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Zawartość opracowania. 
 
 

I. Część opisowa. 
 
1. Odpisy pism. 

1.1. Uprawnienia projektowe autorów opracowania oraz zaświadczenia o przynależności do 
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.  

2. Opis techniczny. 

2.1. Charakterystyka ogólna i przedmiot opracowania. 

2.2. Podstawa opracowania. 

2.3. Zakres opracowania. 

2.4. Charakterystyka budowlana. 

2.5. Zasilanie energetyczne i rozdział energii elektrycznej. 

2.6. Rozdział energii w obiekcie oraz pomiar energii elektrycznej. 

2.7. Tablice rozdzielcze. 

2.8. Instalacja odbiorcza. 

2.9. Uwagi końcowe. 

3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

4. Obliczenia fotometryczne. 

 
 
 

II. Część rysunkowa. 
 

  1. Rzut piwnic – układ zasilania, wlz-ty, instalacja oświetlenia 
ogólnego i awaryjnego komunikacji oraz p.-poż. wyłącznika prąd. Rys. nr 1E 

  2. Rzut parteru – układ zasilania, wlz-ty, instalacja oświetlenia 
ogólnego i awaryjnego komunikacji oraz p.-poż. wyłącznika prąd. Rys. nr 2E 

  3. Rzut kondygnacji powtarzalnej - piętro 1 do 9 – wlz-ty oraz 
instalacja oświetlenia ogólnego i awaryjnego komunikacji. Rys. nr 3E 

  4. Rzut piętra 10 – wlz-ty oraz instalacja oświetlenia ogólnego i 
awaryjnego komunikacji. Rys. nr 4E 

  5. Rzut maszynowni – instalacja oświetlenia ogólnego i awaryjnego. Rys. nr 5E 

  6. Schemat zasilania i rozdziału energii – klatka II _ segment D. Rys. nr 6E 
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2. Opis techniczny. 
 
do projektu wykonawczego PW: Przebudowa układu zasilania i rozdziału energii do mieszkań 
oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej w części administracyjnej w segmencie D1 i D2 
(klatka II) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Skalskiego nr 1 w Będzinie. 
 
2.1. Charakterystyka ogólna i przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy (remontu wymiany) instalacji 
elektrycznych wewnętrznych układu zasilania i rozdziału energii od istniejącego zewnętrznego 
złącza kablowego ZK-5a do tablic mieszkaniowych TM usytuowanych w lokalach mieszkalnych 
włącznie. Projekt nie przewiduje wymiany instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach 
mieszkalnych. 
Niniejszym projektem objęta jest również przebudowa instalacji oświetlenia ogólnego w ciągach 
komunikacyjnych na każdej kondygnacji, w części administracyjnej budynku oraz w piwnicach z 
wbudowaniem instalacji oświetlenia w poszczególne komórki lokatorskie.  
Dodatkowo projekt przewiduje przebudowę instalacji elektrycznych w zakresie wbudowania 
instalacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego) w strefach komunikacji i w 
wybranych pomieszczeniach oraz wykonania instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu 
oraz.  
Podstawowym materiałem wyjściowym do niniejszego opracowania są ustalenia robocze z 
użytkownikiem obiektu w zakresie funkcji i przeznaczenia pomieszczeń oraz inwentaryzacja 
stanu istniejącego. 
Zasilanie instalacji ze pośrednictwem przebudowanych tablic rozdzielczych usytuowanych w 
pomieszczeniu ruchu elektrycznego na każdej kondygnacji.   
 
2.2. Podstawa opracowania. 

Niniejsze opracowanie projektowe wykonane zostało na podstawie: 
 umowy zawartej z Inwestorem 
 szkicowej inwentaryzacji budowlanej do celów projektowych. 
 inwentaryzacji w zakresie instalacji elektrycznej wewnętrznej 

Merytoryczną podstawę opracowania projektowego stanowią aktualne przepisy, normy 
techniczne, oraz akty normatywne obowiązujące w projektowaniu i realizacji przedmiotowej 
inwestycji (w zakresie opracowania). 
W projektowaniu wykorzystane zostały także aktualne katalogi przewodów, kabli, rozdzielnic 
oraz osprzętu elektrycznego. 
Opracowanie stanowi podstawę do rozpoczęcia prac realizacyjnych w zakresie odpowiadającym 
zakresowi niniejszego opracowania. 
 
