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Ta strona jest celowo pusta 

  



 

© Biuro Usług Projektowych Bogusław Świniarski 

Rewitalizacja i rozbudowa sali teatralno widowiskowej wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą 
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri w Tarnowie - Instalacje elektryczne                                      

5 

3. Opis techniczny 

3.1. Przedmiot inwestycji 

Projekt dotyczy wykonania instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku sali teatralno widowiskowej 
wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzysząca Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri przy ul. 
Piłsudskiego 9 w Tarnowie. Obiekt będzie budynkiem usytuowanym w zwartej zabudowie pomiędzy 
ulicami Piłsudskiego i Legionów, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym. Wykonywany będzie 
w technologii częściowo tradycyjnej (stara część) oraz konstrukcji szkieletowej z aluminium, wypełnionej 
ścianami szklanymi. Charakter obiektu będzie rekreacyjny, widowiskowy i dydaktyczny. 

Istniejąca część budynku podlegająca przebudowie jest już zrealizowana w około 80%. Część nowa 
Oratorium wykonana jest w zakresie architektoniczno budowlanym do poziomu parteru. W projekcie na 
osobnych rysunkach pokazano instalacje już wykonany i projektowane. 

Napięcie: 3 × 230/400 V. 
Moc szczytowa: 31,3 kW (zapotrzebowanie mocy nie ulega zmianie od stanu przed przebudową). 
Zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego: 

− Instalacja ogólna oświetlenia i gniazd wtykowych   - 1 kpl.; 

− Instalacja zasilająca klimatyzatory     - 1 kpl.; 

− Instalacja oświetlenia awaryjnego     - 1 kpl.; 

− Instalacja zasilająca dźwigi towarowo osobowe    - 1 kpl.; 

− Instalacja odgromowa       - 1 kpl.; 

− Instalacja sygnalizacji pożaru      - 1 kpl.; 

− Instalacja komputerowa       - 1 kpl. 

3.2. Podstawa opracowania 

Projekt niniejszy opracowano na podstawie: 

− Zlecenie Inwestora; 

− Wytyczne programowe opracowane przez Inwestora; 

− Opracowanie architektoniczne budynku; 

− Inwentaryzacja istniejących urządzeń elektroenergetycznych; 

− Aktualne przepisy budowy urządzeń elektrycznych. 

3.3. Istniejący stan zasilania obiektu. 

Istniejące obiekty Oratorium (kościół i sala widowiskowa)   zasilane są z sieci elektroenergetycznej 
TAURON Dystrybucja SA linią kablową ziemną za pośrednictwem złącza kablowego zlokalizowanego 
na zewnątrz obiektu, przy głównym wejściu.  

Zgodnie z warunkami przyłączenia, miejscem rozgraniczenia własności urządzeń 
elektroenergetycznych są zaciski prądowe od zabezpieczenia w złączu ZK w kierunku instalacji 
odbiorcy. 

Wewnątrz budynku, na korytarzu znajduje się główna rozdzielnica budynku  TG z dwoma 
pomiarami; jeden do kościoła, drugi przeznaczony do sali widowiskowej. Pomiary te pozostają, 
natomiast przebudowie podlegać będzie część zalicznikowa rozdzielnicy. 

W 1 etapie wykonano wyłącznik pożarowy obiektu, wymieniono aluminiowy wlz  od złącza 
kablowego do wyłącznika pożarowego. WLZ wykonano w rurze ochronnej przewodem  5×LY 50 mm2. 
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Pozostała część wlz od wyłącznika p. poż do tablicy TG istniejąca  nowa , wykonana przewodem     
5×LY 25mm2. 

  Do części kościelnej  TG włączony został  obwód zasilający organy, wcześniej  zasilany z części 
sali widowiskowej.  

Z tablicy TG wykonano docelowy wlz do tablicy T1.  

3.4. Instalacja elektryczna 

Obejmuje wykonanie wewnętrznych linii zasilających, tablicy T1, instalacji oświetlenia i gniazd 
wtykowych 230 V ogólnego przeznaczenia oraz zasilań 3-fazowych 400V i gniazd 1-fazowych 230 V 
przeznaczonych do zasilania urządzeń technologicznych. Rozdział energii elektrycznej będzie się 
odbywał w tablicach rozdzielczych zlokalizowanych na parterze i w piwnicach.  
 

