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OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z 
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ  

 
Stosownie do zapisów art.20ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane( tekst 
jedn.Dz.U.z 2010 nr 243 poz1623  z późniejszymi zmianami .) oświadczam iż 

Projekt budowlany  instalacji elektryczej wewnętrznej   

OBIEKT:       Modernizacja	  działu	  farmacji	  SPKSO	  	  	  	  
 
ADRES OBIEKTU: ul. Sierakowskiego 13  w Warszawie 
 
INWESTOR:      SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa 

  
opracowany w kwietniu      2013 r 

 
Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej  

 



 

KRÓTKI OPIS I CHARAKERYSTYKA OBIEKTU. 

Parametry energetyczne budynku  

Napięcie zasilania    230/400 V 

moc zainstalowana    8,00 kW. 

moc szczytowa    6,00 kW 

Układ sieci TN-C-S 

System ochrony od porażeń samoczynne  wyłączenie  

Środek dodatkowej ochrony WRP 

I.OPIS TECHNICZNY PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ 

- Podstawa opracowania  

Projekt opracowano na podstawie : 

1.Umowy ze zleceniodawcą 

2.Wytycznych branżowych  

3.Obowiązujących norm i przepisów . 

-Zakres opracowania  

Projekt obejmuje : 

1.Instalację oświetleniową i gniazd wtyczkowych  

2.Tablicę główną  i tablice odbiorcze  

3.Instalację telefoniczną  

4.oświetlenia ewakuacyjnego i bezpieczeństwa  

5.Instalację ochrony od porażeń  

7.Instalację logiczną – okablowanie  

Podstawa opracowania. 

− Zlecenie Inwestora 

− Ustalenia z Inwestorem zakresu rzeczowego opracowania 

− Inwentaryzacja instalacji dla potrzeb projektowych 

− Przepisy, normy, katalogi dotyczące przedmiotu opracowania 

Uzgodnienia międzybranżowe  



-NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE  

-PN-IEC 60364-4-41: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa.  

-PN-IEC 66364-4-42: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

- PN-IEC 60364-4-43: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym.  

- PN-IEC 60364-4-443: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla  

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami . Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi i łączeniowymi. 

- PN-IEC 60364-4-45: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed spadkiem napięcia. 

- PN-IEC 60364-4-47: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo - zastosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo - Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

- PN-IEC 60364-4-473: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

- PN-IEC 60364-4-482: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla  

zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w  zależności od wpływów 

zewnętrznych – Ochrona  przeciwpożarowa 

- PN-IEC 60364-5-51: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne. 

- PN-lEC 60364-5-523: 2001- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie - Obciążalność prądowa długotrwała 

przewodów  

PN-IEC 60364-5-54: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody 

-PN-EN12464-1 Oświetlenie miejsc pracy .Oświetlenie we wnętrzach  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury .z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

- Ustawa z l lipca 1994r - Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 

-Zasilanie . 

Zasilanie poszczególnych obwodów z istniejącej tablicy bezpiecznikowej. Obwody lodówek , 

gniazd komputerowych zasilić wydzielonymi obwodami z pomieszczenia serwerowni z 

obwodów gwarantowanego napięcia . 



-Instalacja oświetlenia  , gniazd wtyczkowych podstawowych  . 
 
Oświetlenie zaprojektowano jako świetlikowe .Oprawy mocować w projektowanym stropie 

podwieszanym i modułowym . Typy opraw podano na rysunkach     . Instalację wykonać pod 

tynkiem przewodami YDY 2(3 ,4 ) 1.5 mm2 . Ilość żył przewodów wyniknie ze sposobu 

wykonania instalacji  , przy czym do odbiorników przewody trzyżyłowe np. YDY żo 3*1.5 . 

Instalację gniazd wtykowych jednofazowych wykonać pod tynkiem przewodami YDY 3*2.5 

mm2 . Do styków ochronnych  gniazd podłączyć tylko przewód ochronny PE . Wysokość 

montażu gniazd zgodnie z opisami na rysunkach  . Obwody oświetlenia i gniazd 

zabezpieczono w tablicach od zwarć i przeciążeń wyłącznikami nadmiarowo – dla 

oświetlenia B 10 A  , dla gniazd C16A .  