2.3. Zakres opracowania. 

Niniejszy projekt przewiduje instalację elektryczną wewnętrzną w zakresie: 
 głównych i wewnętrznych linii zasilających. 
 głównych oraz piętrowych tablic rozdzielczych i pomiarowych  
 instalacji oświetlenia administracyjnego komunikacji klatki schodowej na każdej kondygnacji 

oraz korytarzy piwnic i komórek lokatorskich. 
 instalacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowe) komunikacji klatki 

schodowej na każdej kondygnacji oraz w korytarzach piwnic. 
 instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP. 
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 instalacji sygnalizacji wejściowej do mieszkań (dzwonków 230V). 
 ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych 
 
2.4. Charakterystyka budowlana. 

Przedmiotowy budynek to obiekt XI kondygnacyjny w zniesiony w technologii 
uprzemysłowionej z wielkiej płyty. Lokale mieszkalne w ilości 133 sztuki usytuowane zostały na 
parterze oraz na piętrach od 1 do 10.  
Obsługa budynku złożonego z dwóch segmentów za pośrednictwem 1 klatki schodowej z 3 
windami. W piwnicach obiektu zlokalizowane są komórki lokatorskie oraz pomieszczenia 
techniczne i administracyjne. 
Mieszkania wyposażone są w instalację: wod.-kan., centralnego ogrzewania oraz gazową. 
Przygotowanie ciepłej wody odbywa się za pośrednictwem piecyków gazowych, a 
przygotowanie posiłków za pośrednictwem kuchni gazowych lub gazowo-elektrycznych. 
 
2.5. Zasilanie energetyczne i rozdział energii elektrycznej. 

Pod względem zasilania w energię elektryczną segment D1 i D2 (klatka II) stanowi niezależny 
obiekt energetyczny. Zasilanie budynku odbywa się z istniejącej stacji transformatorowej 
nr BDD30005 „Syberka 29” za pośrednictwem kablowej sieci rozdzielczą nN 1kV i 
zewnętrznego złącza kablowego ZK-5a nr ZK-BDD113304 zlokalizowanego na zapleczu 
budynku przy drzwiach wejściowych.  
Zasilanie budynku podstawowe oraz rezerwowe w układzie SZR dla części administracyjnej. 
Zgodnie z niniejszym projektem w układzie zasilania, tj. za istniejącym złączem kablowym 
przewiduje się montaż zewnętrznej skrzynki SPWP z „dwoma przeciwpożarowymi 
wyłącznikami prądu”. Jeden wyłącznik na zasilaniu podstawowym i drugi na zasilaniu 
rezerwowym. Przedmiotowy zestaw ZK-5a(istn.)+SPWP usytuowany został na zewnątrz 
budynku (na zapleczu) przy drzwiach wejściowych. 
 
2.6. Rozdział energii w obiekcie oraz pomiar energii elektrycznej. 

Z zestawu zasilającego złożonego istniejącego złącza kablowego ZK-5a i skrzynki SPWP 
stanowiącego źródło zasilania dla projektowanego zakresu przebudowy wyprowadzone zostaną 2 
główne linie zasilające zestaw tablic TG + SZR. Jedna linia zasilająca stanowi zasilanie 
podstawowe dla części mieszkalnej, a druga rezerwowe części administracyjnej budynku i wind. 
Zestaw tablicy głównej TG i urządzenia samoczynnego załączenia rezerwy SZR-200 usytuowane 
są w piwnicy w pomieszczeniu ruchu elektrycznego. 
Z przedmiotowego zestawu TG + SZR wyprowadzone zostaną: wewnętrzna linia zasilająca 
zestawy piętrowo-licznikowe TPL z układami pomiarowymi dla mieszkań oraz wewnętrzna linia 
zasilająca główną tablicę administracyjno-licznikową TAL z półpośrednim układem 
pomiarowym dla części administracyjnej.  
W przedmiotowe wlz-ty włączone zostaną usytuowane na każdej kondygnacji przynależne 
tablice TPL dla mieszkań oraz tablice TA przeznaczone do zasilania obwodów 
administracyjnych. Wyżej wymienione tablice zlokalizowane zostaną w pomieszczeniach ruchu 
elektrycznego. 
W układzie docelowym (po wymianie na nowe wind osobowych z napędem linowym) 
odłączenie zasilania w energię elektryczną całego budynku odbywać się będzie w zabudowanej 
przy istniejącym złączu kablowym zewnętrznej skrzynce SPWP z „dwoma przeciwpożarowymi 
wyłącznikami prądu” . Jeden wyłącznik na zasilaniu podstawowym i drugi na zasilaniu 
rezerwowym. W tym przypadku funkcję „przeciwpożarowych wyłączników prądu” pełnić 
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będą 2 wyłączniki kompaktowe wyposażone w wyzwalacze napięciowe (wzrostowe). Sterowanie 
„dwoma przeciwpożarowymi wyłącznikami prądu” zdalne za pośrednictwem 2 sztuk 
„przeciwpożarowych przycisków wyłącznika prądu”  oznaczonych jako PPWP i 
zlokalizowanych przy dwóch wyjściach z budynku. W celu zabezpieczenia przedmiotowych 
wyłączników przed dostępem osób postronnych w projekcie przewidziano montaż przycisków 
PPWP dodatkowo w stalowych skrzynkach z drzwiczkami pełnymi zamykanymi na klucz.  
Na etapie wykonawstwa po ustaleniach z Inwestorem należy rozważyć możliwość wykonania 
drzwiczek z tłukącą szybą.  
Połączenie przycisków wykonane zostanie przewodem ognioodpornym typu HDGs 3x1,5mm2. 