3.4.1 Tablice elektryczne 
Tablica wyłącznika głównego ORATORIUM : 
- zabudowana  w 1 etapie prac  
Przy wejściu do budynku zamontowany jest  przycisk sterowniczy wyłącznika pożarowego. 
 
Tablica T1 i  TS: 
- zabudowane  w 1 etapie prac  
 
Tablica T2: 
Tablice rozdzielczą wykonać w obudowie  markowych producentów, w II klasie izolacji, n/t. 
    Tablice wyposażyć   w rozłącznik, ochronnik przepięciowy, zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe,      
 wyłączniki różnicowo-prądowe o czułości 30 mA, i lampki sygnalizacyjne oraz układy sterownicze. 
 Strukturę zasilania oraz rozdziału energii elektrycznej pokazano na schemacie ideowym rozdzielnicy      
 T2( rys. nr 3) 
 

3.4.2 Wlz do tablicy T2 
   WLZ do rozdzielnicy T2 będzie wyprowadzony  z rozdzielnicy T1. WLZ wykonać przewodem 

5×LY25 mm2 w rurze ochronnej PEHD 40 mm. 
 

3.4.3 Instalacje oświetleniowe i gniazd  
Instalacje elektryczne w części murowanej wykonać pod tynkiem przewodami jednożyłowymi   

w rurkach winidurowych karbowanych.  
Alternatywne wykonanie  stanowią przewody typu YDY i YDYp układane pod tynkiem. 
 W części budynku wykonanej w technologii aluminium – szkło, przewody prowadzone będą 

w listwach oraz korytkach podłogowych, instalowanych na profilach aluminiowych i przestrzeni pod 
podłogą. Przekroje przewodów oraz wielkości zabezpieczeń podano na schemacie ideowym.  

Do każdego wypustu oświetleniowego oraz styków ochronnych gniazd wtykowych doprowadzić 
przewód ochronny. Łączniki instalować na wysokości 1,4 m od posadzki (o ile technologia nie wymaga 
inaczej); gniazda wtykowe na wysokości od 0,3 m do 1,2 m od posadzki, w uzgodnieniu 
z użytkownikiem indywidualnie dla każdego przypadku. 

 Do oświetlenia pomieszczeń dobrano oprawy nowe, w takiej ilości, by zapewnić wymagane przez 
normy parametry oświetlenia. Natężenie oświetlenia dobrano zgodnie z Normą PN-EN 12464-1. 
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Sterowanie oświetleniem komunikacji oraz sal dydaktycznych odbywać się będzie za pośrednictwem 
przekaźników bistabilnych oraz automatycznego systemu sterowania. Pozostałe pomieszczenia 
łącznikami instalacyjnymi. Stosować osprzęt podtynkowy; wszystkie gniazda wtykowe w systemie 
ramkowym, ze stykiem ochronnym. W pomieszczeniach gospodarczych i sanitarnych stosować osprzęt 
w obudowach o stopniu ochrony min. IP-55.  

Z tablicy T2 wyprowadzony będzie obwód oświetlenia zewnętrznego sterowany przekaźnikiem 
zmierzchowym. 

Na terenie budynku przewidziano system sterowania oświetleniem w celu ograniczenia zużycia 
energii elektrycznej: 

- w porach gdy ruch na terenie jest zmniejszony (pozwoli to na kontrolowane ograniczenie natężenia 
światła oraz używanie tylko tych sekcji opraw w których pojawiają się osoby poruszające się po terenie 
budynku) 

- w przypadku dużego udziału światła słonecznego (duża ilość przeszkleń) - oprawy automatycznie 
zmniejszają pobraną moc dostosowują ilość światła do ustalonego i zaprogramowanego poziomu.  

W tym celu zostały w budynku rozmieszczone czujniki ruchu i natężenia oświetlenia,  
Dzięki zastosowaniu kontrolerów można elastycznie poprzez oprogramowanie dokonać podziału na 

sekcje opraw oraz połączyć je funkcjonalnie. 
W celu odpowiedniego sterowania należy oprawy oświetleniowe wyposażyć w zasilacze z modułem 

sterowania DALI. 

