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1. Podstawa opracowania 

– zlecenie inwestora 

– warunki przyłączenia nr WP/056982/2022/O06R02 

– wizja w terenie 

2. Zakres opracowania 

 Projekt obejmuje wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej budynku wielorodzinnym w Istebnej 833 
w zakresie rozdziału energii elektrycznej. 
 Przy realizacji projektu przyjęto założenia: 

– Istniejące złącze kablowe zasilające budynek zabudowane w korytarzu na parterze budynku z podejściami kabli 
zasilających w rurach osłonowych ułożonych pod podłogą (wejście kabli z ziemi bezpośrednio do złącza 
kablowego) 

– instalację w budynku wyposażyć należy w przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

– istniejące złącze kablowe zasilające nr ZK-BBC609283 oraz skrzynkę przeciwpożarowego wyłącznika prądu 
wydzielić pożarowo obudowując skrzynki ścianką o odporności ogniowej EI120 z drzwiami o odporności ogniowej 
EI60 

– istniejący półpośredni układ pomiarowy budynku przebudować na zestaw układów pomiarowych bezpośrednich 
dla każdego z lokali mieszkalnych 

– układy pomiarowe dla poszczególnych lokali zabudować w skrzynkach pomiarowych zabudowanych w 
korytarzach na poszczególnych piętrach budynku 

– zmodernizowana instalacja powinna zapewnić możliwość zwiększenia mocy przyłączeniowej dla poszczególnych 
lokali mieszkalnych do 11kW i zabezpieczeniu zalicznikowym o prądzie 20A. 

– w zmodernizowanych układach pomiarowych mieszkaniowych zabudować liczniki jednofazowe oraz 
zabezpieczenia zalicznikowe o wartości 25A (40szt) oraz licznik trójfazowy i zabezpieczenie zalicznikowe 20A dla 
obwodów administracyjnych 

– zwiększenie mocy dla mieszkań do 11kW będzie możliwe po indywidualnym wystąpieniu odbiorcy do TAURON z 
wnioskiem o zwiększenie przydziału mocy 

 
 W zakres opracowania wchodzi: 

– wydzielenie złącza kablowego, złącza pomiarowego administracji i skrzynki przeciwpożarowego wyłącznika 
prądu ścianą o odporności ogniowej EI120 z drzwiami o odporności ogniowej EI60 

– zabudowa przeciwpożarowego wyłącznika prądu 

– przebudowa układu pomiarowego półpośredniego na zestaw układów pomiarowych trójfazowych wykonanych 
zgodnie ze standardami obowiązującymi w TAURON Dystrybucja S.A. 

– zabudowa wewnętrznych linii zasilających poszczególne mieszkania 

– zabudowa rozdzielni obwodowych mieszkaniowych  

– przebudowa istniejącej rozdzielni obwodów administracyjnych 

3. Opis stanu istniejącego 

 Budynek, którego dotyczy opracowanie jest trzypiętrowym budynkiem, który pierwotnie służył jako budynek 
hotelowy.  
 Zasilanie budynku zrealizowane jest ze złącza kablowego zabudowanego w korytarzu budynku na poziomie 
parteru. Złącze kablowe w układzie ZK-3a wykonane jest jako podtynkowe w skrzynce z drzwiami metalowymi. Zasilanie 
złącza kablowego dwoma kablami ziemnymi ułożone jest w rurach osłonowych wyprowadzonymi pod podłogą 
bezpośrednio na zewnątrz budynku. 
 Nad złączem kablowym zabudowany jest półpośredni układ pomiarowy energii elektrycznej przeciwpożarowy 
wyłącznik prądu oraz rozdzielnia administracyjna.  
 Z półpośredniego układu pomiarowego wyprowadzone są zalicznikowe wewnętrze linie zasilające poszczególne 
mieszkania oraz pomieszczenia usługowe zlokalizowane na parterze budynku. 