UWAGA: 
W trakcie inwentaryzacji oraz na podstawie ustaleń z firmą zajmującą się eksploatacją wind w 
chwili obecnej istniejące windy osobowe z napędem linowym nie posiadają w układzie 
zasilania falowników, UPS-ów oraz sterowników, które umożliwiają zjazd awaryjny na 
najbliższy poziom przystanku (z odblokowaniem drzwi) w przypadku braku zasilania w czasie 
awarii sieci Tauron lub po zadziałaniu przyciskami przeciwpożarowego wyłącznika prądu 
PPWP. W związku z powyższym w chwili obecnej windy osobowe nie mogą byś wyłączane 
przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu zabudowanym na zasilaniu rezerwowym, tj. dla części 
administracyjnej.  
W tym przypadku wyłączanie zasilania rezerwowego będzie możliwe dopiero po wymianie wind 
na nowe i wyposażeniu ich układu zasilania w falowniki, UPS-y oraz sterowniki zjazdu 
awaryjnego umożliwiające zjazd windy na najbliższy poziom przystankowy w momencie 
wyłączenia (braku zasilania). Przewidywane wyposażenie wind w sterowniki zjazdów 
awaryjnych poprawi dodatkowo komfort użytkowania wind przez mieszkańców, ponieważ 
wykluczy przypadki zablokowania windy pomiędzy przystankami. 
W związku z powyższym w niniejszym projekcie przewiduje się jedynie wyłączanie 
przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu, przyłącza (zasilania podstawowego) przewidzianego 
do zasilania części mieszkalnej budynku, tj. mieszkań. 
 
2.7. Tablice rozdzielcze. 

Zestaw zasilający TG + SZR-200 oraz zestawy i tablice rozdzielcze TPL i TA zlokalizowane 
zostały w geometrycznych punktach obciążenia na każdej kondygnacji. Wyżej wymienione 
zestawy i tablice zaprojektowano jako zestawy natynkowe firmy Hager, a tablice mieszkaniowe 
TM i oraz RMD/G i TOM/G dla wind zaprojektowano jako rozdzielnice natynkowe RN-55 
produkcji Legrand. Zamykanie drzwiczek tablic na zamek patentowy, wg systemu „Master-Key” 
- 1 kluczem powtarzalnym. 
Z tablicy tych w zależności od potrzeb wyprowadzone zostaną główne i wewnętrzne linie 
zasilające oraz obwody odbiorcze.  
 
2.8. Instalacja odbiorcza. 
 
2.8.1. Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych w mieszkaniach.  

Nie jest objęta niniejszym projektem. 
 
2.8.2. Instalacja sygnalizacji wejściowej do mieszkań.  

Instalację należy zasilić z projektowanych tablic mieszkaniowych TM wykonać przewodem 
YDY 2x1,5mm2 pod tynkiem. Przycisk dzwonek, należy instalować przy drzwiach wejściowych 
do mieszkań od strony korytarza klatki schodowej na wysokości 1,4m od posadzki. Dzwonek 
230V umieścić nad drzwiami wejściowymi od strony mieszkania. 
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2.8.3. Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych administracyjnych. 

