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          Katowice, styczeń 2021 r. 

 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

Zgodnie z Art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „ Prawo budowlane”, ja niżej podpisany  oświadczam, 
że: 
projekt budowlany „Przebudowa i remont: kuchni, magazynów kuchennych w Szkole Podstawowej  
w Kietrzu przy ul. Głowackiego 37”. 
 

w zakresie projektu instalacji elektrycznych 
 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 

PROJEKTANT:                
 
 

mgr inż. Paweł Maślanka  
upr. nr SLK/5266/PWOE/14  
w specjalności instalacji elektrycznych 
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 

L.p. Nazwa załącznika 

1  Wytyczne do planu BiOZ 

2  Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów 

3  Kserokopia uprawnień projektanta 

4  Zestawienie materiałów 

 

 

SPIS RYSUNKÓW 

L.p. Numer rysunku Nazwa rysunku Skala 

1  PBW-E101 Plan instalacji oświetlenia – piwnica 1:100 

2  PBW-E102 Plan instalacji oświetlenia – parter 1:100 

3  PBW-E103 Plan instalacji oświetlenia – I piętro 1:100 

4  PBW-E111 Plan instalacji elektrycznych – piwnica 1:100 

5  PBW-E112 Plan instalacji elektrycznych – parter 1:100 

6  PBW-E201 Schemat zasilania  - 

7  PBW-E202 Schemat rozdziału energii  - 

8  PBW-E211 Schemat rozdzielnicy TR1 - 

9  PBW-E212 Schemat rozdzielnicy TR0 - 

10  PBW-E251 Schemat detekcji gazu - 
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OPIS TECHNICZNY 

1. Wstęp. 

 Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznych instalacji 
elektrycznych dla inwestycji: Przebudowa i remont: kuchni, magazynów kuchennych w Szkole 
Podstawowej w Kietrzu przy ul. Głowackiego 37. 

2. Podstawy opracowania. 

 Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o: 
 ustalenia z Inwestorem na etapie projektu; 
 wytyczne branży instalacyjnej, 
 uzgodnienia międzybranżowe, 
 przepisy obowiązujące na dzień sporządzenia projektu, a w szczególności: 

 USTAWĘ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z dnia 9 lutego 2016 r. (Dz.U. z 
2016 r. poz. 290)); 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.(zmiany z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)); 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719); 

 polskie normy 
 

PN-IEC 60050-826:2007  Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Część 826: Instalacje 
elektryczne 

PN-HD 60364-1:2010  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania podstawowe, 
ustalenie ogólnych charakterystyk, definicje 

PN-HD 60364-4-41:2009   Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym  

PN-HD 60364-4-43:2012  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym  

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-52: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie  

PN-IEC 60364-5-523:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- 
Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami  

PN-HD 60364-5-54:2011  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne  

PN-HD 60364-7-701:2010/A11:2012  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-701: Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia 
wyposażone w wannę lub prysznic  

PN-HD 60364-7-704:2010  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

PN-HD 60364-7-714:2012  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-714: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetlenia zewnętrznego 

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne 
PN-EN 62305-2: 2008 Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem 
PN-EN 62305-3: 2011 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia 
PN-EN 62305-4: 2011 Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 

obiektach 
PN-EN 12464-1:2012/Ap2:2010 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2: Miejsca pracy 

we wnętrzach 
PN-EN 1838:2005  Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne 
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
PN-E-05115;2002  Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 
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kV 
N SEP-E-001  Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa 
N SEP-E-004  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

3. Zakres opracowania. 

 Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem: 
 

Instalacje elektryczne: 
 zasilanie, 
 rozdział energii, 
 instalację oświetlenia, 
 instalację gniazd i siły, 
 ochronę przeciwprzepięciową, 
 ochronę od porażeń prądem elektrycznym, 
 instalację odgromową 
 detekcję gazu 

4. Instalacje elektryczne 

4.1. Zasilanie obiektu 

STAN ISTNIEJĄCY 

W chwili obecnej budynek szkoły zasilany jest na niskim napięciu, ze złącza kablowego  
RE6-ZK822 usytuowanego przy wejściu głównym do budynku linią kablową YKY 4x240mm2. W piwnicy 
budynku w wydzielonym pomieszczeniu zlokalizowana jest rozdzielnica główna RG obiektu. Moc 
przyłączeniowa dla budynku wynosi 40kW. Układ pomiarowy – półpośredni.  

Granicę własności pomiędzy Właścicielem budynku a zakładem energetycznym stanowią zaciski 
prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu ZK w kierunku instalacji odbiorcy. 