3.5. Oświetlenie awaryjne 

Dla wszystkich ciągów ewakuacyjnych w budynku przewidziano oświetlenie awaryjne w postaci 
opraw fluorescencyjnych z wbudowanym członem awaryjnym, wspomagane lampami z piktogramami. 
Ponadto przewidziano oświetlenie awaryjne w pomieszczeniach biurowych realizowane poprzez 
wydzielone oprawy z dodatkowo wbudowanym modułem VIP ST236. Oprawy oświetlenia awaryjnego 
i ewakuacyjnego muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP. Na drogach ewakuacyjnych 
o szerokości do 2 m średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż jej linii środkowej powinno 
wynosić nie mniej niż 1 Lx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę jej 
szerokości natężenie oświetlenia powinno wynosić co najmniej 0,5 Lx. Punkty pierwszej pomocy oraz 
urządzenia przeciwpożarowe, np. hydranty, powinny być tak oświetlone, aby natężenie oświetlenia na 
podłodze w ich pobliżu wynosiło co najmniej 5 Lx. 

Zgodnie z §181 pkt. 3 p. pkt. 2b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, drogi 
ewakuacyjne oświetlone wyłącznie światłem sztucznym winny być oświetlone także przez 2 godziny od 
momentu zaniku zasilania podstawowego. 

W celu zapewnienia prawidłowej pracy, system oświetlenia ewakuacyjnego powinien mieć 
zapewnioną fachowa obsługę. Osoby, które przewidziane są do obsługi, kontroli lub nadzoru instalacji 
oświetlenia ewakuacyjnego należy przeszkolić w zakresie obsługi systemu. Fakt przeszkolenia powinien 
być potwierdzony własnoręcznym podpisem przez osoby przeszkolone. 

3.6. Instalacja sygnalizacji p.poŜ. 

W budynku przewidziano system sygnalizacji pożarowej POLON 4000. Jest to zestaw urządzeń 
przeznaczonych do wykrywania i sygnalizowania pożaru, powiadamiania właściwych służb 
interwencyjnych, a także do sterowania przeciwpożarowymi urządzeniami zabezpieczającymi. Pozwala 
on na przekazywanie dużej ilości informacji cyfrowych do systemu integracji cyfrowych i nadzoru, 
a także do systemów monitoringu pożarowego. System POLON 4000 to system wykrywania pożaru 
w pierwszej fazie jego rozwoju. Bazuje na koncepcji inteligentnej współpracy pomiędzy wszystkimi 
elementami, które go tworzą. Zastosowany protokół transmisji sygnałów w pętlach dozorowych oraz 
odpowiednie oprogramowanie centrali i elementów instalowanych w liniach dozorowych pozwalają na 
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interaktywną współpracę zarówno elementów liniowych z centralą, jak i elementów liniowych 
pomiędzy sobą. Taka konstrukcja systemu wykrywania pożaru daje możliwości precyzyjnej, 
automatycznej analizy zachodzących w chronionym obiekcie zjawisk. W czasie pozyskania informacji 
zapewnia dokładną analizę obserwowanego zdarzenia, pozwala na odróżnienie stanu zagrożenia 
pożarowego od krótkotrwałego zjawiska zakłócającego i pozwala podjąć właściwą decyzję. 

System ten spełnia wymagania najnowszej normy europejskiej EN54 i ich 
polskich odpowiedników (PN-E-08350-14) 

Podstawowe dane techniczne centrali POLON 4900: 

− mikroprocesorowa centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4900 o pojemności czterech 
adresowalnych pętli dozorowych, w każdej po 127 adresów; 

− uniwersalne optyczne czujki dymu DUR-4046; 

− adresowalne ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001; 

− adresowalny element kontrolno-sterujący EKS-4001; 

− adresowalny sygnalizator akustyczny SAL-4001; 

− wskaźnik zadziałania WZ-31. 
Alternatywne urządzenia to centrala POLON 4200  i czujki szeregu 40-43. 