4. Opis stanu projektowanego 

4.1. Instalacje przeciwpożarowe 

4.1.1. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zabudować w skrzynce usytuowanej nad istniejącym złączem kablowym ZK 
BBC-609283 zasilającym budynek. W skrzynce zabudować pełniący funkcję przeciwpożarowego wyłącznika prądu 
rozłącznik izolacyjny trójfazowy z wyzwalaczem wzrostowym o prądzie rozłączalnym 250A oraz rozłącznik izolacyjny 40A 
dla obwodów administracyjnych. Zasilanie układu sterowania wyłącznikami przeciwpożarowymi wykonać z obwodów 
administracyjnych zasilanych sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Wyłączniki sterowane będą przyciskiem 
posiadających kontrolkę zadziałania, który zabudować należy na zewnątrz budynku obok drzwi wejściowych do budynku. 
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 Przewód sterujący działaniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu wykonany jest w klasie E 90 (PH 90) 
odporności ogniowej wraz z jego elementami mocującymi. Lokalizacja wyłącznika zostanie trwale oznakowana zgodnie z 
PN. Po użyciu przeciwpożarowego wyłącznika prądu, w obrębie budynku nie będzie jakichkolwiek przewodów instalacji 
elektrycznej pod napięciem niebezpiecznym dla zdrowia lub życia ludzi, za wyjątkiem kabli w klasie E90 służących do 
zasilania urządzeń przeciwpożarowych. 
 

4.1.2. Wydzielenie strefy pożarowej dla złącza kablowego oraz przeciwpożarowego wyłącznika 
prądu 

 Istniejące złącze kablowe ZK-BBC609283 zabudowane jest jako podtynkowe w korytarzu na parterze budynku. 
Zabudowa taka nie pozwala na skuteczne wyłączenie instalacji elektrycznej w całej strefie pożarowej budynku w przypadku 
pożaru. 
 Projekt obejmuje wykonanie wydzielenia pożarowego fragmentu ściany, w której zabudowane jest istniejące 
złącze kablowe. W tej samej strefie pożarowej co istniejące złącze kablowe zabudowany będzie również skrzynka 
z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu oraz rozdzielnia obwodów administracyjnych, z których zasilane będą obwody 
sterowania wyłącznikiem przeciwpożarowym. 
 Wydzielenie pożarowe złącza instalacji elektrycznej zabudowanej przed przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu 
wykonać zabudowując w odległości 10cm od istniejącej ściany nową ściankę z płyt kartonowo – gipsowych o odporności 
ogniowej EI120 z drzwiami o odporności ogniowej EI60. 
 Ściankę zamykającą całą wydzieloną strefę pożarową zabudować na profilach stalowych do płyt GK 50mm 
wypełnionych wełna mineralną.  W celu uzyskania odporności ogniowej EI120 na profile przykręcić płyty GK 12,5mm (po 
dwie płyty o odporności ogniowej EI60 z każdej strony). Szczegół wykonania ścianki wydzielenia pożarowego przedstawia 
rys. ……  
 

4.1.3. Kable i przepusty pożarowe 

Zgodnie z normą N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach kable i inne 
przewody ogólnego przeznaczenia zastosowane w budynku powinny spełniać wymagania reakcji na ogień w zakresie ich 
izolacji nie mniej niż Dca-s2,d1,a3, a w obrębie dróg ewakuacyjnych (ewentualne korytarze, klatka schodowa) klasy B2ca-
s1,d1,a1. Przewody zasilające układy pomiarowe (przedlicznikowe) W przypadku braku możliwości spełnienia wymagań 
w zakresie klasy B2ca-s1,d1,a1 dla obrębu dróg ewakuacyjnych, możliwe jest wykonanie tych przewodów w klasie Dca-
s2,d1,a3 oraz wykonanie ich obudowy w klasie EI 30 (odporność ogniowa obustronna) w obrębie przebiegu przez obszar 
dróg ewakuacyjnych budynku. 
 Wymaganie powyższe dotyczy wszystkich instalacji wymienianych w ramach zadania objętego niniejszym 
opracowaniem. 
 Przepusty instalacyjne przechodzące przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych (wyjście kabli z wydzielonej 
pożarowo strefy ze skrzynkami rozdzielczymi 0,4kV) zabezpieczone zostaną certyfikowanymi masami ogniochronnymi 
o klasie odporności ogniowej min. EI120.  
 

