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I. Dokumenty formalne 

1.  Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

 
Gdańsk, 2013.10.29 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 
Stosownie do art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

„PRAWO BUDOWLANE” 
(tekst jednolity – Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006.r. z późniejszymi zmianami) 

 
oświadczamy, 

że, projekt wykonawczy  
Budowa hali sportowej i łącznika przy szkole wraz z przebudową istniejącej infrastruktury  

w miejscowości Przywidz  
zlokalizowanej na działkach nr 208/1, 208/2, 209/1, 209/4 

- branża elektryczna i teletechniczna 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej  

i jest kompletny z punktu widzenia, któremu ma służyć. 
 

 
 
 

 
projektował 
mgr inż. Michał Chmielewski 
upr. bud. nr POM/0186/PWOE/11 
specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i energetycznych 
 
sprawdził 
mgr inż. Zbigniew Tomczyk  
upr. bud. nr POM/0013/PWOE/04 
specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i energetycznych 
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2.  Uprawnienia i zaświadczenia z Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa    
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II. Instalacje elektryczne i teletechniczne 

1.  Podstawa opracowania  

Niniejszy projekt wykonawczy wykonano w oparciu o: 
 zlecenie Inwestora; 
 branżowy projekt architektury; 
 wytyczne i uzgodnienia branżowe; 
 wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem; 
 warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 13/R33/03851; 
 warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 13/R33/05242; 
 warunki przyłączenia do sieci telefonicznej TOTTNSCU/443/2013; 
 wizję lokalną w terenie; 
 obowiązujące normy i przepisy; 
 ustawę Prawo Budowlane. 

2.  Zakres opracowania 

Projekt wykonawczy obejmuje: 
 zasilanie obiektu w energię elektryczną – główna linia zasilająca; 
 zmianę sposobu zasilania istniejącej szkoły; 
 rozdzielnicę główną hali sportowej – RGH; 
 wewnętrzne linie zasilające;  
 rozdzielnice budynkowe; 
 instalację gniazd wtykowych i wypustów zasilających; 
 instalację oświetlenia podstawowego; 
 instalację oświetlenia awaryjnego zapasowego i awaryjnego ewakuacyjnego;  
 system przyzywowy w toaletach dla niepełnosprawnych; 
 połączenia wyrównawcze; 
 instalacje odgromową i uziemiającą; 
 ochronę przed przepięciami; 
 ochronę przeciwporażeniową; 
 ochronę przeciwpożarową – przeciwpożarowy wyłącznik prądu;  
 instalację okablowania strukturalnego; 
 system telewizji dozorowej; 
 system oddymiania klatek schodowych. 

3.  Uzbrojenie terenu 

Roboty prowadzone będą na terenie wiejskim gdzie występuje typowa infrastruktura: 
 wodociągowa, 
 kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
 energetyczna SN-15kV i nn-0,4 kV, 
 telekomunikacyjna. 

Uzbrojenie terenu jest naniesione na planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:500 do celów 
projektowych. Stwierdza się, że poza uzbrojeniem podziemnym wyszczególnionym na planszach 
sytuacyjnych może występować uzbrojenie nie zinwentaryzowane. Przy wykonywaniu robót napotkane 
urządzenia podziemne należy traktować jako czynne i zachować warunki niezbędnego bezpieczeństwa. 
Napotkane kolizje zgłaszać inspektorowi nadzoru i służbom Inwestora zajmującą się eksploatacją 
poszczególnych sieci.  
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4.  Zasilanie obiektu  

Zasilanie hali sportowej odbywać się będzie z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego (ZKP) 
zlokalizowanego przy linii rozgraniczającej działkę od strony drogi (dz. 209/15) zgodnie z warunkami 
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 13/R33/03851 z dn. 24.04.2013r. wydanymi przez Energa 
Operator S.A. Odział w Tczewie. Projekt złącza ZKP stanowi odrębne opracowanie (zakres Energa 
Operator S.A.). Moc przyłączeniowa dla hali sportowej wynosi 90kW. Projekt sieci zewnętrznej (kabla 
zasilającego nN-0,4kV) stanowi odrębne opracowanie – zgodnie z projektem budowlanym.  

Lokalizację rozdzielnicy głównej hali sportowej ozn. RGH przedstawiono na planie instalacji 
elektrycznych poziom 0 (rys. E-1.1), natomiast schemat zasilania na rys. E-2.0. 

5.  Zmiana sposobu zasilania istniejącej szkoły 

W związku ze zwiększeniem się mocy dla istniejącej szkoły do 40kW zgodnie z warunkami 
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 13/R33/05242 projektuje się nową linię kablową  
z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego (ZKP) zlokalizowanego w granicy działki (dz. 209/15). 
Projekt złącza ZKP stanowi odrębne opracowanie (zakres Energa Operator S.A.). Projekt sieci zewnętrznej 
(kabla zasilającego nN-0,4kV) stanowi odrębne opracowanie – zgodnie z projektem budowlanym. 

W celu realizacji wyłączenia zasilania dla szkoły przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu, projektuje 
się złącze kablowe przelotowe z wyłącznikiem wyposażonym w wyzwalacz wzrostowy. Schemat zasilania 
istniejącej szkoły przedstawiono na rys. E-2.1. 

Kabel w budynku prowadzić w korytku elektrycznym KE100/H42 pod stropem. 
Zgodnie z opracowaną ekspertyzą techniczną dla istniejącej szkoły przewiduje się instalację 

oświetlenia ewakuacyjnego na ciągach komunikacyjnych o średnim natężeniu oświetlenia 5lx o czasie 
podtrzymania 1h. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego zasilać z istniejących obwodów oświetleniowych  
z pominięciem łącznika oświetlenia. 

Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia. 