Zasilanie przebudowywanej części szkoły. 

W przebudowywanej części szkoły zlokalizowane są rozdzielnice:  
 rozdzielnica wentylatorowni – piwnica  
 rozdzielnica kuchni – parter,  

STAN PROJEKTOWANY 

Projektowane pomieszczenia zostaną zasilone z istniejącej rozdzielnicy głównej szkoły.  

Istniejąca moc przyłączeniowa jest wystarczająca do zasilenia projektowanych urządzeń.  

Zasilanie przebudowywanej części szkoły. 

Z powodu braku informacji na temat istniejącego zasilania przebudowywanej części szkoły 
(określenie sposobu zasilania podczas wizji lokalnej było niemożliwe, brak informacji w dokumentacji 
archiwalnej), projektowana cześć szkoły zostanie zasilona z rozdzielnicy głównej RG. W tym celu 
istniejącą rozdzielnię RG należy doposażyć w rozłącznik bezpiecznikowy z podstawą 160A, z którego 
zasilona zostanie rozdzielnica kuchni TR1. Linię kablową typu YKY 4x25mm2 zasilającą rozdzielnicę TR1 
należy prowadzić: 

 W części istniejącej szkoły -  natynkowo w rurze elektroinstalacyjnej   
 W części przebudowywanej szkoły – podtynkowo  

Istniejące rozdzielnice zlokalizowane w przebudowywanej części szkoły należy: 
 rozdzielnica wentylatorowni – piwnica – do demontażu, 
 rozdzielnica kuchni – parter- do demontażu,  

4.2. Rozdział energii 

Wewnątrz budynku, w pomieszczeniu komunikacji, zaprojektowano tablicę rozdzielczą kuchni 
TR1.  Rozdzielnica będzie w wykonaniu natynkowym In=100A, IP54 wyposażone w drzwiczki z zamkiem.  
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Z rozdzielnicy będą zasilane: 
 rozdzielnica piwnicy TR0; 
 obwody instalacji oświetlenia; 
 obwody instalacji gniazd; 
 obwody instalacji wentylacji; 
 obwody instalacji wod-kan; 
 obwody instalacji niskoprądowej; 

W rozdzielnicy TR1 zostanie wykonany rozdział przewodu PEN na N i PE. Miejsce rozdziału należy 
uziemić. 

 Rozdzielnica TR0 będzie w wykonaniu natynkowym  IP54. 

Obwody w rozdzielnicach będą zabezpieczone bezpiecznikami, wyłącznikami 
różnicowoprądowymi i nadprądowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Bilans mocy dla całej szkoły:  
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P n Pi 
kj 

Po cos 
φ 

tg 
φ 

Io 
[kW] [szt] [kW] [kW] [A] 

                  

część projektowana 
rozdzielnica TR1 48,83 1,0 48,83 0,51 24,93 0,92 0,44 39,32 
                  

część istniejąca 
oświetlenie 15,00 1,0 15,00 0,70 10,50 0,90 0,48 16,86 

pozostałe 
urządzenia 9,00 1,0 9,00 0,50 4,50 0,90 0,48 7,23 
                  

SUMA 72,83 0,55 39,93 0,91 0,45 63,39 

Bilans mocy dla części projektowanej:  

Rozdzielnica TR1 

Opis 

st o w a Il o ść
 

o w a n a o śc i yt o w a m o cy
 

  o w y 

P n Pi 
kj 

Po cos 
φ 

tg 
φ 

Io 
[kW] [szt] [kW] [kW] [A] 

                  
TR0 23,43 1,0 23,43 0,49 11,39 0,92 0,44 17,96 
                  
oświetlenie 1,70 1,0 1,70 0,70 1,19 0,91 0,46 1,89 
gniazda ogólne 1,00 7,0 7,00 0,20 1,40 0,90 0,48 2,25 
wentylacja/klimatyzacja 4,70 1,0 4,70 0,65 3,06 0,88 0,54 5,02 
wod-kan 2,00 1,0 2,00 0,60 1,20 0,97 0,25 1,79 
technologia kuchni 4,60 1,0 4,60 0,70 3,22 0,95 0,33 4,90 
winda 1,20 1,0 1,20 0,40 0,48 0,90 0,48 0,77 
niskie prądy 0,20 1,0 0,20 1,00 0,20 0,90 0,48 0,32 
istniejące instalacje 4,00 1,0 4,00 0,70 2,80 0,90 0,48 4,50 
         

SUMA 48,83 0,51 24,93 0,92 0,44 39,32 
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Rozdzielnica TR0 