4.1.4. Warunki eksploatacji i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych 

Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom 
konserwacyjnym zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Częstotliwość wykonywania przeglądów skuteczności działania wyłącznika przeciwpożarowego nie powinna 
być mniejsza niż 1 raz / rok. 
 

4.2. Przebudowa układu zasilania 

Istniejące szafki półpośredniego pomiaru energii elektrycznej, wyłącznika głównego, zabezpieczenia pionów 
rozdzielczych oraz rozdzielni administracyjnej zabudowane nad istniejącym złączem kablowym BBC-609283 należy 
zdemontować. 

Nad istniejącym złączem kablowym zabudować należy trzy podtynkowe skrzynki 72x26,5x32cm zawierające 
przeciwpożarowy wyłącznik prądu, skrzynkę pomiarową obwodów administracyjnych oraz rozdzielnię główną.  

Skrzynka pomiarowa obwodów administracyjnych wykonać zgodnie ze standardem TAURON dla zestawów 
pomiarowych bezpośrednich ZP-1.  

Skrzynka wyłącznika przeciwpożarowego wyposażona będzie w  wyłącznik przeciwpożarowy główny, wyłącznik 
przeciwpożarowy obwodów administracyjnych oraz układ zasilania sterowania wyłączników przeciwpożarowych zasilany 
z obwodów administracyjnych.  

Skrzynka rozdzielni głównej zawierać będzie trzy rozłączniki bezpiecznikowe zabezpieczające piony zasilające 
skrzynki pomiarowe (pion 1, pion 2 oraz skrzynki pomiarowe lokali usługowych). 

Cały zestaw skrzynek będzie  znajdować się w wydzielonej strefie pożarowej zamkniętej drzwiami o odporności 
ogniowej EI60. 

Obok wydzielonej pożarowo strefy ze skrzynkami rozdzielni głównej i wyłącznika przeciwpożarowego 
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zabudować trzy podtynkowe skrzynki 72x26,5x32cm zawierające przebudowaną rozdzielnię obwodów administracyjnych, 
oraz dwie skrzynki pomiarowe dla lokali usługowych.  

Skrzynkę rozdzielczą obwodów administracyjnych wyposażyć w zabezpieczenia modułowe o charakterystyce 
zwłocznej „B” i wartości zabezpieczenia nadprądowego 10A. Do odpływów zabezpieczeń podpiąć istniejące obwody 
oświetlenia pomieszczeń, zachowując istniejący układ połączeń. 

Skrzynki pomiarowe dla poszczególnych lokali mieszkalnych zabudować jako natynkowe w zamurowanych 
wnękach okiennych w korytarzach na poszczególnych piętrach. W korytarzu na 1 piętrze (po lewej stronie) zabudować 
skrzynki pomiarowe dla mieszkań zlokalizowanych na poziomie parteru.  

Wszystkie skrzynki pomiarowe wyposażyć zgodnie ze standardem dla skrzynek pomiarowych ZP-1 
obowiązującym w TAURON Dystrybucja S.A. (zabezpieczenie przedlicznikowe – rozłącznik bezpiecznikowy 125A 
z wkładką bezpiecznikową 50A, tablica licznikowa 3-fazowa, jednofazowy ogranicznik mocy bez członu. Wartość 
zabezpieczenia zalicznikowego 20A – 3-fazowy dla skrzynki pomiarowej obwodów administracyjnych oraz 25A – 1-fazowy 
dla skrzynek pomiarowych lokali mieszkalnych i usługowych). 

Przewody pionów zasilających poszczególne zestawy skrzynek pomiarowych piętrowych prowadzić na korytach 
kablowych 50H50 mocowanych do sufitu oraz obudowanych zabudową z płyt GK o odporności ogniowej EI30 (profil 
stalowy 50mm, płyta GK 12,5mm). 

