroinstalacyjna DLP 35x105mm m 20 

11) Instalacja CCTV

1 
Hikvision lub 

równowa�ne 

Kamera zewn�trzna 2MPX, IP, zasilanie PoE, typ 

DS-2CD2622FWD-I 
szt 4 

2 
Rejestrator NVR 16 kanałów HDMI, 8xPoE typ DS.-7608NI-

E2/8P/A, dysk 4TB 
szt 1 

monta� w  

szafie GPD 

3  Skr�tka UTP4x2x0,5, kat.6, LSZH m 140 

12) Instalacja odgromowa i uziemiaj�ca
1  Ta�ma stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm m 120 

2  Drut stalowy ocynkowany DFeZn8mm m 50  

3 
A.H. lub 

równowa�ne 

zł�cze kontrolne w skrzynce probierczej na elewacje, 

150x150x50mm, nr kat. 30010 
kpl 2 

pod 

docieplanie
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4  Zł�cze krzy�owe 4xM6x20, drut-drut, nr ref. 01031 szt 4 m �cian 

5  Rura instalacyjna ø18mm o gr. �cianki >=5mm m 35 

6  Rura instalacyjna ø47mm o gr. �cianki >=5mm m 4  

13) Instalacja o�wietlenia zewn�trznego

1 
Essystem lub 

równowa�ne 
Oprawa o�wietlenia zewn�trznego OCP MILEDIA 4, 51W, 
IP65 

szt 
18

2 Kabel YAKY�o 3x16/1kV m 60  

3 
Przewody  

Elektryczne 

Kabel YAKY�o 5x16/1kV m 390  

4 Bednarka FeZn25x4mm m 240  

5 Przewód YDY�o3x2,5/750V m 90  

6 Arot Rura osłonowa DVK-110, niebieska m 108  

7 Folia kablowa, szer. 20cm, niebieska m 250  

8 
Elektromonta�

Rzeszów 

Słup o�wietleniowy parkowy cylindryczny typ S-40C, h=4m, 

�rednica montazowa oprawy o�wietleniowej ø48 
szt 18  

9 Fundament prefabrykowany F75/200 szt 18  

10 Zł�cze kablowe do słupów o�wietleniowych typ IZK kpl 18  

14) Instalacja szybu windy
1  Oprawa o�wietleniowa n/t kanałowa 60W, IP44 szt 6  

2 Przewód YDY�o 5x10/750V m 28 
przekrój uzg. 

z dostwc�
windy 

3 Przewód YDY�o 3x2,5/750V m 40  

4 Przewód YDY�o 3x1,5/750V m 20  

5 Skr�tka UTP4x2x0,5, kat.6 m 35  

6 Ł�cznik schodowy, 10/250V, n/t, IP44 szt 1  

7 
Gniazdo wtyczkowe 2P+PE, 16A/250V n/t – stopie�  

ochrony IP44 
szt 1  

15) Demonta�
1  Oprawa o�wietleniowa typu �yrandol kpl 25 

2 Oprawa o�wietleniowa typu plafon kpl 11 

3 Gniazdko wtyczkowe 230V, p/t kpl 30  

4 Tablica rozdzielcza na�cienna 3x12modułowa kpl 1  

5 Centralka alarmowa Integra w obudowie na�ciennej kpl 1 
ponowny 
monta� w 

pom. 
Serwerowni

6 Czujka ruchu szt 3 ponowny 

monta�7 Sygnalizator optyczno-akustyczny, zewn�trzny szt 1 

8 Listwa elektroinstalacyjna 25x16 m 25  

9 Przewód odprowadzaj�cy DFeZn8mm m 20  

10 Zł�cze kontrolne ZK kpl 2  

11 Uziom otokowym bednarka FeZn30x4mm m 45  
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6. INFORMACJA BIOZ – BRAN�A ELEKTRYCZNA 

6.1. DANE OGÓLNE 

Nazwa inwestycji:  
GMINNY O�RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ �WIETLICA 

WIEJSKA w SIEPRAWICACH 

�

BRAN�A ELEKTRYCZNA 

Lokalizacja:    
Sieprawice, gm. Jastków, dz. nr. 624/2 obr�b Sieprawice  

Inwestor: 
Gmina Jastków 
ul. Chmielna 3  
21-002 Jastków 

Projektant:  
mgr in�. Grzegorz Matuszak 

6.2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno�� realizacji. 

Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych: 
• Przeniesienie szafki pomiarowo-licznikowej, 
• Wykonanie rur osłonowych, 
• Wykonanie linii zasilaj�cej WLZ, 
• Wykonanie tablic rozdzielczych,  
• Wykonanie instalacji o�wietleniowej, 
• Wykonanie instalacji gniazd wtykowych, 
• Wykonanie instalacji strukturalnych, 
• Wykonanie instalacji poł�cze� wyrównawczych, 
• Wykonanie instalacji zasilenia odbiorów technologicznych, 
• Monta� osprz�tu elektrycznego (gniazda, oprawy itp.), 
• Wykonanie pomiarów elektrycznych izolacji wykonanych obwodów, 
• Zał�czenie instalacji pod napi�cie, sprawdzenie poprawno�ci działania i wykonanie 

pomiarów elektrycznych skuteczno�ci ochrony przeciwpora�eniowej. 
• Uruchomienie układu technologii. 
• Przekazanie niezb�dnych dokumentów odbiorowych m.in. dokumentacji 

powykonawczej, protokołów z wykonanych pomiarów, itd. 

6.3. Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych. 
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• Istniej�ce budynki według planu zagospodarowania terenu. 

6.4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mog�
spowodowa� zagro�enie bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi. 

• praca na wysoko�ci przy monta�u instalacji , 
• praca przy u�yciu elektronarz�dzi i sprz�tu zmechanizowanego 

6.5. Wskazanie  dotycz�ce przewidywanych zagro�e� wyst�puj�cych podczas realizacji 
robót budowlanych, okre�laj�ce skal� i rodzaje zagro�e� oraz miejsce i czas ich 
wyst�powania. 

• Pora�enie pr�dem elektrycznym 
• Przewrócenie pracownika 
• Upadek do wykopu 
• Stłuczenia, skaleczenia 

6.6. Wskazanie  sposobu prowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Podł�czenia wykonywanych instalacji i przewodów WLZ nale�y wykona� po uprzednim 
wył�czeniu napi�cia w sieci zasilaj�cej oraz zabezpieczeniu przed skutkami przypadkowego 
pojawienia si� napi�cia. 
Procedury okre�laj�ce zasady bezpiecznej pracy zawarte s� w przepisach eksploatacji i 
bezpiecznej pracy przy urz�dzeniach elektrycznych – ich stosowanie jest wymagane przez 
pracowników posiadaj�cych za�wiadczenia kwalifikacyjne SEP. Ka�de przedsi�biorstwo 
wykonawcze ma obowi�zek posiada� i stosowa� instrukcje wykonywania prac zgodnie z 
wymaganiami bezpiecze�stwa. 

6.7. Wskazanie  �rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj�cych 
niebezpiecze�stwom wynikaj�cym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro�enia zdrowia lub w ich s�siedztwie, w tym zapewniaj�cych 
bezpieczn� i sprawn� komunikacj�, umo�liwiaj�c� szybk� ewakuacj� na wypadek 
po�aru, awarii i innych zagro�e�. 

• Powołanie kierownika robót.  
• Wyposa�enie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instrukta�owe, sprz�t 

pierwszej pomocy, BHP i P.Po�.  
• Przeprowadzenie szkolenia (instrukta�u) pracowników pod wzgl�dem BHP przed 

przyst�pieniem do realizacji robót na stanowiskach pracy. 
• Procedury okre�laj�ce zasady bezpiecznej pracy zawarte s� w przepisach eksploatacji i 

bezpiecznej pracy, które pracownicy maj� obowi�zek zna� i stosowa�.  
• Wiedza, o której mowa powinna by� potwierdzona za�wiadczeniem kwalifikacyjnym. 

Przedsi�biorstwo wykonawcze ma obowi�zek posiada� i stosowa� instrukcje 
wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpiecze�stwa. 

�rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj�ce niebezpiecze�stwom w robotach 
elektroinstalacyjnych: 

o W sytuacji zagro�enia na terenie budowy wył�czy� zasilanie rozdzielnicy 



19 

budowlanej, 
o Stosowa� sprawny i odpowiedni sprz�t elektro-mechaniczny, 
o Stosowa� odpowiedni sprz�t BHP. 

6.8. PODSTAWA PRAWNA: 

• ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pó�n.zm.) 
• art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z 

pó�n.zm.) 
• ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z pó�.zm.) 
• rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzaj�cych zagro�enia bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) 

• rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych 
zasad szkolenia w dziedzinie bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) 

• rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 
wymagaj�cych szczególnej sprawno�ci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) 

• rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, 
które powinny by� wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) 

• rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnie�
rzeczoznawców  do spraw bezpiecze�stwa i higieny  pracy, zasad opiniowania projektów 
budowlanych, w których przewiduje si� pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków 
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290) 

• rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów 
(Dz.U.Nr 60 poz. 278) 

• rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pó�.zm.) 

• rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze�nia 20001 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz�dze� technicznych do robót ziemnych, budowlanych 
i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 

• rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urz�dze� technicznych 
podlegaj�cych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 

• rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U.Nr 47 poz. 401).  

�

Projektant: 
        

mgr in�. Grzegorz Matuszak 
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