Opis 

st o w a Il o ść
 

o w a n a o śc i yt o w a m o cy
 

  o w y 

P n Pi 
kj 

Po cos 
φ 

tg 
φ 

Io 
[kW] [szt] [kW] [kW] [A] 

                  
oświetlenie 1,20 1,0 1,20 0,70 0,84 0,90 0,48 1,35 
gniazda ogólne 1,00 8,0 8,00 0,20 1,60 0,91 0,46 2,54 
wentylacja/klimatyzacja 0,23 1,0 0,23 0,70 0,16 0,85 0,62 0,27 
wod-kan 8,90 1,0 8,90 0,60 5,34 0,90 0,48 8,57 
technologia kuchni 4,70 1,0 4,70 0,70 3,29 0,95 0,33 5,00 
winda 0,40 1,0 0,40 0,40 0,16 0,90 0,48 0,26 
                  

SUMA 23,43 0,49 11,39 0,92 0,44 17,96 

4.3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

 Funkcję przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla budynku pełni rozłącznik mocy – 200A  
w istniejącej rozdzielnicy RG budynku.  

4.4. Instalacja oświetlenia 

Oświetlenie podstawowe 
Dla potrzeb zapewnienia wymaganych polską normą natężeń oświetlenia, zastosowane zostaną 

oprawy LED. 
W poszczególnych grupach pomieszczeń zostaną zapewnione następujące minimalne natężenia  

oświetlenia: 
 

Pomieszczenie Średnia wartość natężenia 
oświetlenia 

komunikacja 100 lx 

pomieszczenia techniczne 200 lx 

pomieszczenia magazynowe 100 lx 

pomieszczenia socjalne 200 lx 

sanitariaty 200 lx 

kuchnia 500 lx 

biuro 500 lx 

sala lekcyjna 500 lx 

 
W pomieszczeniach sanitariatów należy zastosować oprawy i łączniki o stopniu ochrony minimum 

IP44. 
Oprawy we wszystkich pomieszczeniach będą montowane nastropowo. 
Sterowanie oświetleniem będzie się odbywało za pomocą łączników klawiszowych oraz 

przycisków i styczników bistabilnych które należy zabudować na wysokości 1,4m od poziomu podłogi,  
a w sanitariatach na wysokości 1,6m. 

Specyfikacja opraw oświetlenia podstawowego: 
M1 - Typ montażu: do nabudowania, zwieszane; Miejsce montażu: Ściana, Sufit; Strumień 

świetlny: 4000lm; Skuteczność świetlna: 133lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K ; Ogólny 
wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Średnia trwałość: L70B50 - 126000 h,L80B50 - 80000 h,L90B50 - 
40000 h; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Kolor oprawy: 
szary, barwiony w masie; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Napięcie: 230V AC; Moc: 30W; 
Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopień ochrony IP: IP66; Klasa ochronności: I; Materiał dyfuzora: PC; 
Rodzaj dyfuzora: opalowy mleczny; Materiał obudowy: PC; Kształt oprawy: tubularna; Zakres 
dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 35°C;  
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M1.1 - Typ montażu: do nabudowania, zwieszane; Miejsce montażu: Sufit, Ściana; Strumień świetlny: 
6300lm; Skuteczność świetlna: 131lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K ; Ogólny wskaźnik 
oddawania barw (Ra): >80; Średnia trwałość: L70B50 - 126000 h,L80B50 - 80000 h,L90B50 - 40000 h; 
Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Kolor oprawy: szary, 
barwiony w masie; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Napięcie: 230V AC; Moc: 48W; 
Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopień ochrony IP: IP66; Klasa ochronności: I; Materiał dyfuzora: PC; 
Rodzaj dyfuzora: opalowy mleczny; Materiał obudowy: PC; Kształt oprawy: tubularna; Zakres 
dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 35°C;  

 

M2 - Typ montażu: do nabudowania; Strumień świetlny: 2100lm; Skuteczność świetlna: 140lm/W; 
Temperatura barwowa najbliższa: 4000K ; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Średnia trwałość: 
L70B50 - 146000 h,L80B50 - 93000 h,L90B50 - 47000 h; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposób 
rozsyłu światłości: bezpośredni; Kolor oprawy: biały, barwiony w masie; Geometria rozsyłu światłości: 
symetryczny; Ujednolicony wskaźnik olśnienia UGR: 18 - 23; Luminancja kąta 65°: <3000; Napięcie: 230V 
AC; Moc: 15W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopień ochrony IP: IP44; Stopień ochrony IK: IK08; 
Klasa ochronności: II; Materiał dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiał obudowy: PC; Kształt 
oprawy: okrągła; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; 
 