Na potrzeby projektowanych pomieszczeń przewidziano   

- oświetlenie 2 obwody z istniejącej tablicy  

- gniazda 3 obwody z istniejącej tablicy  

- gniazda  z napięciem gwarantowanym  3 obwody  

 Średnie natężenie oświetlenia w/g PN-EN 12644-1 i PIE. Natężenie oświetlenia dla 

wszystkich pomieszczeń  dobrano w oparciu o PN-EN 12464-1 i winno wynosić  

Pokoje biurowe   oświetlenie ogólne     -500lx 

Pomieszczenia izby ekspedycyjnej      -500lx 

Pomieszczenia socjalne        -200lx 

Ciągi komunikacyjne         -200lx 

Pomieszczenia magazynowe      -150lx 

Część opraw wyposażono w inwertery do oświetlenia awaryjnego pomieszczeń w przypadku 

zaniku  napięcia  . Stosować atestowane oprawy fabrycznie wyposażone w moduły 1h. 

Pomieszczenia  wyposażono również w oświetlenie ewakuacyjne jako niezależne 

oświetlenie z lampami kierunkowymi . 

Na drogach ewakuacji zgodnie z PN-EN 1838  natężenie awaryjnego oświetlenia 

ewakuacyjnego winno wynosić 1 lx  natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie hydrantu 5 lx. 

Instalację połączeń wyrównawczych CC w obiekcie wykonać zgodnie z normą PN-IEC 

60324-0509. 

Z szyną główną wyrównawczą CC połączony ma być: 

-    przewód ochronny PE 



-    przewód ochronno – neutralny PEN 

-    części przewodzące konstrukcji budynku 

dostępne metalowe części  instalacji sanitarnych,  wodnych , CO i  wszystkie  metalowe 

elementy konstrukcji budynku . 

Budynek zaliczony do trzeciej klasy ochrony .  

Ochrona przeciwporażeniowa .  

Ochronę  przeciwporażeniową  wykonać  zgodnie  PN IEC 60364 .  Jako system ochrony od 

porażeń prądem  samoczynne wyłączenie napięcia. Jako środek dodatkowej ochrony 

zastosowano wyłączniki różnicowo prądowe  . Jako wyłączniki różnicowo prądowe stosować 

urządzenia o działaniu bezpośrednim  o prądzie różnicowym 30 mA . 

Ochrona przepięciowa.  

Ochronę  przepięciową istniejąca   

Dobór zabezpieczeń i wewnętrznych linii zasilających  

Dobór linii zasilających dokonano w oparciu o wartości mocy zainstalowanej oraz 

wytrzymałości zwarciowej  . Ich przekrój podano na schemacie .WLZ wykonać jako 

pięcioprzewodowe zgodnie z układem sieci TN-S przewodami YDY .Dobór zabezpieczeń do 

poszczególnych tablic oraz klas dokonano w oparciu o moc zainstalowaną maksymalną .  

Wartość pozostałych zabezpieczeń wynika z stopniowania zabezpieczeń . 

Całość prac wykonać z dokumentacją techniczną oraz zgodnie z obowiązującymi 

 przepisami . 

Uwagi wykonawcze  

-Instalacje wewnętrzne układ sieci TN-S. 

-Stosowane w instalacji wyroby winny posiadać znak bezpieczeństwa zgodnie z ustawą z 3 

kwietnia 1993 (dz.U. nr.55 poz 1080 z 1993 roku) . Przed przystąpieniem do wykonywania 

robót i w trakcie ich wykonywania należy koordynować przebieg instalacji z instalacjami 

sanitarnymi i rozmieszczeniem urządzeń sanitarnych , zwracając uwagę na wymogi PN-91/E 

– 05009/701oraz odległości od instalacji gazowej . 

 