6.  Rozliczeniowy pomiar energii 

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej zrealizowany będzie w projektowanym złączu kablowo-
pomiarowym (ZKP) za pomocą 4-kwadrantowego licznika energii elektrycznej czynnej i biernej  
z synchronizacją czasu w układzie półpośrednim. Projekt układu pomiarowego jest w zakresie Energi 
Operator S.A. 

7.  Rozdzielnica główna 

Rozdzielnica główna RGH zlokalizowana będzie w pomieszczeniu 0.31 na parterze. Z rozdzielnicy 
głównej wyprowadzone zostaną wewnętrzne linie zasilające rozdzielnice odbiorcze. Rozdzielnica RGH 
podzielona będzie na dwie sekcje: 

 sekcja 1 – sekcja zasilania podstawowego z możliwością podłączenia agregatu 
prądotwórczego, 

 sekcja 2 – sekcja pożarowa. 
Sekcja 2 będzie zasilała odbiory, które musza pozostać sprawne w razie pożaru. Zasilanie sekcji odbywać 
się będzie sprzed głównego wyłącznika prądu.  

Zasilanie rozdzielnicy głównej RGH oraz rozdzielnic odbiorczych będzie się odbywać liniami 
kablowymi 5-żyłowymi w układzie TN-S, z rozdzielonym przewodem ochronnym PE i neutralnym N.  

Wszystkie kable wychodzące z RGH wprowadzane mają być na drabinki oraz korytka kablowe  
z zachowaniem odpowiednich promieni zginania. 

Drzwi do wszystkich pomieszczeń ruchu elektrycznego muszą otwierać się na zewnątrz. 
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7.1  Podstawowe parametry techniczne rozdzielnicy głównej RGH 

 Stopień ochrony: IP54; 
 Klasa ochronności: II; 
 Prąd znamionowy: 630A; 
 Znamionowe napięcie izolacji: 690V; 
 Znamionowe napięcie pracy: 415V; 
 Częstotliwość znamionowa: 50Hz; 

7.2  Kontrolny pomiar energii elektrycznej w rozdzielnicy RGH 

Projektuje się system kontrolny pomiar energii elektrycznej w rozdzielnicy głównej RGH w postaci 
analizatora parametrów sieci. Pomiar kontrolny będzie zlokalizowany na szynach rozdzielnicy w postaci 
przekładników prądowych 150/5 A/A, kl. 0.5 2,5VA. Projektowany analizator umieścić na elewacji 
rozdzielnicy. Podstawowe parametry analizatora: 
Analizator parametrów sieci (APS): 

o Napięcie zasilające: AC 100 … 240 V ±10%, 50Hz 
o Zakres napięć: 3f; 690/400V, 50 Hz 
o Prąd wejściowy: 5 A 
o Obsługa menu w j. polskim 
o Interfejs Ethernet z Modbus TCP (*opcja) 
o Montaż czołowy 
o Pomiar napięć, prądów, mocy, częstotliwości, cosφ 
o Pomiar energii pozornej, czynnej i biernej 
o Rejestracja zdarzeń i przekroczeń wybranych parametrów, wartości max i min 
o Współczynniki zawartości harmonicznych napięcia i prądu 
o Kąty fazowe 
o Licznik godzin pracy 
o Pamięć zdarzeń >4000 
o Integracja z systemem zarządzania energią (*opcja) 
o Zgodność z PN EN 61557-12 o klasie dokładności 0,2 

 

8.  Wewnętrzne linie zasilające 

Między rozdzielnicą główną, a rozdzielnicami budynkowymi – dystrybucyjnymi należy poprowadzić 
wewnętrzne linie zasilające. 

Dla wszystkich wewnętrznych linii zasilających i obwodów instalacji elektrycznych w obiekcie 
projektuje się odpowiednie trasy kablowe. 

Ciągi koryt instalacyjnych - kablowych zapewniają możliwość rozprowadzenia wszystkich lub 
większości obwodów WLZ i części obwodów oświetlenia i zasilania urządzeń. 

Wszystkie zejścia pionowe tras kablowych winny być wykonane za pomocą drabinek kablowych typu 
średnio-ciężkiego. Należy stosować wyłącznie koryta ocynkowane metodą zanurzeniowo-ogniową 
zakładając wymaganie pracy w środowisku kategorii korozyjności C3, C4 o grubości blachy 1,5mm. 

Wszystkie drabinki i korytka należy podwieszać w sposób trwały i pewny. Rozstaw podwieszeń dla 
koryt kablowych należy dostosować do nośności koryta przy założeniu jego maksymalnego obciążenia, 
jednak nie rzadziej niż 1,5m. 

Drabiny i koryta należy podwieszać przede wszystkim do konstrukcji nośnej stropu oraz do 
specjalnie przygotowanych konstrukcji pod instalacje, za pomocą systemowych zawiesi podwójnych, 
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wsporników, podstaw sufitowych, itp. Należy stosować podpory i zawiesia o wymiarach i nośności 
dostosowanych do rozmieszczenia i przenoszonych obciążeń. 

Należy używać elementów typowych, posiadających odpowiednie aprobaty. 
Przewody instalacji elektrycznej pożarowej należy mocować w oparciu o dedykowany system 

mocowań w postaci uchwytów kablowych o odpowiedniej odporności ogniowej. 
Zasilanie urządzeń i instalacji przeciwpożarowych powinno być wykonane kablami ognioodpornymi 

gwarantującymi pracę instalacji podczas pożaru przez okres co najmniej 90 minut. Kable i przewody  
o wzmocnionej odporności ogniowej należy prowadzić osobnymi trasami niż kable o izolacji zwykłej. 

Bez zatwierdzenia przez konstruktora, wykonawca nie może przystąpić do wykonywania instalacji 
mocowanych do konstrukcji budynku. Nie dopuszcza się wykonywania zawiesi we własnym zakresie. 