Ze złączy pomiarowych wyprowadzić wewnętrzne linie zasilające rozdzielnice mieszkaniowe przewodami 
YDYżo 5x6mm2 prowadzonymi w korytach instalacyjnych PCV. 

W mieszkaniach zabudować w okolicy drzwi wejściowych natynkowe rozdzielnice obwodowe 1x12mod, do 
których wprowadzić przewody wewnętrznych linii zasilających oraz przewody istniejących obwodów rozdzielczych 
instalacji elektrycznej poszczególnych mieszkań. W mieszkaniach na parterze po stronie lewej rozdzielnie mieszkaniowe 
zabudować w miejscu rozdzielni istniejących. 
 Pod skrzynkami pomiarowymi zabudować należy obudowy w II stopniu ochronności zawierającą bloki rozdzielcze 
(dla przewodów fazowych i przewodu PEN) pozwalające na podłączenie przewodów 35mm2 pionu zasilającego oraz 
wykonanie odpływów do skrzynek pomiarowych 4x16mm2. 
 Wszystkie skrzynki pomiarowe o wykonane w II stopniu ochronności wyposażone będą w rozłącznik 
bezpiecznikowy jako zabezpieczenie przedlicznikowe, tablicę licznikowa trójfazowa oraz ogranicznik mocy jako 
zabezpieczenie zalicznikowe. 
 Zabudowa liczników 3-fazowych dla mieszkań będzie możliwa po uzyskaniu przez poszczególnych odbiorców 
warunków przyłączenia na zwiększenie mocy przyłączeniowej zgodnie z warunkami przyłączenia określonymi przez 
TAURON Dystrybucja S.A. na podstawie wniosku złożonego indywidualnie  przez poszczególnych odbiorców. 
 Wszystkie elementy instalacji rozdziału energii zlokalizowane przed układami pomiarowymi (wyłącznik 
przeciwpożarowy, rozdzielnia główna, tablice pomiarowe, zabezpieczenia przedlicznikowe oraz zalicznikowe należy 
przystosować do plombowania lub zamknięcia na typowe zamki w systemie MASTER-KEY stosowane w TAURON 
Dystrybucja S.A. 

4.3. Obliczenia techniczne 

 Dobór przekroju przewodów poszczególnych pionów zasilających rozdzielnie pomiarowe oraz rozdzielnie 
obwodowe odbiorcze wykonano uwzględniając obciążalność długotrwałą przewodów przy założeniu, że 
każdy   mieszkańców może docelowo wystąpić do TAURON Dystrybucja o zwiększenie mocy do 11kW.  

Wszystkie układy pomiarowe oraz wewnętrzne linie zasilające tablice mieszkaniowe wykonać należy jako 
przystosowane do zasilania 3-fazowego 400V. 
 Wartości zabezpieczeń zalicznikowych, które zabudować należy w rozdzielniach pomiarowych winne być zgodne 
z wartościami zabezpieczeń wskazanymi w aktualnych warunkach przyłączeniowych, na podstawie których wykonano 
projekt. 
 
 Zestawienie doboru przewodów i zabezpieczeń przedstawiają poniższe tabele: 
 
Zasilanie 

Lp Nazwa urządzenia Pi [W] k cos(fi) 
Pw 
[W] In [A] 

Typ 
zabezpie-
czenia Ib [A] Typ kabla 

1 Złącze kablowe 206000 0,390 0,93 80340 124,7 NH2 125 YAKY 4x70 

2 
Rozdzielnia 
administracyjna 11000 1,000 0,93 11000 17,1 NH2 125 YLYżo 5x16 

2 Wyłącznik główny 195000 0,380 0,93 74100 115,0 NH2 125 
4xYKY 1x95+YKY 
1x50 

3 
Rozdzielnia główna 
RG 195000 0,380 0,93 74100 115,0 NH2 125 

2x(4xYKY 1x35 
+YKY1x25)  
+YLYżo 5x16   
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Pion 1 – strona lewa  

Piętro Nazwa urządzenia Pi [W] k cos(fi) 
Pw 
[W] In [A] 