 
 

M4 - Typ montażu: do nabudowania; Miejsce montażu: Sufit; Strumień świetlny: 6000lm; Skuteczność 
świetlna: 120lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K ; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): 
>80; Średnia trwałość: L70B50 - 170000 h,L80B50 - 107000 h,L90B50 - 51000 h; Grupa ryzyka 
fotobiologicznego: 0; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Kolor oprawy: biały, półmat, RAL9016; 
Charakter rozsyłu światłości: bardzo szeroki; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Napięcie: 230V 
AC; Moc: 50W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopień ochrony IP: IP44; Stopień ochrony IK: IK06; 
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Klasa ochronności: I; Materiał dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: ryflowany strukturalny; Materiał 
obudowy: Blacha stalowa; Kształt oprawy: prostokątna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 
od 0°C do 25°C; 

 

Z - Typ montażu: naścienna; Miejsce montażu: ściana; Strumień świetlny: 776lm; Skuteczność świetlna: 
70lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K ; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Kolor 
oprawy: Antracyt metalizowany; Napięcie: 230V AC; Moc: 11W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; 
Stopień ochrony IP: IP65; Stopień ochrony IK: IK07; Klasa ochronności: I; Materiał obudowy: aluminium; 
Kształt oprawy: prostokątna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 30°C; 

 

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne  
W obiekcie zaprojektowano instalację oświetlenia awaryjnego w zakresie: 
 oświetlenie powierzchni dróg ewakuacyjnych 
 oświetlenie antypaniczne wraz z podświetlonymi znakami ewakuacyjnymi 

Zanik napięcia zasilania spowoduje automatyczne załączenie opraw oświetlenia awaryjnego na 
czas nie krótszy niż 1h. Oprawy będą zasilane z indywidualnych źródeł - baterii zamontowanych w 
oprawach. 

Rozmieszczenie opraw oświetlenia awaryjnego zaprojektowano na wyznaczonych drogach 
ewakuacyjnych, w miejscach określonych w normie PN EN 1838 w taki sposób, aby minimalne natężenie 
oświetlenia w pracy bateryjnej było większe niż 1lx, a w miejscach poza drogami ewakuacyjnymi gdzie 
znajdują się urządzenia przeciwpożarowe większe niż 5lx. W strefach otwartych przewiduje się 
minimalne natężenie oświetlenia w pracy bateryjnej 0,5lx. Jednocześnie zachowano zasadę, że stosunek 
maksymalnego natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w pracy bateryjnej Emax na drodze ewakuacyjnej 
do minimalnego natężenia tego oświetlenia Emin spełniał wzór: Emax/Emin ≤ 40. 

Wszystkie piktogramy wskazujące kierunki ewakuacji i wyjścia ewakuacyjne zaprojektowano w 
oparciu o oprawy podświetlane wewnętrznie pracujące w systemie „na jasno”. 

Oprawy awaryjne będą wyposażone w funkcję autotestu.  
Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP.  
Obwody instalacji oświetlenia będą prowadzone podtynkowo. 
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4.5. Instalacja gniazd i siły 

Instalacje gniazd i siły stanowić będą obwody zasilające: 
 gniazd 230V ogólnego przeznaczenia; 
 zestaw gniazd PEL składające się z gniazd elektrycznych jak i informatycznych; 
 gniazd 230V/IP44 sanitariaty, pom. techniczne; 
 urządzenia wentylacji i klimatyzacji; 
 urządzenia wod-kan; 
 urządzenia technologii kuchni; 
 urządzenia instalacji elektrycznej niskoprądowej; 

Gniazda 230V/16A ogólnego przeznaczenia będą w wykonaniu podtynkowym, należy je 
montować na wysokości 0,3m od poziomu podłogi.  

W sanitariatach gniazda należy montować przy umywalce zachowując odległość 0,6m od kranu,  
a w zapleczach kuchennych na wysokości 1,3m od poziomu podłogi (nad blatem).  

Zestawy gniazd PEL będą montowane w podtynkowo. 
W zakresie zasilania urządzeń wentylacji i wod-kan będzie doprowadzenie zasilania do urządzenia.  
Aby zasilić urządzenia instalacji elektrycznej niskoprądowej, należy doprowadzić kable zasilające 

do szafy, centralek.  
W zakresie zasilania urządzeń technologii kuchni będzie doprowadzenie zasilania do urządzenia. 