Instalacja zasilana z tablic TA i obejmuje: 
 oświetlenie korytarzy komunikacyjnych parteru i pięter. 
 oświetlenie korytarzy, pomieszczeń technicznych i administracyjnych oraz komórek 

lokatorskich w piwnicach. 
Załączanie oświetlenia komórek lokatorskich w piwnicy odbywać się będzie indywidualne za 
pomocą łączników zlokalizowanych w sąsiedztwie wejścia do pomieszczeń. Natomiast 
załączanie oświetlenia w korytarzach komunikacyjnych pięter i na klatce schodowej oraz 
korytarzach piwnic automatyczne za pomocą czujników ruchu na podczerwień z czujnikami 
zmierzchowymi wbudowanymi w oprawy. Instalację wykonać przewodem bezhalogenowym 
N2XH 3x1,5mm2. Przewody instalacji w ciągach wielokrotnych układać w stalowych pełnych 
korytkach kablowych K-200. Podejścia pod osprzęt i oprawy na piętrach układać pod tynkiem, a 
w piwnicy na uchwytach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w instalacji jako przewód 
ochronny PE stosować dodatkową żyłę.  
Rozmieszczenie osprzętu ma charakter orientacyjny do ewentualnej korekty w trakcie 
wykonawstwa robót.  
Łączniki i przyciski instalować na wys. 1,4m od podłogi. 
 
2.8.4. Instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) komunikacji na klatce 

schodowej każdej kondygnacji oraz w piwnicy. 

1. Normy, podstawowe akty prawne oraz wytyczne w zakresie projektowania instalacja 
oświetlenia awaryjnego 

Poniżej podano podstawowe przepisy prawne, które zostały wykorzystane przy wykonaniu 
przedmiotowego projektu instalacji oświetlenia awaryjnego; ewakuacyjnego: 
 PN-EN 1838; Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. [1] 
 PN-EN 50172; Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. [2] 
 PN-EN ISO 7010:2012. Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 

[3] 
 PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. [4] 
 PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na 

drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. [5] 
 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). [6] 

 Wytyczne projektowania oświetlenia awaryjnego. Wyd. SITP WP-02:2010. [7] 
 Warunki techniczne wykonania „Wytycznych projektowania oświetlenia awaryjnego SITP 

WP-01:2006”. Wyd. CHOLEMASTER, Wacław Cholewa. Podręcznik projektowania krok po 
kroku. [8] 

 Maciej Sosnowski „Projektowanie systemów oświetlenia awaryjnego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami”. SITP Kraków, SNT Zakopane , 19-21  październik 2017. [9] 

 E. Skiepko ,Clchlio, www.elektro.info.pl –dodatek 1-str. 113 „Wyłącznik przeciwpożarowy 
prądu” 07.06.2015r. [10] 

 SITP Katowice ”Seminarium NT Zakopane, 23.03.2018” E. SKIEPKO – SGSP 
„Oświetlenie awaryjne” – zasady uzgadniania projektu pod względem ochrony 
przeciwpożarowej. [11] 
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 Józef Szczotka SITP oddz. Katowice „Praktyczne zalecenia w zakresie projektowania i 
wykonania instalacji elektrycznych w budynkach, w świetle wymagań ochrony 
przeciwpożarowej”. 05.06.2015 r. [12] 

 
2. Zagadnienia, które należy uwzględnić przy projektowaniu instalacja oświetlenia 

awaryjnego 

 Analiza obiektu: drogi ewakuacyjne, miejsca zainstalowania urządzeń przeciwpożarowych, 
stopnie i zmiany kierunku korytarzy, zlokalizowanie stref otwartych i stref wysokiego 
ryzyka, itp.  

 Wybór rozwiązania, rodzaj systemu oświetlenia awaryjnego: wybór sposobu zasilania 
CPS systemy centralnej baterii, LPS systemy baterii grupowych, oprawy z własną baterią 
(bez centralnego monitorowania lub z centralnym monitorowaniem). 