Typ 
zabezpie-
czenia Ib [A] Typ kabla 

3 
Rozdzielnia 
pomiarowa 3/1 25000 0,657 0,93 16425 25,5 R-00 80 

4xYKY 1x35+YKY 
1x25 

3 Mieszkanie nr 36 5000 1,000 0,93 5000 23,4 OSP 10 25 YDYżo 5x6 

3 Mieszkanie nr 37 5000 1,000 0,93 5000 23,4 OSP 10 25 YDYżo 5x6 

3 Mieszkanie nr 40 5000 1,000 0,93 5000 23,4 OSP 10 25 YDYżo 5x6 

3 Mieszkanie nr 43 5000 1,000 0,93 5000 23,4 OSP 10 25 YDYżo 5x6 

3 Mieszkanie nr 44 5000 1,000 0,93 5000 23,4 OSP 10 25 YDYżo 5x6 

           

2 
Rozdzielnia 
pomiarowa 2/1 65000 0,418 0,93 27170 42,2 R-00 80 

4xYKY 1x35+YKY 
1x25 

3 
Rozdzielnia 
pomiarowa 3/1 25000 0,657 0,93 16425 25 R-00 80 

4xYKY 1x35+YKY 
1x25 

2 Mieszkanie nr 23 5000 1,000 0,93 5000 23,4 OSP 10 25 YDYżo 5x6 

2 Mieszkanie nr 24 5000 1,000 0,93 5000 23,4 OSP 10 25 YDYżo 5x6 

2 Mieszkanie nr 25 5000 1,000 0,93 5000 23,4 OSP 10 25 YDYżo 5x6 

2 Mieszkanie nr 27 5000 1,000 0,93 5000 23,4 OSP 10 25 YDYżo 5x6 

2 Mieszkanie nr 28 5000 1,000 0,93 5000 23,4 OSP 10 25 YDYżo 5x6 

2 Mieszkanie nr 29 5000 1,000 0,93 5000 23,4 OSP 10 25 YDYżo 5x6 

2 Mieszkanie nr 30 5000 1,000 0,93 5000 23,4 OSP 10 25 YDYżo 5x6 

2 Mieszkanie nr 31 5000 1,000 0,93 5000 23,4 OSP 10 25 YDYżo 5x6 

          

1 
Rozdzielnia 
pomiarowa 1/1 115000 0,357 0,93 41055 63,7 R-00 80 

4xYKY 1x35+YKY 
1x25 

2 
Rozdzielnia 
pomiarowa 2/1 65000 0,418 0,93 27170 42 R-00 80 

4xYKY 1x35+YKY 
1x25 

0 Mieszkanie nr 1a 5000 1,000 0,93 5000 23,4 OSP 10 25 YDYżo 5x6 

0 Mieszkanie nr 1b 5000 1,000 0,93 5000 23,4 OSP 10 25 YDYżo 5x6 

0 Mieszkanie nr 1c 5000 1,000 0,93 5000 23,4 OSP 10 25 YDYżo 5x6 

1 Mieszkanie nr 10 5000 1,000 0,93 5000 23,4 OSP 10 25 YDYżo 5x6 

1 Mieszkanie nr 11 5000 1,000 0,93 5000 23,4 OSP 10 25 YDYżo 5x6 

1 Mieszkanie nr 12 5000 1,000 0,93 5000 23,4 OSP 10 25 YDYżo 5x6 

1 Mieszkanie nr 13 5000 1,000 0,93 5000 23,4 OSP 10 25 YDYżo 5x6 

1 Mieszkanie nr 14 5000 1,000 0,93 5000 23,4 OSP 10 25 YDYżo 5x6 

1 Mieszkanie nr 16 5000 1,000 0,93 5000 23,4 OSP 10 25 YDYżo 5x6 

1 Mieszkanie nr 18 5000 1,000 0,93 5000 23,4 OSP 10 25 YDYżo 5x6 
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Pion 2 – strona prawa   

Piętro Nazwa urządzenia Pi [W] k cos(fi) 
Pw 
[W] In [A] 