Szczegółowe wytyczne odnośnie lokalizacji punktów zasilających podano w projektach technologii 
kuchni. 

4.6. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 

Instalacje pracować będą w układzie TN-S.  
Wszystkie urządzenia elektryczne powinny spełniać warunki ochrony podstawowej od porażeń 

prądem elektrycznym. Jako dodatkową ochronę od porażeń zastosowano samoczynne wyłączenie 
zasilania, które winno być zapewnione w czasie maksymalnym: 
Dla obwodów końcowych o prądzie nieprzekraczającym 32A 
 

UKŁAD SIECI 
50V < U0 ≤ 120V 120V < U0 ≤ 230V 230V < U0 ≤ 400V U0 > 400V 

[s] [s] [s] [s] 

 a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c. 

TN 0,8 - 0,4 5 0,2 0,4 0,1 0,1 

 

 Dla obwodów rozdzielczych (WLZ) czas wyłącznie nie dłuższy nie 5s.  
Samoczynne wyłączenie będzie zrealizowane za pośrednictwem: 
 wyłączników instalacyjnych nadprądowych 
 wyłączników różnicowoprądowych 

W przewodzie neutralnym N nie wolno instalować bezpieczników i łączników. 
Styki ochronne gniazd wtyczkowych połączyć z przewodem ochronnym PE. 
Po wykonaniu instalacji dokonać pomiarów skuteczności ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym. 

4.7. Ochrona przeciwprzepięciowa 

Dla ochrony przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi zostanie zainstalowany 
ochronnik przeciwprzępięciowy typ 2 w rozdzielnicy TR1 i TR0. 

4.8. Instalacja odgromowa, uziemiająca i ekwipotencjalna 

W stanie istniejącym na obiekcie zainstalowana jest instalacja odgromowa.  
W pobliżu rozdzielnicy TR1 zaprojektowano główną szynę uziemiającą GSU, którą należy połączyć 

za pomocą bednarki FeZn 30x4 z istniejącą instalacją uziemiającą. W przypadku nie uzyskania 
wymaganej wartości uziemienia (R<10Ω) należy wykonać dodatkowe uziomy pionowe. 

W obiekcie przewidziano również lokalne szyny uziemiające, które należy montować w 
pomieszczeniach wilgotnych.  

Wszystkie metalowe elementy instalacji (dostępne części przewodzące), budynku  powinny być 
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połączone ze sobą poprzez główną szyny GSU i LSU, celem stworzenia ekwipotencjalizacji.  
W pomieszczeniach technicznych oraz sanitariatach, należy wykonać lokalne połączenia wyrównawcze 
łącząc metalowe części z szyną uziemiającą. 

4.9. Okablowanie. Trasy kablowe 

Okablowanie 
Okablowanie należy wykonać przewodami z żyłami miedzianymi o izolacji znamionowej na 

napięcie 750V, a dla kabli 1000V. Obwody 1-fazowe wykonać przewodami 3-żyłowymi, a 3-fazowe 
przewodami 5-żyłowymi.  

Instalacje kablowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami. 
 
Trasy kablowe 
Linie zasilające urządzenia związane z projektowanym budynkiem m.in. oświetlenie, urządzenia 

technologiczne, projektuje się wykonać kablami lub przewodami, które prowadzone będą w następujący 
sposób: 

 w projektowanej części budynku  -podtynkowo, 
 w istniejącej części budynku – w rurkach elektroinstalacyjnych,  
 na dachu w rurach osłonowych, 
 pod kafelkami w rurach osłonowych typu „peszel”. 

 
Przejścia przewodów i kabli przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego, uszczelnić za 

pomocą masy ogniochronnej o odporności ogniowej równoważnej dla samej przegrody. Wszystkie 
przejścia kabli przez ściany zewnętrzne oraz ławę fundamentową przeprowadzić w osłonach rurowych, 
po wprowadzeniu kabla przepust uszczelnić. Wszystkie kable i przewody prowadzić w liniach prostych 
równoległych do krawędzi ścian i stropów lub w strefach montażowych nad sufitem podwieszanym. 

5. Instalacje elektryczne niskoprądowe 

5.1. Instalacja detekcji gazu 

W zakresie instalacji detekcji gazu jest ułożenie okablowania dla detektorów, elektrozaworu  i 
sygnalizatora optyczno-akustycznego.  Dostawa urządzeń w zakresie wykonawcy instalacji gazowej.   