Instalację SAP należy wykonać przewodami typu HLGsekwf 2x1. W części „szklanej” przewody 
układać w listwach instalacyjnych na konstrukcji, a na ścianach przewody mocować uchwytami 
o wytrzymałości ogniowej min. E30 np. f-my BAKS lub f-my OBO Bettermann. Wszystkie przepusty 
kablowe przez ściany, podłogi lub stropy, stanowiące oddzielenia strefy pożarowej, należy wykonać 
w klasie odporności ogniowej, odpowiadającej klasie elementów budowlanych, przez które przechodzą. 

3.7. Instalacja teleinformatyczna. 

3.7.1 Instalacje informatyczne  (komputerowe) 

W pomieszczeniach sal: 106 wielofunkcyjnej  i 206 dydaktycznej oraz w starej części pom. 101 
ORATORIUM    przewiduje się wypusty do podłączenia urządzeń teleinformatycznych.  

Od szafki kablowej SKL do poszczególnych gniazd abonenckich należy wykonać okablowanie 
logiczne przewodem UTP 4×2×0,5 mm2 kat. 5e w kanale  i w rurce RVS p.t. 

Szafkę SKL należy wyposażyć w : 
-urządzenia aktywne jak Switch 24p- przełączniki zarządzane Ethernet 10/100 Mb/s  (AMP 

NETCONNECT nr ref. 0-1591099-2)     
- urządzenia  pasywne: listwa zasilajaca, wieszaki 1U, panele  modularne 24 portowe kat. 5e.                                               
Obudowę szafki należy uziemić przewodem  o przekroju min.  2,5 mm2 
Oznaczenie gniazd: 
Każde zainstalowane gniazdo (port RJ 45)należy oznaczyć w następujący sposób : 
XX/A,B,C.../YY , gdzie  
XX – numer kondygnacji ( 0- parter, 1- piętro,) 
A (B,C..) – oznaczenie patch panelu 
YY – numer modułu na panelu krosowym( wartości od 0 do 13) 
Instalację przyłączyć do zewnętrznej sieci internetowej  za pośrednictwem przyłącza internetowego  

po zawarciu umowy z operatorem zewnętrznym. Alternatywne rozwiązanie stanowi podanie sygnału 
internetowego przewodem UPT kat. 5e z części klasztornej.  

Po wykonaniu sieci komputerowej należy przeprowadzić pomiary sprawdzające sieci na zgodność 
z normami. 
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Wykonawstwo powierzyć firmie mającej stosowne uprawnienia i umiejętności. 
 

3.7.2 Instalacja telefoniczna 
Instalację przyłączyć do istniejącej instalacji kościoła – od linii telefonicznej przy organach. 

W 1 etapie ułożono przewód UTP 4×20.5 od pom. nr  104 ( przy rozdzielni T1) do ściany granicznej z 
kościołem na poziomie strychu z zapasem ok. 20m. Obecnie należy obwód doprowadzić do gniazda 
przy organach kościoła i podłączyć do instalacji. 

3.8. Instalacja odgromowa i uziemiająca 

Projektowany budynek mieści się w strefie ochronnej kościoła i jego wieży, od której zapewniony jest 
kąt ochrony wynoszący 45°. Wobec tego na projektowanym budynku nie ma potrzeby wykonania 
instalacji odgromowej. 

Po robotach ziemnych fundamentowych należy odtworzyć instalację odgromową na budynku 
przyległym należącym do PSL.  

Należy wykonać uziom fundamentowy budynku z taśmy Fe-Zn 30×4, którą połączyć ze zbrojeniem 
fundamentów. Połączenia te wykonać poprzez spawanie. Bednarkę należy ułożyć pionowo na 
uchwytach pod ławą fundamentową tak, by otulina betonowa była nie cieńsza niż 5 cm. Wyjścia 
bednarki z betonu do ziemi chronić masą bitumiczną na długości 10 cm. 

Do instalacji uziemienia podłączyć: 

− główną szynę wyrównawcza budynku; 

− instalację odgromową istniejących obiektów. 
Główną szynę wyrównawcza wykonać na poziomie piwnic, do której podłączyć: 

− zacisk główny PE oraz zaciski PE rozdzielnic; 

− konstrukcje metalowe budynku; 

− metalowe rurociągi wodne i kanalizacyjne; 

− instalację uziemiającą. 
Ponadto w pomieszczeniach szczególnie niebezpiecznych pod względem porażenia prądem 

elektrycznym (np. sanitariaty) należy wykonać lokalne połączenia wyrównawcze przewodem DYd 
2,5 mm2. 