Należy zapewnić wszystkie niezbędne podejścia do zasilanych odbiorników i gniazd wtykowych. 
Należy również zapewnić wszelkie konieczne przebicia przez ściany oraz stropy wraz niezbędnym ich 
uszczelnieniem. 

Wszystkie podejścia od głównych tras koryt kablowych do poszczególnych odbiorników projektuje 
się wykonać: 

 w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub giętkich wewnątrz ścian GK i/lub 
pod tynkiem; 

 w listwach i kanałach PCV na ścianach murowanych nie tynkowanych, z fakturą 
bloczków; 

 w rurkach elektroinstalacyjnych, na uchwytach kablowych w pozostałych 
przypadkach. 

Wewnętrzne linie zasilające zostaną wykonane, zgodnie z Polskimi i Europejskimi Normami 
stosowanie instalacji elektrycznych 3-fazowych i 1-fazowych jako: 5-przewodowe i 3-przewodowe  
z oddzielnym przewodem ochronnym PE oraz przewodem neutralnym N i będą przystosowane do pracy 
w układzie sieci TN-S. Do pionowego rozprowadzenia kabli w budynku przewidziano wykorzystanie 
pionowych szachtów instalacyjnych. W szachcie instalacji elektrycznych będą prowadzone przewody 
elektryczne silnoprądowe. Obok przewodów elektrycznych, w korytku metalowym pełnym będą 
prowadzone przewody instalacji teletechnicznych. Metalowe części drabin kablowych i korytek należy 
objąć instalacją połączeń wyrównawczych. 

9.  Rozdzielnice odbiorcze 

W celu uzyskania funkcjonalnego układu dystrybucji obwodów, zasilających odbiorniki o stosunkowo 
małych mocach, projektuje się tablice rozdzielcze – dystrybucyjne rozmieszczone w obrębie hali. 

Zaprojektowano: 
 tablicę TSOB – zasilanie i sterowanie obwodów oświetlenia boiska; 
 tablicę TSOH – zasilanie i sterowanie obwodów oświetlenia holu głównego; 
 tablicę TP0 – zasilanie obwodów oświetlenia, gniazd ogólnego przeznaczenia  

i odbiorników elektrycznych poziomu 0; 
 tablicę TP1 – zasilanie obwodów oświetlenia, gniazd ogólnego przeznaczenia  

i odbiorników elektrycznych poziomu 1; 
 tablicę TKOT – zasilające obwodów oświetlenia i technologii kotłowni 

Lokalizacje tablic rozdzielczych przedstawiono na planach instalacji elektrycznych rys. E-1.1, E-1.2,  
E-1.3. 

Rozdzielnice odbiorcze zaprojektowane dla zasilania poszczególnych stref budynku zostaną 
wykonane według podobnych zasad i zgodnie z tymi samymi standardami jakościowymi jak rozdzielnica 
główna niskiego napięcia - RGH. 

Wszystkie rozdzielnice będą w wykonaniu IP54, zamykane na kluczyk. Wszystkie rozdzielnice 
powinny posiadać co najmniej 20% miejsca na przyszłą rozbudowę zabezpieczeń i wyposażenia 
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elektroinstalacyjnego. Jako zabezpieczenia obwodów odbiorczych zostaną zastosowane wyłączniki 
instalacyjne nadmiarowo-prądowe, konstrukcji modułowej.  

Na drzwiach rozdzielnic oraz wewnątrz należy przytwierdzić tabliczki i naklejki ostrzegawcze.  
W rozdzielnicach należy umieścić aktualne schematy połączeń. Rozdzielnice należy zainstalować w taki 
sposób, aby zapewnić łatwy dostęp obsługi dla pracowników technicznych. Aparaty należy oznakować  
i opisać zgodnie z dokumentacją. Metalowe elementy konstrukcji i obudowy rozdzielnic należy uziemić 
zgodnie z Polskimi Normami. 

10.  Instalacja gniazd wtykowych i wypustów zasilających 

Zasilanie instalacji gniazd wtykowych i wypustów zasilających urządzenia technologiczne hali 
sportowej poprowadzone zostanie z rozdzielnicy głównej RGH oraz rozdzielnic dystrybucyjnych. 
Instalację elektryczną wykonać w oparciu o plany instalacji elektrycznych (rys. E-1.1, E-1.2, E-1.3.). 

Osprzęt montowany w pomieszczeniach technicznych powinien być montowany na wysokości 1,2m 
nad poziomem posadzki. Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach „suchych” należy montować na 
wysokości 0,3 m. Sprzęt instalowany w pomieszczeniach wilgotnych oraz technicznych wskazanych  
w dokumentacji powinien posiadać stopień ochrony co najmniej IP44 i powinien być zabezpieczony 
dodatkowo wyłącznikiem różnicowoprądowym 30mA. Instalację w powyższych pomieszczeniach należy 
wykonać zgodnie z normą PN-HD 60364-7-701. 

Na hali sportowej (w parkiecie) projektuje się kasety zasilające podpodłogowe wyposażone  
w 6 gniazd elektrycznych 16A, 230V oraz 4 gniazda IT dostępowe RJ45. Montaż samych kaset wykonać 
przed wylaniem posadzki betonowej.  

Instalację elektryczną gniazd jednofazowych należy wykonać przewodem YDY(żo) 3x2,5, 750V. 
W budynku przewidziano instalację systemu wentylacji i klimatyzacji. Niniejsze opracowanie 

zapewnia zasilanie w energię elektryczną central wentylacji, wentylatorów kanałowych, jednostki 
zewnętrznej klimatyzacji oraz szafki zasilająco-sterującej klimatyzacją. Automatyka sterująca stanowi 
osobne opracowanie. Urządzenia posiadające części ruchome jak wentylatory, klimatyzatory, pompy itp. 
należy zasilać poprzez serwisowe wyłączniki prądu. Wyłączniki należy instalować w pobliżu urządzeń tak 
by zapewnić łatwy dostęp dla obsługi. Zasilanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji większej mocy należy 
poprowadzić z rozdzielnicy głównej. Jednostki o stosunkowo małej mocy, tj. wentylatory kanałowe 
zasilać z obwodu oświetleniowego. 