6. Demontaże i przebudowy istniejących instalacji 

W zakres projektu wchodzą: 
 demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i oświetleniowej, 
 demontaż istniejących rozdzielnic elektrycznych; 
 podłączenie istniejących obwodów oświetleniowych i gniazd zasilających 

nieprzebudowywane pomieszczenia. Obwody podłączyć do nowoprojektowanej 
rozdzielnicy TR1. 

7. Odbiór obiektu 

Sprawdzenie poprawności realizacji robót wykonywać wg PN-HD 60364-6 „Instalacje elektryczne 
niskiego napięcia. Sprawdzanie.”, zasad ogólnych i instrukcji producenta. Wszystkie urządzenia powinny 
posiadać znak CE. 

W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić prawidłowość między innymi: 
 połączeń przewodów  
 oznaczenia przewodów 
 trwałości zamocowanego osprzętu 
 umieszczenia schematów i napisów. 

Do odbioru końcowego należy przedstawić świadectwa jakości elementów i materiałów oraz 
komplet protokołów pomiarowych nN. 
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8. Uwagi i zalecenia 

Wykonawcę robót elektrycznych obowiązuje posiadanie odpowiednich kwalifikacji, tj. aktualnej 
wiedzy technicznej i doświadczenia, co najmniej w zakresie wykonywanych robót; kwalifikacje personelu 
Wykonawcy robót elektrycznych powinny być stwierdzone i udokumentowane ważnymi 
zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. 

Przed rozpoczęciem robót elektrycznych Wykonawca powinien zapoznać się z obiektem, w którym 
prowadzone będą roboty, celem stwierdzenia odpowiedniego przygotowania frontu robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bhp ujętych w: 
 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 17. lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach energetycznych 
 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28. maja 1996 r. w sprawie rodzajów 

prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej 2 osoby 
 PN-EN 50110/2001 Eksploatacja urządzeń elektrycznych 
 Zgodnie z “Ustawą o wyrobach budowlanych” obowiązującą od 1. maja 2004 r, wszelkie 

wprowadzane do obrotu i stosowania wyroby muszą być formalnie dopuszczone do 
stosowania na polskim rynku, tj.: 

 wyroby wprowadzane na rynek polski w systemie europejskim - oznakowane znakiem CE  
 wyroby wprowadzane na rynek polski w systemie krajowym - oznakowane znakiem B  
 (obowiązek znakowania znakiem CE lub B ma charakter fakultatywny) 

Do obrotu i stosowania w budownictwie są również dopuszczone wyroby na podstawie 
wcześniejszych przepisów, na zasadach w tych przepisach określonych, tzn., że wydane aprobaty 
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną zachowują ważność do 
dnia określonego w tych dokumentach. 

 

Opracował: 

mgr inż. Paweł Maślanka  
          upr. nr SLK/5266/PWOE/14 
          w specjalności instalacji elektrycznych 
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ZAŁĄCZNIKI: 

 

Załącznik nr 1 

WYTYCZNE DO PLANU BiOZ 
 
 Temat zadania:  „Sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę i remont: 

kuchni, magazynów kuchennych w Szkole Podstawowej w Kietrzu przy ul. 
Głowackiego 37”. 

 
 Inwestor:   Gmina Kietrz ul. 3-go Maja 1 48-130 Kietrz 
 
 Opracował :  mgr inż. Paweł Maślanka  
    upr. nr SLK/5266/PWOE/14 
    w specjalności instalacji elektrycznych 
 

CZĘŚĆ OPISOWA: 

1. Podstawa opracowania 

 ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z póź. zmianami 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. 120 poz. 1125 i 1126). 

 

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów; 

 Zakres robót opisuje: 
 zasilanie, 
 rozdział energii, 
 instalację oświetlenia, 
 instalację gniazd i siły, 
 ochronę przeciwprzepięciową, 
 ochronę od porażeń prądem elektrycznym, 
 instalację odgromową 

 Kolejność realizacji poszczególnych zadań przy budowie zostanie ustalona przez Kierownika Robót 
w oparciu o technologię robót i kolejność dostawy materiałów i urządzeń. 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych; 

 Na terenie inwestycji znajduje się budynek szkoły. 