Typ 
zabezpie
-czenia Ib [A] Typ kabla 

3 
Rozdzielnia 
pomiarowa 3/2 15000 0,810 0,93 12150 18,9 R-000 63 

4xYKY 1x35 + YKY 
1x25 

3 Mieszkanie nr 32 5000 1,000 0,93 5000 23,4 OSP 10 20 YDYżo 5x6 

3 Mieszkanie nr 33 5000 1,000 0,93 5000 23,4 OSP 10 20 YDYżo 5x6 

3 Mieszkanie nr 35 5000 1,000 0,93 5000 23,4 OSP 10 20 YDYżo 5x6 

           

2 
Rozdzielnia 
pomiarowa 2/2 35000 0,571 0,93 19985 31,0 R-000 63 

4xYKY 1x35 + YKY 
1x25 

3 
Rozdzielnia 
pomiarowa 3/2 15000 0,810 0,93 12150 19 R-000 63 

4xYKY 1x35 + YKY 
1x25 

2 Mieszkanie nr 19 5000 1,000 0,93 5000 23,4 OSP 10 25 YDYżo 5x6 

2 Mieszkanie nr 20 5000 1,000 0,93 5000 23,4 OSP 10 25 YDYżo 5x6 

2 Mieszkanie nr 21 5000 1,000 0,93 5000 23,4 OSP 10 25 YDYżo 5x6 

2 Mieszkanie nr 22 5000 1,000 0,93 5000 23,4 OSP 10 25 YDYżo 5x6 

          

1 
Rozdzielnia 
pomiarowa 1/2 55000 0,452 0,93 24860 38,6 R-000 63 

4xYKY 1x35 + YKY 
1x25 

2 
Rozdzielnia 
pomiarowa 2/2 35000 0,571 0,93 19985 31 R-000 63 

4xYKY 1x35 + YKY 
1x25 

1 Mieszkanie nr 6 5000 1,000 0,93 5000 23,4 OSP 10 25 YDYżo 5x6 

1 Mieszkanie nr 7 5000 1,000 0,93 5000 23,4 OSP 10 25 YDYżo 5x6 

1 Mieszkanie nr 8 5000 1,000 0,93 5000 23,4 OSP 10 25 YDYżo 5x6 

1 Mieszkanie nr 9 5000 1,000 0,93 5000 23,4 OSP 10 25 YDYżo 5x6 

          

0 
Rozdzielnia 
pomiarowa 0/2 70000 0,418 0,93 29260 45,4 R-000 63 

4xYKY 1x35 + YKY 
1x25 

1 
Rozdzielnia 
pomiarowa 1/2 55000 0,452 0,93 24860 39 R-000 63 

4xYKY 1x35 + YKY 
1x25 

0 Mieszkanie nr 3 5000 1,000 0,93 5000 23,4 OSP 10 25 YDYżo 5x6 

0 Mieszkanie nr 2 5000 1,000 0,93 5000 23,4 OSP 10 25 YDYżo 5x6 

0 Mieszkanie nr 1 5000 1,000 0,93 5000 23,4 OSP 10 25 YDYżo 5x6 
 
 
Pion 3 – lokale usługowe 

Piętro Nazwa urządzenia Pi [W] k cos(fi) 
Pw 
[W] In [A] 

Typ 
zabezpie-
czenia Ib [A] Typ kabla 

0 
Rozdzielnia 
pomiarowa 0/2 10000 0,929 0,93 9290 14,4 R-000 40 YLYżo 5x16 

0 Lokal użytkowy 1 5000 1,000 0,93 5000 23,4 OSP 10 25 YDYżo 5x6 

0 Lokal użytkowy 2 5000 1,000 0,93 5000 23,4 OSP 10 25 YDYżo 5x6 
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4.4. Ochrona przeciwporażeniowa 