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby zachować odpowiednią odległość od instalacji 
teletechnicznych celem wyeliminowania zakłóceń. Należy zachować odpowiedni promień gięcia 
przewodów oraz, odpowiedni sposób i siłę mocowania przewodów. 

Przewody prowadzić z zachowaniem dopuszczalnych odległości zbliżeń i skrzyżowań z innymi 
instalacjami. 

Przejścia przez ściany będące przegrodami pożarowymi wykonać zgodnie z Polskimi Normami. 
Przejścia te należy uszczelnić zaprawą ognioodporną o odporności nie mniejszej niż odporność bariery. 

11.  Instalacja oświetlenia podstawowego 

Dla budynku zaprojektowano instalację oświetlenia podstawowego. Projekt oświetlenia 
opracowano według obowiązujących przepisów, wytycznych zawartych w Polskich Normach oraz wiedzy 
technicznej ze szczególnym uwzględnieniem normy PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie – oświetlenie 
miejsc pracy – miejsca pracy we wnętrzach” oraz normy PN-EN 12193 „Światło i oświetlenie – 
oświetlenie w sporcie” i tak dla poszczególnych rodzajów pomieszczeń średnie natężenie światła 
powinno wynosić co najmniej: 

 pomieszczenia biurowe: 500lx; 
 komunikacja: 200lx; 
 schody: 150lx; 
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 szatnie: 200lx; 
 magazyny 100lx; 
 hala sportowa (boisko): 750lx;  
 sale projektowe i sale szkoleń: 500lx; 

 
Sterowanie oświetlenia odbywa się za pomocą przycisków z tablic sterowania oświetleniem 

(boisko, hol, trybuny), czujek ruchu PIR (komunikacja, toalety) i łączników oświetlenia.  
Łączniki oświetleniowe należy instalować na wysokości 1,2m. Standard osprzętu należy ustalić  

z Inwestorem na etapie przetargu. 
Instalację oświetleniową należy wykonać przewodami YDY(żo) 3x1,5mm2, 750V oraz YDY(żo) 3x2,5 

mm2, 750V dla oświetlenia na boisku. Podział na obwody zasilające oraz przekrój i typ przewodów 
przedstawiono na schematach rozdzielnic elektrycznych. 

Przewody prowadzić głównie w korytkach kablowych. Z koryt kablowych do opraw należy wykonać 
instalację podtynkową, bądź, jak w przypadku boiska  w rurkach ochronnych. 

Przejścia przez ściany będące przegrodami pożarowymi wykonać zgodnie z Aprobatą Techniczną. 
Przejścia te należy uszczelnić masą ognioodporną o odporności nie mniejszej niż odporność bariery. 

Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy wykonać pomiary natężenie oświetlenia. 

12.  Instalacja oświetlenia awaryjnego zapasowego i awaryjnego ewakuacyjnego 

Dla budynku projektuje się instalację oświetlenia awaryjnego zapasowego i awaryjnego 
ewakuacyjnego. Zaprojektowana instalacja oświetlenia awaryjnego spełnia wymagania norm:  

PN-EN 1838:2005 
„Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne” 
PN-EN 50172:2005 
  „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego” 
W instalacji oświetleniowej pomieszczeń stacji rozmieszczono oprawy wyposażone w moduły 

zasilania awaryjnego z czasem podtrzymania 1h, zapewniające doświetlenie niezbędne do opuszczenia 
pomieszczeń.  

Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych zaprojektowano na przyjętych drogach ewakuacji,  
w miejscach określonych w normie PN EN 1838 w taki sposób, aby minimalne natężenie oświetlenia 
podczas pracy bateryjnej było większe niż 1 lx, w miejscach poza drogami ewakuacyjnymi gdzie znajdują 
się urządzenia przeciwpożarowe, przyciski alarmowe lub uruchamiające urządzenia, większe niż 5 lx. 
Rozmieszczenie opraw pokazano na planach instalacji elektrycznych. 

Wszystkie oprawy, za wyjątkiem opraw na hali sportowej, będą pracowały w trybie „na jasno” czyli 
będące źródłami światła w trybie normalnej pracy i przechodzącymi w tryb awaryjny w momencie zaniku 
zasilania. Natomiast na hali sportowej oprawy będą pracowały w trybie „na ciemno” – w chwili zaniku 
napięcia w tablicy TSOB oprawy poprzez wewnętrzny moduł zostaną załączone. 

Na drodze ewakuacyjnej przy wyjściach i zmianach kierunku ewakuacji rozmieszczone zostały 
oprawy oświetleniowe ewakuacyjne wyposażone w podświetlone piktogramy oznaczające kierunek drogi 
ewakuacji.  

Wszystkie oprawy wyposażone w moduł awaryjny adresowalny posiadają funkcję umożliwiającą 
autonomiczne nadzorowanie prawidłowej pracy, poprzez samoczynne wykonywanie testów 
funkcjonalnych oraz autonomicznych i sygnalizowanie wyników za pomocą diod. Ponadto projektuje się 
monitorowanie każdego modułu awaryjnego za pomocą centralki monitorowania, która powinna 
umożliwiać m.in. kontrolę stanu baterii w poszczególnych oprawach, stanu źródeł światła, wyzwalanie 
testu funkcjonalnego i autonomicznego. 

Oprawy oświetlenia awaryjnego i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zostały oznaczone na 
planach kolorem czerwonym. Typy i rodzaje opraw przedstawiono w tabelce na rysunkach. Do opraw 
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oświetlenia awaryjnego i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy doprowadzić dodatkowy 
przewód z pominięciem łącznika oświetlenia. Pozostałe zasady prowadzenia przewodów są takie same 
jak przy oświetleniu podstawowym. 