4.  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą  stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

 Istniejące uzbrojenie terenu 

5. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 

 Zagrożenie życia i zdrowia może wystąpić przy wykonywaniu następujących robót: 
 transport, rozładunek i składowanie materiałów, 
 prace budowlane  
 montaż urządzeń 
 prace związane z obróbką przewodów (zaciskarki, zagniatarki, itp.), 
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 prace wysokościowe, 
 prace pod napięciem 

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 Wszyscy zatrudnieni przy wykonywaniu robót powinni być przeszkoleni z zakresie swoich 
obowiązków przy wykonywaniu zadania oraz znać obowiązujące przepisy BHP. 
 Przed przystąpieniem do robót, wszyscy pracownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie 
zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót, a także sposobów zachowania się w takich sytuacjach. 
Instruktaż powinien również obejmować sposoby i metody udzielania pierwszej pomocy. 
 Roboty mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia mogą być wykonywane jedynie na 
podstawie pisemnego polecenia kierownika robót elektrycznych.  
 Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy 

7.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń; 

 Warunkiem rozpoczęcia wszelkich prac w budynku jest dozwolone po uprzednim przygotowaniu 
miejsca pracy oraz dopuszczeniu do pracy przez dopuszczającego i kierującego, wskazaniu pracownikom 
miejsca pracy, pouczeniu o warunkach i zagrożeniach występujących przy wykonywaniu zaplanowanych 
robót, udowodnieniu braku zagrożenia w miejscu pracy oraz potwierdzenia podpisami dopuszczenia. 
 Narzędzia i sprzęt używany do wykonywania robót powinny być bezpieczne w zakresie obsługi  
i zabezpieczone przed porażeniem prądem. 
 Podczas wykonywania robót pracownicy wykonujący roboty niebezpieczne powinni być 
wyposażeni w środki ochrony indywidualnej. 
 W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia i zdrowia należy natychmiast przerwać wykonywane 
roboty i bezzwłocznie powiadomić kierownika robót. 
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Załącznik nr 2 
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Załącznik nr 3 
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Załącznik nr 4 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRĄDOWE 

lp. symbol Opis jedn. ilość uwagi 
A   ZASILANIE       

A1   ROZDZIELNICA GŁÓWNA       

1   
Rozłącznik bezpiecznikowy 160A  z wkładką 
bezpiecznikową 50A - doposażenie istniejącej 
rozdzielnicy 

kpl 1   

            

A2   ROZDZIELNICE       

1 TR0 
Rozdzielnica elektryczna TR0 – natynkowa, 
IN =63A, IP54, wyposażona zgodnie ze 
schematem  

kpl 1   

2 TR1 
Rozdzielnica elektryczna TR1 – natynkowa, 
IN =100A, IP54, wyposażona zgodnie ze 
schematem  

kpl. 1   

            

A3   OKABLOWANIE       

1   
YKY 4x25 mm2 

1 odcinek;  
70m w rurze elektroinstalacyjnej, 60m podtynkowo 

m 130 zasilanie TR1 

2   YKYżo 5x10 mm2 

1 odcinek; podtynkowo m 20 zasilanie TR0 

3   Uchwyty, opaski zaciskowe kpl. 1   

4   Oznaczniki kabli kpl. 1   

            

B   INSTALACJA OŚWIETLENIOWA       

B1   OPRAWY       

1 M1 Oprawa LED 27W 840 4000lm opal nastropowa, 
IP65 szt. 18   

2 M1.1 Oprawa LED 41W 840 6300lm 
nastropowa/zwieszana, IP65 szt. 17   

3 M2 Oprawa LED 15W 840 2100lm opal nastropowa, 
IP44 szt. 11   

4 M4 Oprawa LED 50W 840 6000lm opal nastropowa, 
IP44 szt. 11   

5 Z Oprawa LED naścienna zewnętrzna 
12,5W/1192lm 4000K IP65 szt. 1   

6 EM1 
Oprawa awaryjna LED 1x4W nastropowa, IP65. 
1h  
z autotestem 

szt. 15   

7 EM2 
Oprawa awaryjna LED 1x4W nastropowa, IP40, 
1h 
z autotestem 

szt. 4   

8 EM3 Oprawa awaryjna z piktogramem LED 1,2W 
naścienna, IP65, 1h szt. 6   

9 EM4 Oprawa awaryjna z piktogramem LED 1,2W 
naścienna, IP40, 1h szt. 1   

10 EM5 
Oprawa awaryjna zewnętrzna LED 4x1W 
naścienna, IP65 , 1h, -20 °C szt. 1   

            

B2   OSPRZĘT       

1   Łącznik 1-biegunowy 230V/16A  
puszka podtynkowa kpl. 8   
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2   Łącznik 1-biegunowy 230V/16A, IP44 
puszka podtynkowa kpl. 2   