 Dobór i rozmieszczenie opraw oświetlenia awaryjnego: dobór opraw awaryjnych 
uzależniony jest w głównej mierze od rodzaju obiektu, wymaganej wysokości montażu, 
zalecanego poziomu ochrony, odporności opraw na warunki otoczenia i uszkodzenia 
mechaniczne oraz określenia trybu pracy opraw oświetlenia awaryjnego.  
W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2m, średnie natężenie oświetlenia na 
podłodze, wzdłuż środkowej linii ewakuacyjnej, nie powinno być  mniejsze  niż 1lx, a na 
pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia 
powinno stanowić co najmniej 50% tej wartości, tj. 0,5lx. Minimalny czas stosowania 
oświetlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien wynosić 1h, przy czym 
wymagane natężenie oświetlenia (min. 1lx) powinno być uzyskane w czasie nie dłuższym 
niż 1 min (natomiast 50% w czasie 5s). W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia 
oświetlenia oprawy do oświetlenia ewakuacyjnego powinny być umieszczane co najmniej 
2m nad podłogą:  
a) przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego, 
b) w pobliżu (patrz uwaga) schodów, tak by każdy stopień był oświetlony bezpośrednio, 
c) w pobliżu (patrz uwaga) każdej zmiany poziomu, 
d) obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa, 
e) przy każdej zmianie kierunku dróg ewakuacyjnych , 
f) przy każdym skrzyżowaniu korytarzy,  
g) na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego, 
h) w pobliżu (patrz uwaga) każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku 

alarmowego.  
UWAGA: „w pobliżu” oznacza  w „obrębie” 2m mierzone w poziomie. 

 Umieszczenie znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacji (podświetlane piktogramy 
kierunkowe): 
a) znaki bezpieczeństwa ewakuacyjne należy umieścić przy każdych drzwiach 

przegradzających drogę ewakuacji, takich jak: 
� wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń, w których są wymagane co najmniej 2 takie 

wyjścia. 
� wyjścia prowadzące z budynku na zewnątrz. 
� wyjścia prowadzące do innej strefy pożarowej, w tym na obudowaną klatkę schodową. 
� innych drzwi przegradzających ustaloną drogę ewakuacyjną. 

b) na drodze ewakuacyjnej w miejscu, w którym może się pojawić wątpliwość co do 
kierunku ewakuacji. 
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Uwaga: 
Oznakowanie kierunków ewakuacji i rodzaje piktogramów wykonać zgodnie z 
obowiązującym planem ewakuacji danej kondygnacji budynku. 

 
3. Projektowana instalacja oświetlenia awaryjnego; ewakuacyjnego 

Instalacja systemu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku zaprojektowana została zgodnie z 
normą PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne, normą PN-EN 
50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz zgodnie z wytycznymi 
projektowania oświetlenia awaryjnego SITP WP 02:2010.   
Zaprojektowana w budynku instalacja oświetlenia awaryjnego obejmuje: 
• oświetlenie powierzchni dróg ewakuacyjnych, 