Instalację oświetlenia awaryjnego należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami w oparciu  
o przepisy dla instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Oprawy należy montować oraz 
konserwować zgodnie z wytycznymi producenta.  

Przejścia przez ściany będące przegrodami pożarowymi wykonać zgodnie z odpowiednią Aprobatą 
Techniczną. Przejścia te należy uszczelnić masą ognioodporną o odporności nie mniejszej niż odporność 
bariery.  

Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia 

13.  Instalacja oświetlenia zewnętrznego 

Dla terenu zewnętrznego wokół budynku hali sportowej, dojść, dróg wew. oraz miejsc parkingowych 
przewiduje się instalację opraw oświetleniowych. Rozmieszczenie opraw oraz trasy kabli przedstawiono 
na planie zagospodarowania terenu (rys. E-1.0) – zgodnie z projektem budowlanym . Wszystkie prace 
związane z układaniem kabli należy prowadzić zgodnie z normą N SEP-E-004. Zasilanie opraw 
zaprojektowano z rozdzielnicy głównej budynku – RGH. Sterowanie oświetleniem należy wykonać w 
oparciu o łącznik krzywkowy (auto-0-ręczne) oraz zegar astronomiczny i czujnik zmierzchowy. Aparaty 
wykonawcze zabudować w rozdzielnicy RGH. 

14.  System przyzywowy w toalecie dla niepełnosprawnych 

Toalety dla niepełnosprawnych zostaną wyposażone w przycisk umożliwiający osobie potrzebującej 
wezwanie pomocy. W momencie wciśnięcia tego przycisku, zapali się lampka nad drzwiami do toalety 
oraz aktywowany zostanie alarm w centralce sterującej, zlokalizowanej na recepcji. Wyłączenie alarmu 
będzie możliwe jedynie poprzez wciśnięcie przycisku kasującego zlokalizowanego w toalecie, w której 
wciśnięto przycisk przywołania. Lokalizacja elementów została pokazana na rys. E-1.1. Schemat 
podłączenia został pokazany na schemacie E-7.1. 

15.  Połączenia wyrównawcze  

W budynku zaprojektowano połączenia wyrównawcze główne z główną szyną wyrównawczą GSW  
i połączenia lokalne z lokalnymi szynami połączeń wyrównawczych LSPW. Instalację połączeń 
wyrównawczych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami PN-HD 60364-5-
54:2010 i PN-HD 60364-7-701:2010. 

GSW zaprojektowano w postaci płaskownika miedzianego Cu 120mm2 umieszczonego na 
izolatorach w rozdzielnicy głównej budynku RGH. Do GSW należy przyłączyć: uziom budynku, główne 
ciągi instalacji rurowych C.O., wod-kan, kanały wentylacyjne, lokalne szyny wyrównawcze, przewody PE 
rozdzielnic, metalowe obudowy skrzynek teletechnicznych, bednarki uziemiające.  

W wychodzących z pomieszczenia rozdzielni korytkach kablowych należy ułożyć bednarkę FeZn 25x4 
do której należy przyłączać urządzenia – jednocześnie łącząc wszystkie lokalne szyny połączeń 
wyrównawcze LSPW. Instalację ekwipotencjalną należy łączyć z instalacją uziemiającą poprzez zacisk 
probierczy.  

Po wykonaniu instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji należy wykonać wymagane badania 
i pomiary ochronne przez uprawnione osoby. 

16.  Instalacja odgromowa i uziemiająca  

Instalacja odgromowa i uziemiająca przedstawiona została na rysunkach E-3.1 oraz E-3.2. Zwody 
poziome i pionowe na dachu zaprojektowano z drutu stalowego ocynkowanego FeZn φ8. Przewody 
odprowadzające wykonywać za pomocą bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4.  
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Do ochrony urządzeń zlokalizowanych na dachu projektuje się maszty odgromowe. 
Uziom fundamentowy zaprojektowano  za pomocą bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4.  
Wszelkie przewodzące elementy wystające  z budynku tj. balustrady, rynny, kominy, drabiny, żaluzje 

maskujące itp. należy podłączyć do instalacji odgromowej.  
Przewody odprowadzające układać po możliwie najkrótszej drodze pomiędzy zwodem, 

a przewodem uziemiającym. Należy zapewnić ciągłość połączeń instalacji. Przy dylatacjach 
zaprojektowano mostki dylatacyjne. W miejscach wskazanych na rysunku należy wykonać marki  
z bednarki FeZn 30x4. 

Instalację odgromową wykonać zgodnie z normą PN-EN 62305. 

17.   Ochrona przed przepięciami  

Ochronę przed przepięciami zrealizowano poprzez zainstalowanie w rozdzielnicy RGH ograniczników 
przepięć kombinowanych typu I (klasy B+C) oraz w rozdzielnicach dystrybucyjnych typu II (kl. C) 
redukujących przepięcia łączeniowe i atmosferyczne indukowane do poziomu poniżej 1,5kV. 

18.   Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zrealizowano przez zastosowanie izolacji  podstawowej 
przewodów i osprzętu oraz obudów o stopniu ochrony IP 2X.  

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano: „samoczynne wyłączenie napięcia” 
w układzie TN-S wg PN - HD 60364.   

Jako dodatkową ochronę przed dotykiem pośrednim, w rozdzielnicach, dla większej części obwodów 
odbiorczych zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie różnicowym I=30mA Obudowy 
metalowe rozdzielnic oraz części dostępne montowanego osprzętu należy połączyć z przewodami 
ochronnymi „PE” instalacji. 