3   Łącznik 1-biegunowy, świecznikowy 230V/16A 
puszka podtynkowa kpl. 4   

4   Łącznik 1-biegunowy, świecznikowy 230V/16A, 
IP44puszka podtynkowa kpl. 3   

5   Łącznik 1-biegunowy, schodowy 230V/16A, 
puszka podtynkowa kpl. 4   

6   Łącznik 1-biegunowy, schodowy 230V/16A, IP44 
puszka podtynkowa kpl. 4   

7   Łącznik 1-biegunowy, krzyżowy 230V/16A 
puszka podtynkowa kpl. 2   

8   Łącznik 1-biegunowy, przycisk 230V/16A, 
puszka podtynkowa kpl. 7   

9   Puszka rozgałęźna podtynkowa wraz ze 
złączkami wago kpl 50   

            

B3   OKABLOWANIE       

1   YDY 2x1,5mm2 m 200   

2   YDYżo 3x1,5 mm2 m 500   

3   YDYżo 4x1,5 mm2 m 500   

4   Uchwyty, opaski zaciskowe kpl. 1   

5   Oznaczniki kabli kpl. 1   

            

C   INSTALACJA GNIAZD, SIŁY I STEROWANIA       

C1   OSPRZĘT       

1   Gniazdo 230V/16A, puszka podtynkowa kpl. 33   

2   Gniazdo 230V/16A IP44, puszka podtynkowa kpl. 38   

3   Gniazdo 400V/16A z rozłącznikiem IP44, 
natynkowe kpl. 2   

4   Puszka instalacyjna, rozgałęźna, podtynkowa kpl. 50   

            

C2   OKABLOWANIE       

1   YDY 2x1,5mm2 m 100   

2   YDYżo 3x1,5mm2 m 400   

3   YDYżo 3x2,5mm2 m 1400   

4   YDYżo 5x2,5mm2 m 80   

5   YDYżo 5x4mm2 m 80   

6   YKYżo 3x1,5mm2 
1 odcinek m 30   

7   YKYżo 5x4mm2 
1 odcinek m 35   

8   OMY 2x1,5mm2 m 1   

9   OMY 2x4mm2 m 40   

10   OMY 3x1,5mm2 m 5   

11   Uchwyty, opaski zaciskowe kpl. 1   

12   Oznaczniki kabli kpl. 1   

            

D   INSTALACJA EKWIPOTENCJALNA I 
ODGROMOWA 

      

D1   OSPRZĘT       

1 GSU Główna szyna wyrównacza GSU kpl. 1   

2 LSU Lokalna szyna wyrównawcza LSU kpl. 5   
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D2   OKABLOWANIE       

1   Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 m 50 Uziemienie GSU i 
szybów wind 

2   LgYżo 1x25mm2 m 100 Połączenie GSU z 
LSU 

3   LgYżo 1x6mm2 m 70 Połączenia 
wyrównawcze 

            

E   TRASY KABLOWE       

E1   OSPRZĘT       

1   
Rura osłonowa PCV o średnicy 18mm wraz z 
osprzętem (uchwyty, kolanka) m 30 

Należy zweryfikować 
na etapie 

wykonawstwa 

2   
Rura osłonowa PCV o średnicy 22mm wraz z 
osprzętem (uchwyty, kolanka) m 20 

Należy zweryfikować 
na etapie 

wykonawstwa 

3   
Rura osłonowa PCV o średnicy 28mm wraz z 
osprzętem (uchwyty, kolanka) m 20 

Należy zweryfikować 
na etapie 

wykonawstwa 

4   
Rura osłonowa PCV o średnicy 50mm  wraz z 
osprzętem (uchwyty, kolanka) m 70 

Należy zweryfikować 
na etapie 

wykonawstwa 

5   
Rura typu "peszel" 

m 200 
Należy zweryfikować 

na etapie 
wykonawstwa 

6   Masa uszczelniająca ognioodporna (PH90) kpl. 1 Ilość dobrać na etapie 
wykonawstwa 

7   Masa uszczelniająca  kpl. 1 Ilość dobrać na etapie 
wykonawstwa 

            

F   DEMONTAŻE I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH 
INSTALACJI 

      

1   Demontaż instalacji elektrycznej wewnętrznej kpl. 1   

2   Demontaż instalacji oświetleniowej wewnętrznej kpl. 1   

3   Demontaż rozdzielnic elektrycznych - 2 szt kpl. 1   

Uwaga:  
Zestawienie materiałów należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową i opisową, elementy 
uwzględnione w części rysunkowej i opisowej, a nie ujęte w zestawieniu należy traktować jako 
występujące w projekcie i należy je również skalkulować.  

 
 

 

 

 

 