 Sieć zasilająca budynek pracuje w układzie sieci TT. 
 Jako ochronę przeciwporażeniową w budynku przewidziano szybkie wyłączenie zasilania realizowane przez 
zabezpieczenia obwodowe zabudowane w rozdzielnicach obwodowych. 
 Jako dodatkową ochronę przeciwporażeniową stosować należy wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo – 
prądowe o wartości prądu różnicowego 30mA (zabudowa wyłączników w istniejących rozdzielnicach obwodowych 
poszczególnych lokali) – poza zakresem opracowania. 
 Skuteczność działania zabezpieczeń należy sprawdzić po dokonaniu modernizacji instalacji elektrycznej 
przeprowadzonej zgodnie z niniejszym projektem. 
 W przypadku braku skutecznej ochrony przeciwporażeniowej wykonać modernizację instalacji elektrycznej 
w poszczególnych lokalach. Modernizacja ta nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania. 
 

4.5. Dokumentacja powykonawcza 

 Po wykonaniu modernizacji układu zasilania należy przedstawić inwestorowi dokumentacje powykonawczą 
zawierającą: 

– projekt wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

– protokół pomiarów izolacji kabli wewnętrznych linii zasilających 

– certyfikaty dla zastosowanych materiałów 

– protokoły zaplombowania przebudowanych układów pomiarowych przez TAURON Dystrybucja S.A. 

– protokół badania działania wyłącznika przeciwpożarowego 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
 
 
 

PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU WIELORODZINNYM 
W ISTEBNEJ 833 
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1. Zakres robót 
− zabudowa ściany wydzielenia pożarowego z drzwiami przeciwpożarowymi 

− zabudowa przeciwpożarowego wyłącznika prądu 

− przebudowa rozdzielni obwodów administracyjnych 

− zabudowa wewnętrznych linii zasilających 

− zabudowa skrzynek pomiarowych 

− pomiary powykonawcze 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
istniejący budynek mieszkalny wielorodzinny wyposażony w instalację elektryczną, linie kablowe zasilające złącze 
kablowe Z-BBC609283 

 
3. Elementy mogące stwarzać zagrożenie 
linie kablowe nN zasilające ZK-BBC609283 ze stacji BBC 22455 „Istebna Osiedle Sanatoryjne”, instalacja 
elektryczna w budynku, praca przy użyciu ręcznego sprzętu mechanicznego 

 
4. Przewidywane zagrożenia 
Największym zagrożeniem przy pracach związanych z realizacją zadania określonego w zakresie robót jest: 

− porażenie prądem z możliwym skutkiem śmiertelnym w trakcie prac w pobliżu 
czynnej sieci energetycznej kablowej zasilającej budynek oraz instalacji elektrycznej w budynku 

− porażenie prądem przy obsłudze ręcznego elektrosprzętu mechanicznego 
(wiertarki, wkrętarki itp.) 

− drobne skaleczenia przy pracy drobnym sprzętem ręcznym (wkrętaki, 
szczypce, młotki itp.) oraz elektrosprzętem 

 
5. Sposób prowadzenia instruktażu 
Przed przystąpieniem do robót kierujący pracownikami przeprowadza instruktaż BHP wskazując miejsca 
zagrożenia oraz sposoby zabezpieczenia przed wypadkiem. 
  

6. Wskazanie środków zapobiegającym niebezpieczeństwu wypadku 
• wyłączyć zasilanie skrzynki pomiarowej 

• odpowiednio oznaczyć miejsce pracy 

• stosować prawidłowy sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości 

• egzekwować od pracowników stosowania właściwych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia 
roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu (drabiny, elektrosprzęt, drobny sprzęt ręczny) 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 
 
 
           
Temat inwestycji : 

PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU 
WIELORODZINNYM W ISTEBNEJ 833 

 
Miejsce budowy : 

           Istebna 833 
 
Inwestor : 

 Wspólnota Mieszkaniowa Istebna 833 

 43-470 Istebna 833  
 
Branża : 
ELEKTRYCZNA 
 
Faza : 
PROJEKT WYKONAWCZY 
 
 
Niniejszym oświadczam, iż projekt budowlany dla inwestycji pn. przebudowa instalacji elektrycznej 
w budynku wielorodzinnym w Istebnej 833  sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  …....................      
  projektant      
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