Po wykonaniu sieci i instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji należy wykonać wymagane 
badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby. Pomiary sprawdzające ochrony 
przeciwporażeniowej należy wykonać we wszystkich rozdzielnicach z uwzględnieniem podziałów 
sieciowych. Odbiorniki włączane do projektowanej sieci winny spełniać aktualne przepisy i warunki 
techniczne oraz postanowienia wieloarkuszowej normy  PN-HD 60364. 

19.   Ochrona przeciwpożarowa 

Stosownie do obowiązujących przepisów dla budynku projektuje się przeciwpożarowy wyłącznik 
prądu PWP. W przypadku pożaru prowadzący akcję gaśniczą ma możliwość wyłączenia  zasilania budynku 
głównym „przeciwpożarowym” wyłącznikiem prądu. 

Przycisk PWP zainstalowany będzie przy głównym wejściu do budynku. Załączenie przycisku PWP 
spowoduje wyłączenie wyłącznika prądu i tym samym wyłączenie zasilania w całym budynku. 

 
Przycisk w obudowie z wybijaną szybką połączony jest kablem sterowniczym typu HDGs 3x1,5 PH90 

z członem wybijakowym wyłączników prądu. Przycisk wyłącznika należy oznaczyć napisem: 
„PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU”  
Przejścia przewodów instalacji elektrycznych przez ściany będące przegrodami pożarowymi należy 

wykonać zgodnie z odpowiednią Aprobatą Techniczną. Przejścia te należy uszczelnić masą ognioodporną 
odporności nie mniejszej niż odporność przegrody. 

20.  Okablowanie strukturalne 

W projektowanych pomieszczeniach biurowych, administracyjnych, boisku poprowadzona zostanie 
sieć okablowania strukturalnego. Sieć okablowania strukturalnego zapewni dostęp do internetu. 
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Projektuje się gniazda dostępowe sieci okablowania strukturalnego z modułami logicznymi typu RJ45. 
Gniazda dostępowe należy instalować razem z gniazdami elektrycznymi w punktach abonenckich. Punkty 
abonenckie wykonane będą jako kasety podłogowe – montaż w podłodze oraz podtynkowo.  
Na boisku projektuje się trzy punkty abonenckie wyposażone po 4 moduły RJ45. Na etapie robót 
instalacyjnych należy wprowadzić oznaczenie modułów logicznych w gniazdach RJ45: nr poziomu/nr panelu w 
szafie/nr portu w panelu 

Np. 0/01/15 – oznacza piętro parter 0, z panelu nr 01, nr portu 15. 
Projektuję się szafę dostępową 19” naścienną dwusekcyjną 15U, stanowiąca Główny Punkt Dystrybucji - 

GPD  zainstalowaną w pomieszczeniu 0.31 na parterze. W szafie GPD zainstalowane będą urządzenia pasywne 
dla instalacji komputerowej przeznaczone do porządkowania oraz rozdziału okablowania strukturalnego. W 
szafie przewidziano miejsce na zainstalowanie osprzętu aktywnego, będącego poza zakresem opracowania.  

Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci telefonicznej TOTTNSCU/5464/2013 z dn. 05.07.2013r 
wydanymi przez Telekomunikację Polską dla hali sportowej w Przywidzu projektuje się kabel 
telekomunikacyjny XzTKMDXpw 5x2x0,5. Kabel zakończony będzie na głowicy kablowej w Głównym Punkcie 
Dystrybucyjnym – GPD. 

Instalację okablowania strukturalnego w budynku należy wykonać w oparciu o rysunki E-1.1, E-1.2 E-1.3 
i E-6.1. Elementy konstrukcyjne szafy dystrybucyjnej należy podłączyć do listwy uziemiającej wykorzystując 
linki uziemiające. Listwę uziemiającą należy łączyć z Główną Szyna Uziemiającą budynku przewodem LgYżo 
1x25.     

Okablowanie poziome należy poprowadzić w korytkach kablowych, przeznaczonych dla sieci 
okablowania strukturalnego oraz okablowania instalacji słaboprądowych. Metalowe części drabin kablowych i 
korytek należy uziemić. Przewody prowadzić z zachowaniem dopuszczalnych odległości zbliżeń i skrzyżowań z 
innymi instalacjami. Okablowanie strukturalne między gniazdami abonenckimi,  
a Głównym Punktem Dystrybucji wykonane będzie kablem U/UTP, 4-pair, cat. 6a.  

Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić: 
- poprawność i ciągłość wykonanych połączeń 
- straty odbiciowe RL 
- tłumienność wtrąceniową 
- zmniejszenie przesłuchu zbliżonego NEXT pomiędzy dwiema parami 
- sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zbliżonego (PSNEXT) 
- współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu pomiędzy dwiema  
  parami (ACR) 
- sumaryczny współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu (PSACR) 
- zmniejszenie przesłuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do długości linii  
  transmisyjnej (ELFEXT) pomiędzy dwiema parami 
- sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do długości  
  linii  transmisyjnej (PSELFEXT) 
- rezystancja pętli stałoprądowej 
- opóźnienie propagacji 
- różnica opóźnień propagacji. 
- wykonać pomiar reflektometryczny zakończonych włókien światłowodowych 

Protokoły pomiarów należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej 

21.  System nagłośnienia hali sportowej  

W hali przewiduje się system nagłośnienia. Sala będzie miejscem organizacji zajęć sportowych, apeli, 
występów artystycznych, itp. Projekt systemu nagłośnienia jest poza zakresem opracowania. Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania powyższego systemu wg indywidualnej oferty wykonanej na etapie projektu. 
Zaproponowany system podlega akceptacji przez Inwestora. 
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22.  System Telewizji Dozorowej CCTV 

22.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu telewizji dozorowej CCTV 
dla budynku hali sportowej w Przywidzu. 