Przeważająca część instalacji uziemiającej została wykonana, szczególnie w zakresie robót ziemnych 
i uziomów fundamentowych. 

3.9. Ochrona przeciwporaŜeniowa i przeciwprzepięciowa 

W projektowanej instalacji elektrycznej należy zastosować układ sieci w systemie TN-S. W złączu 
kablowym należy od szyny PEN wyprowadzić przez oddzielny zacisk przewód ochronny PE 
i prowadzić go razem z przewodami roboczymi do odbiorników energii podlegających ochronie 
przeciwporażeniowej. Ochrona od porażeń polega na odpowiednio szybkim odłączeniu zasilania 
w przypadku zwarcia przez najbliższe zabezpieczenie nadprądowe patrząc w stronę zasilania. 

Jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim przewidziano samoczynne wyłączenie zasilania (do 
0,4 s dla obwodów odbiorczych i do 5 s dla obwodów zasilania i rozdzielczych) za pomocą 
wyłączników instalacyjnych nadmiarowo prądowych oraz ochronę uzupełniającą za pomocą 
wyłączników różnicowoprądowych. Wszystkie obwody zasilane z rozdzielnic chronione będą przez 
wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o czułości I∆n = 30 mA, które będą pełnić również funkcję 
uzupełniającej ochrony przed dotykiem bezpośrednim. 

Szynę PEN w zestawie złączowo pomiarowym należy uziemić. Oporność uziomu nie może być 
większa od wartości 30 Ω. 
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W budynku należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych; przewody uziemiające połączyć 
z główną szyną uziemiającą budynku. Do szyny należy podłączyć instalacje wody i kanalizacji, a także 
metalowe elementy konstrukcyjne (np. poręcze klatek schodowych). 

W łazienkach należy wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze przewodem DY 6 mm2 
prowadzonym bezpośrednio w tynku i podłączonym do przewodu PE w tablicy rozdzielczej. 

Ochronę przed przepięciami łączeniowymi, atmosferycznymi klasy A zapewniają odgromniki 
montowane na sieci elektroenergetycznej nn. W budynku zastosować ochronę przed przepięciami 
klasy I+II za pośrednictwem ochronników zainstalowanych w rozdzielnicy TG oraz w tablicach 
obwodowych.  

3.10. Informacje prawne 

Teren inwestycji jest wpisany do rejestru zabytków oraz podlega ochronie na podstawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 

Teren inwestycji nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 
W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko (Dz. U. z dnia 3.12.2004r nr 257 poz. 2573 i Dz. U. z 2005r nr 92 poz. 769), istniejące 
oraz projektowane zagospodarowanie nie stwarzają zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników. Nie jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

Obszar oddziaływania projektowanych obiektów mieści się w całości na działkach, na których został 
zaprojektowany i nie będzie powodować ograniczenia w sposobie użytkowania lub zagospodarowania 
sąsiednich działek. 

3.11. Uwagi końcowe 

Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano montażowych należy stosować 
wyroby nowe, dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Po ukończeniu robót montażowych wykonać wymagane przepisami próby i pomiary a wyniki 
zestawić w stosownych protokołach. 

Projekt należy rozpatrywać całościowo. Wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym a nie ujęte na 
rysunkach lub odwrotnie, powinny być traktowane tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji 
projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, należy zgłosić problem projektantowi, który 
zobowiązany jest do pisemnego rozstrzygnięcia. 