• oświetlenie podświetlanych znaków bezpieczeństwa (piktogramów kierunkowych). 
Na drogach ewakuacyjnych o szerokości do 2m, średnie natężenie oświetlenia na podłodze 
wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej będzie wynosić nie mniej niż 1lx, a na centralnym 
pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno 
stanowić co najmniej 50% podanej wartości, tj. 0,5lx. Szersze drogi ewakuacyjne mogą być 
traktowane jako kilka dróg ewakuacyjnych o szerokości 2m lub mogą mieć oświetlenie jak w 
strefach otwartych, w których natężenie oświetlenia nie będzie mniejsze niż 0,5lx na poziomie 
podłogi z wyjątkiem wyodrębnianego przez wyłączenie z tej strefy obwodowego pasa o 
szerokości 0,5m,  
Celem stosowania oświetlenia drogi ewakuacyjnej jest zapewnienie bezpiecznego wyjścia z 
miejsca przebywania osób przez stworzenie warunków widzenia umożliwianych identyfikację 
podświetlanych kierunkowych znaków bezpieczeństwa (piktogramów) w celu identyfikacji 
kierunków dróg ewakuacyjnych oraz łatwe zlokalizowanie i użycie sprzętu pożarowego i sprzętu 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego podczas zaniku zasilania oświetlenia podstawowego. 
Podświetlane znaki bezpieczeństwa (piktogramy kierunkowe) będą rozmieszczone w sposób 
zapewniający dobrą rozpoznawalność znaków ze szczególnym uwzględnieniem drzwi 
wyjściowych oraz miejsc gdzie będzie miała miejsce zmiana kierunku drogi ewakuacyjnej. 
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne jest przewidziane do stosowania podczas zaniku zasilania 
opraw do oświetlenia podstawowego i dlatego oprawy do oświetlenia awaryjnego są zasilane ze 
źródła niezależnego od źródła zasilania opraw do oświetlenia podstawowego. Oświetlenie 
awaryjne zgodnie z normą PN-EN 1838 jest oświetleniem przeznaczonym do stosowania 
podczas awarii zasilania urządzeń do oświetlenia podstawowego, a awaryjne oświetlenie drogi 
ewakuacyjnej jest częścią oświetlenia ewakuacyjnego umożliwiającą skuteczne rozpoznanie i 
bezpieczne użytkowanie środków ewakuacji przez osoby opuszczające miejsce przebywania. 
Instalacja obejmuje niezależne oprawy LED umieszczone w ciągach komunikacyjnych budynku. 
Jako źródło oświetlenia awaryjnego przewiduje się oprawy wyposażone fabrycznie w 1 godzinne 
autonomiczne zasilacze awaryjne (mikroinwertery) z własnym źródłem zasilania w postaci 
baterii Ni-Cd pracującej w trybie „BS” (praca na ciemno i automatyczne załączenie w przypadku 
zaniku zasilania podstawowego).  
Instalację wykonać przewodem bezhalogenowym typu N2XH 3x1,5mm2. Dodatkowa 3 żyła 
stanowi przewód ochronny PE.  
Przewody instalacji w ciągach wielokrotnych układać w stalowych pełnych korytkach kablowych 
K-200. Podejścia do oprawy na piętrach układać pod tynkiem, a w piwnicy na uchwytach. 
Szczegóły wykonania instalacji i prowadzenia przewodów patrz rysunki  
Zgodnie z obowiązującymi przepisami natężenie oświetlenia na poziomie podłogi nie powinno 
być mniejsze od 1lx w osi drogi ewakuacyjnej, a w miejscach gdzie znajdują się urządzenia 
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przeciwpożarowe, urządzenia pierwszej pomocy zapewnione będzie natężenie oświetlenia na 
podłodze w obrębie 2m co najmniej 5lx. 
Stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego natężenia oświetlenia nie będzie 
większy nić 40:1 
Oprawy awaryjne LED będą wyposażone fabrycznie w moduł auto-testu oraz będą posiadać 
stosowne certyfikaty CNBOP. 
Stopień IP oprawy został dobrany uwzględniający środowisko w pomieszczenia w którym 
zostaną zabudowane. 
Wykonane przez Es-System w programie komputerowym Dialux obliczenia fotometryczne 
(symulacja do liczenia rozpływu natężenia oświetlenia) na poziomie posadzki potwierdzają 
spełnienie wymaganych norm przez dobrany typ opraw. 
 
4. Serwis i testowanie oświetlenia awaryjnego 

Test sprawności funkcjonalnej opraw awaryjnych należy wykonywać co miesiąc. Dodatkowo 
należy przeprowadzać test roczny, tzw. przeglądy techniczne i konserwacyjne w sposób zgodny z 
instrukcją ustaloną przez producenta. 
Drogi ewakuacyjne oznakować znakami zgodnie z normami [poz. 3, 4 i 5] . Znaki powinny być 
tak oświetlone, aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca. 
Należy umieścić podświetlane znaki ewakuacyjne pokazujące kierunek ewakuacji do wyjścia z 
budynku.  
Serwisowaniu i testowaniu oświetlenia awaryjnego norma stawia bardzo wysokie wymagania. 
Chodzi tu o to, aby oświetlenie awaryjne działało niezawodnie i temu mają służyć częste jego 
kontrole (testy).  
Najważniejsze wymagania: 
1. W celu zapisywania rutynowych testów, stwierdzonych uszkodzeń i zmian należy prowadzić 

dziennik. Ma on zawierać: 
• datę zamówienia systemu awaryjnego oświetlenia (dokumentacja techniczna systemu 

powinna znajdować się na terenie posesji); 
• data każdego sprawdzenia systemu i jego opis (stwierdzenie uszkodzenia i naprawy); 
• stwierdzone (w ostatnim czasie) alarmy i włączenia systemu. 

2. Gdy nie mają zastosowania inne przepisy krajowe, norma narzuca (należy stosować) 
wymagania tej normy tj.: 
• test codzienny – wzrokowe sprawdzenie gotowości zasilania (kontrola wskaźników); 
• test comiesięczny – polega na włączeniu na krótki czas systemu i sprawdzeniu, czy lampy 

i znaki świecą oraz czy są czyste (symulacja uszkodzenia zasilania głównego); 
• test coroczny – polega na sprawdzeniu jak w teście miesięcznym, a ponadto sprawdzeniu, 

czy lampy reagują prawidłowo na przywrócenie zasilania podstawowego. Wynik kontroli 
(z datą) należy zapisać w dzienniku.  