22.2 Zakres opracowania 

Projekt obejmuje: 
 Dobór i instalację kamer, 
 Dobór rejestratora i dysków twardych, 
 Dobór i instalację okablowania, 
 Zasilanie. 

22.3 Normy  

 PN-EN 50132-1:2012 – Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane  
w zabezpieczeniach. Część 1: „Wymagania systemowe” 

 PN-EN 50132-5-1:2012 – Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane  
w zabezpieczeniach. Część 5-1: „Transmisja wideo- Ogólne wymagania eksploatacyjne” 

 PN-EN 50132-5-1:2012/AC:2012 – Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane 
w zabezpieczeniach. Część 5-1: „Transmisja wideo- Ogólne wymagania eksploatacyjne” 

 PN-EN 50132-7:2003 – Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane  
w zabezpieczeniach. Część 7: „Wytyczne stosowania” 

 PN-EN 50130-4:2012 – Systemy alarmowe Część 4: „Kompatybilność elektromagnetyczna, 
norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów 
sygnalizacji pożarowej, sygnalizacji włamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostępu  
i osobistych 

 PN-HD 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

22.4 Założenia projektowe 

Celem zainstalowanego systemu jest obserwacja wybranych przez użytkownika miejsc i rejestracja 
zdarzeń. Monitoring ma na celu polepszenie warunków bezpieczeństwa w budynku. Przyjęto  
następujące wymagania dla systemu: 

 Monitoring i rejestracja osób i zdarzeń w pomieszczeniach, 
 Czas archiwizacji materiału - 30 dni, 
 System ma być oparty na kamerach kolorowych, 
 Podgląd obrazu z kamer na monitorze w recepcji/portiernia budynku hali sportowej 

(ostateczna lokalizacja do decyzji Inwestora). 

22.5 Opis obiektu 

Nowo powstały budynek hali sportowej będzie przylegał do istniejącej części szkoły  
w miejscowości Przywidz. Do budynku przewidziano 1 wejście od strony korytarzy części istniejącej oraz 
1 od zewnątrz (z terenu). Teren szkoły objęty jest całodobową ochroną.  
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22.6 Lokalizacja centrum monitoringu 

Urządzenia systemu monitoringu należy zamontować w pomieszczeniu serwerowni 0.31 na 
parterze w szafie dystrybucyjnej dwusekcyjnej typu RACK 19” 18U. W szafie tej umieszczone będą 
również urządzenia instalacji okablowania strukturalnego.  

Obraz w trybie bezpośrednim przesyłany będzie poprzez wewnętrzną sieć okablowania 
strukturalnego hali sportowej do pomieszczenia portierni/recepcji budynku. 

22.7 Wymagania systemu monitoringu 

Urządzenia w systemie mają pracować w oparciu o rozwiązanie hybrydowe. System musi 
współpracować z dowolnym rodzajem sieci strukturalnej bez względu na użyte medium transmisyjne. 
Aplikacja do obsługi i zarządzania systemem ma pozwalać na tworzenie map lokalizacji wraz  
z nanoszeniem na nie interaktywnych punktów kamerowych. Oprogramowanie ma umożliwiać eksport 
nagrań do plików video; eksport do pliku graficznego; wydruk plików graficznych na drukarce; 
zewnętrzną archiwizację na płytach DVD. System powinien umożliwiać automatyczne tworzenie kopii 
zapasowych wybranych danych zapisu przy użyciu harmonogramu na dyski zewnętrzne i przestrzenie 
sieciowe. Oprogramowanie powinno wspierać możliwość współpracy z macierzami iSCSI. System musi 
posiadać możliwość zarządzania uprawnieniami użytkowników, umożliwiający zawansowanie 
dostosowanie uprawnień każdego użytkownika systemu. System ma posiadać możliwość sygnalizacji 
zdarzeń alarmowych poprzez informację na ekranie, dźwięk, wysłanie wiadomości e-mail, SMS, na 
mapach lokalizacji i inne. System powinien mieć zaimplementowane w standardzie algorytmy analizy 
obrazu: detekcja ruchu (minimum 5 różnych ustawień z definiowanymi zdarzeniami), zniknięcie obiektu, 
pojawienie się obiektu, zarówno w obrazie na żywo jak i w obrazie odtwarzanym.  

System powinien posiadać również detekcję rozmycia oraz zasłonięcia kamery. System powinien 
posiadać w ramach standardowej licencji możliwość dwustronnego liczenia obiektów. Wynik liczenia 
powinien być dostępny na ekranie, a także w postaci logów oraz wykresu z podziałem na okresy czasowe 
(godziny, dni, miesiące). Powinna istnieć możliwość eksportu danych zliczania do pliku kalkulacyjnego  
a wykresów do pliku graficznego. System powinien posiadać możliwość rozszerzenia poprzez dodatkową 
licencję funkcjonalności analizy obrazu o detekcję przekroczenia linii / obszaru wraz z detekcją kierunku 
oraz pomiar przybliżonej prędkości na podstawie ruchu obiektów (wraz z możliwością wyświetlania 
prędkości na ekranie). Każda z kamer w systemie ma mieć możliwość dokonywania indywidualnych 
ustawień. Podgląd dla każdej z kamer musi być możliwy do obserwacji w dowolnym oknie programu aż 
do trybu pełnoekranowego. System musi posiadać możliwość zdalnej konfiguracji urządzeń pracujących  
w systemie CCTV.  