W projekcie nie zostały podane nazwy własne i producenci zastosowanych materiałów i urządzeń. 
Aby zapewnić całość funkcjonalną instalacji elektrycznych zgodnych ze współczesnymi standardami 
i przepisami, projekt oparto o konkretne rozwiązania techniczne proponowane przez renomowanych 
producentów urządzeń. W projekcie podano jedynie jakim kryteriom mają odpowiadać zastosowane 
przez wykonawcę materiały i urządzenia, dając tym samym możliwość wyboru najkorzystniejszej 
oferty. Nie mniej jednak Wykonawca i Inwestor winien uzyskać pisemną zgodę od projektanta na 
zamontowane podczas budowy materiały i urządzenia celem uniknięcia nieprawidłowości w całym 
systemie instalacji. W przeciwnym wypadku projektant nie bierze odpowiedzialności za wszelkie 

błędy, niedomagania i niesprawność instalacji elektrycznych. 
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3.12.  Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
  

1.Zakres robót wchodzących w zadanie inwestycyjne „wykonania instalacji elektrycznej wewnętrznej 
w budynku sali teatralno widowiskowej wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzysząca Kongregacji 
Oratorium Św. Filipa Neri przy ul. Piłsudskiego 9 w Tarnowie” 

- wykonanie tablic elektrycznych, wlz,  instalacji oświetleniowej, instalacji gniazd 1 i 3 fazowych   

- wykonanie instalacji teleinformatycznych  

- wykonanie zasilania urządzeń technologicznych   

 

2.Opis zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia oraz sposoby przeciwdziałania: 
Czynnikiem stwarzającym zagrożenie przy remoncie instalacji elektrycznej są  
2.1 prace na wysokości( z drabin. rusztowań, pomostów) 

- przeciwdziałanie: sprawne technicznie drabiny , prawidłowo wykonane rusztowania  

i pomosty, stosowanie szelek i linek bezpieczeństwa 

2.2 możliwość porażenia prądem elektrycznym przy pracach demontażowych instalacji 

- przeciwdziałanie: praca przy wyłączonych obwodach elektrycznych 

2.3 prace z użyciem  sprzętu elektrycznego i elektronarzędzi 

-     przeciwdziałanie: sprzęt używany w stanie dobrym, ochronę przed dotykiem pośrednim stanowi 

izolacja części czynnych urządzeń 
2.4 prace wykonywane w warunkach złej widoczności. 

- przeciwdziałanie: zapewnić dostateczne oświetlenie 

 

3.Badania lekarskie ,szkolenia  i instruktaże bhp: 
- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mieć aktualne badania lekarskie 

- pracownicy zatrudnieni powinni również posiadać aktualne szkolenia bhp dostosowane do 

zajmowanych stanowisk pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 

dnia 27.07.2004r w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 

pracy, a stosowne dokumenty powinny być do wglądu 

- wszyscy pracownicy budowy powinni odbyć instruktaż stanowiskowy na budowie 

- powinni być zapoznani z planem :”BIOZ”, ryzykiem zawodowym które wiąże się z wykonywaną 
pracą oraz zasadami ochrony przed zagrożeniami, a fakt ten powinien być odnotowany i 

potwierdzony podpisem przez pracownika w książce szkoleń bhp. 

 

4. Nadzór nad prowadzonymi pracami: 
Nadzór ogólny nad prowadzonymi pracami sprawuje kierownik budowy. Bezpośredni nadzór nad 

bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują kierownicy robót, mistrzowie i 

brygadziści stosownie do zakresu obowiązków. 

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy miedzy innymi : kierowanie budowa 

obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami , w tym 

techniczno-budowlanymi oraz przepisami bhp, jak też koordynowanie działań zapewniających 

przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bhp zawartych w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robot budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, 

w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację , umożliwiającą szybką ewakuacje na 

wypadek pożaru , awarii i innych zagrożeń. 
 

W celu stworzenia warunków bezpiecznych dla obsługi zastosowano się do wymogów normy PN –IEC 

364 określającej warunki techniczne do spełnienia przez urządzenia elektroenerge tyczne: 

- ochronę podstawowa przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja części czynnych urządzeń 
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- ochronę przed dotykiem pośrednim stanowi szybkie wyłączenie napięcia zabezpieczeniami 

topikowymi, wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi serii S 300 i różnicowoprądowymi o prądzie 

upływu 30 mA 

- przed przekazaniem instalacji do eksploatacji należy metodą pomiarową sprawdzić stan izolacji 

obwodów elektrycznych i skuteczność ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączenie  

- teren budowy powinien być oznakowany  i zabezpieczony przed osobami postronnymi 

- wyznaczyć drogi ewakuacyjne  

- wyznaczyć punkty p. pożarowe, zabezpieczyć je w aktualne środki gaśnicze 

- prowadzić nadzór nad stosowaniem przez pracowników środków ochrony indywidualnej 