Uwaga:  
Wykonawca instalacji oświetlenia ewakuacyjnego ponosi odpowiedzialność za prawidłowe 
wykonanie instalacji i przeprowadzenie odpowiednich prób i badań, potwierdzających 
prawidłowość jej działania. W przypadku wątpliwości należy zasięgnąć informacji od 
projektanta.  
 
2.8.5. Instalacja dupleksowa (domofon). 

Projekt przewiduje adaptację istniejącej instalacji. Zasilanie instalacji zostanie przełączone do 
wymienionych (nowych) tablic TA. 
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2.8.6. Ochrona przeciwprzepięciowa. 

Budynek posiada instalację odgromową, a zasilanie w energię elektryczną odbywa się kablem 
ziemnym. Obiekt nie jest narażony bezpośrednio na przepięcia pochodzenia atmosferycznego i 
wymaga stosowania ochrony przeciwprzepięciowej 1-go i 2-go stopnia. 
W związku z powyższym przewiduje się zainstalowanie na tablicy w zestawie TG + SZR 
ochronników z funkcją 1-go i 2-go stopnia ochrony przeciwprzepięciowej instalacji zasilającej 
(klasy B+C). Do zrealizowania 2-go stopnia ochrony przeciwprzepięciowej instalacji 
elektrycznej odbiorczej zastosowano w pozostałych tablicach rozdzielczych TPL i TA oraz 
RMD/G i TOM/G ochronniki klasy C. Projektowane urządzenia ochronne zainstalowane będą na 
szynach projektowanych tablic rozdzielczych od strony zasilania.  
 
2.8.7. Instalacja piorunochronna (ochrona odgromowa). 

Nie jest objęta niniejszym projektem. 
 
2.8.8. Ochrona od porażeń i połączenia wyrównawcze. 

Zgodnie z uzyskana informacją układ pracy sieci zasilającej (typ uziemienia systemu) – TN. Jako 
system ochrony przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) projektuje się samoczynne 
szybkie wyłączenie zasilania dla układu sieciowego TN-C-S.  
Instalację wewnętrzną zasilającą od zestawu złącza kablowego ZK-5a + SPWP do zestawów 
TG + SZR-200 oraz tablic i rozdzielnic TPL, TM, TA, RMD/G i TOM/G w zależności od 
warunków środowiskowych (czasu odłączenia) chronią w przypadku zwarcia o pomijalnej 
impedancji pomiędzy przewodem fazowym, a przewodem ochronnym PE, a częścią 
przewodzącą dostępną; wkładki bezpiecznikowe rozłączników mocy oraz wkładki instalacyjne 
rozłączników bezpiecznikowych. 
W tym przypadku skuteczność zadziałania zabezpieczeń - samoczynnego odłączenia zasilania w 
czasie nie przekraczającym 5s sprawdzić pomiarem 
Projektowaną instalację wewnętrzną odbiorczą od tablic TA w zależności od warunków 
środowiskowych (czasu odłączenia) chronić będą w przypadku zwarcia o pomijalnej impedancji 
pomiędzy przewodem fazowym, a przewodem ochronnym PE lub częścią przewodzącą dostępną 
- wyłączniki instalacyjne nadprądowe. 
Ochronę przed wystąpieniem nadmiernego prądu różnicowego w obwodach odbiorczych 
stanowić będą grupowe wyłączniki różnicowoprądowe o Idelta N = 0,03A.  
W instalacji odbiorczej do przewodu ochronnego PE przyłączyć należy kołki ochronne gniazd 
wtyczkowych, obudowy tablic i urządzeń oraz zaciski ochronne opraw oświetleniowych. 
Ochroną przeciwporażeniową należy objąć wszystkie urządzenia posiadające zacisk ochronny (tj. 
nie zaliczane do II klasy ochronności).  
W związku z przyjętym systemem, w zestawie TG + SZR-200 należy rozdzielić przewód PEN na 
PE i N oraz wykonać metaliczne połączenie między przewodami PEN, PE, N i CC. Dla poprawy 
prawidłowości (pewności) pracy punktu zerowego sieci TN należy wykonać przewodem E 
dodatkowe uziemienie wyżej wymienionego punktu rozmnożenia. W tym przypadku rezystancja 
uziemienia ochronnego nie może przekroczyć wartości 30 omów co gwarantować będzie 
również prawidłowe działanie wyłączników różnicowoprądowych o Idelta N = 0,03A oraz 
ochronników przeciwprzepięciowych. Wartość rezystancji sprawdzić pomiarem. Uziemienie 
robocze przewodu E wykonać jako uziom pionowy rurowy o długości 6m.  
Oprócz powyższego należy potwierdzić na etapie wykonawstwa czy jest wykonana w obiekcie 
główna szyna wyrównawcza GSW. Do szyny tej winny być przyłączone wszystkie metalowe 
instalacje i konstrukcje występujące w obiekcie oraz przewód CC. 
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2.9. Uwagi końcowe. 

Zgodnie z Prawem Budowlanym Dz. U. nr 89 z dnia 1994r. przy wykonywaniu prac budowlano-
montażowych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za 
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby dla których zgodnie z 
odrębnymi przepisami wydano: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych  

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną (w 
wypadku wyrobów dla których nie ustanowiono polskiej normy), jeżeli nie są objęte 
certyfikacją na znak bezpieczeństwa. 

 
 

3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
3.1. Cel zakres i podstawa opracowania. 

Celem niniejszego opracowania zgodnie z Art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipiec 1994r. – 
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami) jest zawarcie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ze względu na specyfikę realizacji 
obiektu budowlanego będącego oparciem sporządzanego przez kierownika budowy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Art. 21a ust. 1 ww. ustawy. 
Zakres opracowania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003r. W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126). 
 
3.2. Zakres robót i kolejność realizacji. 

Celem niniejszych robót budowlanych jest wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej 
wewnętrznej o napięciu do 1kV przeznaczonej do zasilania w energię elektryczną urządzeń 
zainstalowanych w budynku mieszkalnym (segment D1 i D2) zlokalizowanym przy ulicy 
Skalskiego 1 w Będzinie. 
Zakres robót budowlanych związanych z realizacją instalacji elektrycznej obejmuje: 
• Wytyczenie tras obwodów odbiorczych. 
• Lokalizację urządzeń i osprzętu elektrycznego. 
• Wykonanie przebić i bruzd, montaż osprzętu instalacyjnego. 
• Montaż koryt kablowych. 
• Montaż opraw oświetleniowych. 
• Montaż prefabrykowanych (wyposażonych) rozdzielnic elektrycznych. 
• Układanie na przygotowanym podłożu kabli i przewodów odbiorczych. 
• Drobne roboty budowlane związane z zaprawieniem bruzd i przebić. 
• Wykonanie podłączenia kabli i przewodów zasilających oraz odbiorczych. 
• Próby montażowe. 
 
3.3. Elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 

• Obszar wewnętrzny w punkcie podłączenia instalacji z istniejącymi urządzeniami 
elektroenergetycznymi tj. związany z robotami prowadzonymi w sąsiedztwie czynnych 
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urządzeń energetycznych. Na czas prowadzenia robót przewiduje się wyłączenia spod 
napięcia czynnych urządzeń energetycznych. 

 
3.4. Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji robót budowlanych. 

Roboty budowlane których, charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 
wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
• ryzyko upadku z wysokości do 2m. 
• ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 
 
3.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 

Instruktaż pracowników należy przeprowadzić w oparciu o szczegółowe zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem zasad 
wykonywania robót budowlanych w strefach zagrożenia zdrowia i w ich sąsiedztwie oraz 
stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zgodnie ze specyfiką 
wykonywania poszczególnych robót budowlanych w zakresie branży elektroenergetycznej oraz 
robót wykonywanych przy użyciu drabin i rusztowań. 
 
3.6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie: 

• Prace przy budowie i montażu instalacji elektrycznej o napięciu do 1kV będą wykonywane 
przy wyłączonych spod napięcia urządzeniach elektroenergetycznych w pobliżu których 
prowadzone są prace montażowe.  

• Wykonanie prac elektroenergetycznych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
 
3.7. Uwagi końcowe do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Sposób stosowania zabezpieczeń, warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych 
związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej wewnętrznej regulują przepisy zawarte w 
szczegółowych rozporządzeniach, w tym w szczególności Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003r. Nr 47 poz. 401). 
 
 
 
 
 
Dąbrowa Górnicza 07.2020r. Opracował:  ......................... 

inż. T. Mikrut 
 
 