 

5. Dokumentacja budowy: 
- dokumentacja budowy, dokumentacja bhp oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej    

eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych są przechowywane w pomieszczeniach biurowych 

nadzoru firm realizujących roboty na budowie 

6. Postanowienia końcowe : 

 
Kierownik robót (kierownicy robót podwykonawców) w zakresie bhp są odpowiedzialni za: 

-      przestrzeganie przez podległych pracowników przepisów i zasad technicznego bezpieczeństwa      

       pracy oraz ochrony przeciwporażeniowej 

- używanie przez podległych pracowników sprzętu ochrony indywidualnej 

- zapoznanie podległych pracowników z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą 
oraz z metodami ochrony przed występującymi zagrożeniami 

- przeszkolenie stanowiskowe podległych pracowników 

- posiadanie aktualnych badań lekarskich profilaktycznych podległych pracowników, jak też 
aktualnych szkoleń okresowych bhp ( ważność szkoleń okresowych bhp –12 miesięcy)  

Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu BIOZ  i  zapoznania z  nim  wszystkich 

podległych pracowników. 
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4. Obliczenia techniczne 

4.1. Bilans mocy 

Lp. Obwód Odbiorniki Pi kz cos fi tg fi Pz Q S Prąd I
kW - - - kW kvar kVA A

1 AW Obwody ewakuacji 0,30 1,00 0,80 0,75 0,30 0,23 0,38 1,63

2 Oświetlenie 4,00 0,80 0,80 0,75 3,20 2,40 4,00 17,39

3 Gniazda ogólne 12,00 0,20 0,85 0,62 2,40 1,49 2,82 12,28

4 Wzmacniacz 1,50 0,90 0,85 0,62 1,35 0,84 1,59 6,91

5 Kocioł gazowy 1,00 0,90 0,85 0,62 0,90 0,56 1,06 4,60

6 Centrala p.poż 0,30 0,40 0,85 0,62 0,12 0,07 0,14 0,61

7 Podgrzewacz wody 2,00 0,80 0,85 0,62 1,60 0,99 1,88 8,18

8 Ekran multimedialny 0,50 0,30 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 0,77

9 Sterownik zaworu zwrotnego 0,50 0,30 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 0,77

10 Klimatyzacja i wentylacja 13,60 0,90 0,85 0,62 12,24 7,59 14,40 20,78

11 Centrala wentylacyjna NW1 5,50 0,90 0,85 0,62 4,95 3,07 5,82 8,41

12 T2 Tablica T2 35,40 0,56 0,85 0,62 19,91 12,34 23,42 33,81

RAZEM 76,60 0,62 0,85 0,63 47,27 29,75 55,85 80,62

T1

Lp. Obwód Odbiorniki Pi kz cos fi tg fi Pz Q S Prąd I
kW - - - kW kvar kVA A

1 AW Obwody ewakuacji 0,30 1,00 0,80 0,75 0,30 0,23 0,38 1,63

2 Oświetlenie 8,00 0,80 0,80 0,75 6,40 4,80 8,00 34,78

3 Gniazda ogólne 14,00 0,20 0,85 0,62 2,80 1,74 3,29 14,32

4 Kocioł gazowy 1,00 0,90 0,85 0,62 0,90 0,56 1,06 4,60

5 Centrala wentylacyjna NW2 1,50 0,90 0,85 0,62 1,35 0,84 1,59 6,91

6 Nagrzewnica centrali wentylacyjnej 6,00 0,90 0,85 0,62 5,40 3,35 6,35 9,17

7 Kable grzewcze odwodnienia 0,90 0,60 0,85 0,62 0,54 0,33 0,64 0,92

8 Winda osobowa 2,20 0,60 0,85 0,62 1,32 0,82 1,55 2,24

9 Winda towarowa 0,50 0,60 0,85 0,62 0,30 0,19 0,35 0,51

10 Wyciąg dla niepełnosprawnych 1,00 0,60 0,85 0,62 0,60 0,37 0,71 1,02

RAZEM 35,40 0,56 0,83 0,66 19,91 13,21 23,89 34,49

T2

 
