Stacja zarządzająca systemu musi mieć możliwość podłączenia do klawiatury sterującej  
z joystickiem 3D do sterowania kamerami ruchomymi (z definiowalnymi przyciskami funkcyjnymi).  
W systemie należy zapewnić prezentację nazwy kamery na obrazie, wraz z możliwością wyświetlania 
prędkości transmisji. System powinien umożliwiać obsługę urządzeń IP (kamer i transmiterów) nie mniej 
niż 75 różnych producentów (lista zintegrowanych urządzeń powinna obejmować nie mniej niż 1700 
różnych modeli kamer).  System powinien wspierać różne rodzaje kompresji: H264, MPEG4, MJPEG. 
Zapis danych obrazu i zdarzeń alarmowych w systemie powinien być realizowany w rejestratorze 
sieciowym wykonanym w oparciu o jednostkę komputerową lub serwerową, pracującą w sieci TCP/IP, 
bez wejść kamerowych. System musi mieć możliwość eksportu zapisu do plików zewnętrznych  
z możliwością weryfikacji prawdziwości pliku (funkcja znaku wodnego) za pomocą odtwarzacza tych 
plików. Aplikacja kliencka powinna być przystosowana do współpracy z minimum 8 monitorami  
w ramach jednej jednostki komputerowej.  

Aplikacja serwerowa powinna obsługiwać minimum 2 monitory. System powinien obsługiwać 
(podgląd na żywo oraz zapis) zarówno kamery o standardowych rozdzielczościach oraz kamery 
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megapikselowe. Oprogramowanie powinno posiadać możliwość wykonywania zbliżenia cyfrowego 
obrazu z kamery z powiększeniem minimum x 64. Powinna istnieć możliwość kilkakrotnego wyświetlania 
tej samej kamery na żywo w wielu oknach programu z różnym stopniem powiększenia i różnym 
kadrowaniem. Aplikacja musi mieć możliwość odtwarzania nagrań z dużą prędkością (x64) oraz 
odtwarzania w trybie podziału ekranu na 16 okien zarówno aplikacji serwerowej jak i w kliencie. System 
rejestracji powinien umożliwiać ustawienie nagrywania przed alarmem (min. 60 sekund) oraz po alarmie 
(minimum 60 sekund). Rozwiązanie powinno umożliwiać wykrywanie nieprawidłowego działania 
systemu przez informowanie o przysłonięciu obiektywu, utracie ostrości kamery lub braku sygnału video. 
Zdarzenia w systemie powinny być rejestrowane w postaci logów z możliwością eksportu z dowolnego 
przedziału czasowego do pliku kalkulacyjnego.  

System powinien rejestrować minimum takie zdarzenia jak: logowanie użytkowników, nieudane 
logowanie, uruchomienia usług, uruchamianie zapisu / harmonogramu, włączenie i wyłączenie kanału. 
System powinien rejestrować ze znakiem wodnym w celu późniejszej weryfikacji autentyczności zapisu. 
Aplikacja powinna mieć możliwość współpracy z dowolnymi terminalami POS oraz integrację  
z systemami zewnętrznymi (np. Kontroli Dostępu lub LPR). W systemie musi istnieć możliwość 
automatycznego wykonywania akcji w przypadku wykrycia określonego ciągu tekstowego (np. otwarcie 
szlabanu po rozpoznaniu wprowadzonej wcześniej tablicy rejestracyjnej pojazdu). System powinien 
umożliwiać wyszukiwanie zdarzeń po zarejestrowanych razem z obrazem (w postaci bazy danych) danych 
tekstowych (np. wyszukiwanie zdarzeń kontroli dostępu po wprowadzeniu numeru karty). System 
powinien wspierać pracę w strukturze klient – serwer. System powinien obsługiwać tryb wirtualnego PTZ 
dla kamer z obiektywami 360 stopni. Aplikacja musi obsługiwać standard komunikacji ONVIF. System 
powinien mieć możliwość rozbudowy o oprogramowanie zarządzające rozległą instalacją CCTV IP  
z obsługą ściany monitorów - CMS. 

22.8 Zasilanie 

Zasilanie głównej szafy Systemu Telewizji Dozorowej (szafa PPD) wykonane będzie z rozdzielnicy 
RGH. Zasilanie kamer CCTV wykonane będzie za pomocą zasilacza 12VDC. Jednostka rejestrująca – 
serwer z dyskami- zainstalowana w szafie zasilane będą poprzez jednostkę UPS 1600VA zainstalowaną  
w szafie RACK, przeznaczoną do podtrzymania działania systemu praz okres kilku minut na wypadek 
zaników zasilania. Zasilanie z RGH do szafy RACK jest w zakresie instalatora elektrycznego. 

22.9 Wykonanie instalacji 

Instalację elementów CCTV należy wykonać w oparciu o następujące rysunki: 
 E-1.1      Plan instalacji elektrycznych i teletechnicznych – parter,  
 E-1.2      Plan instalacji elektrycznych i teletechnicznych – piętro I,  
 E-1.3      Plan instalacji elektrycznych i teletechnicznych– piętro II,  
 E-5.1      Schemat ideowy systemu CCTV.  

Okablowanie należy wykonać kablami OMY 3x1,5. 
Kable należy układać pod tynkiem. W miejscach gdzie nie jest możliwe prowadzenie kabli pod 

tynkiem należy je prowadzić w listwach instalacyjnych na tynku. 

22.10 Parametry podstawowych urządzeń 

KAMERA KOPUŁKOWA  
 Kamera w obudowie kopułowej dzień/noc, 
 Przetwornik: 1/2,9” 2M CMOS ze skanowaniem progresywnym, 
 Rozdzielczość: Minimum 1920 (w pionie) x 1080 (w poziomie), 
 Obiektyw: 3,5-16 mm , 
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 Liczba diod IR: 30, 
 Zasięg doświetlenia IR: 25m, 
 Czułość: 0.1 lux / 0 lux z doświetleniem IR, 
 AGC, 
 BLC, 
 AWB, 
 Montaż 3D, 
 Strefy prywatności: 15, 
 Norma szczelności: IP65, 
 Napięcie zasilana: 12Vdc. 

KAMERA KOMPAKTOWA  
 Przetwornik: 1/2,5” 5M CMOS ze skanowaniem progresywnym, 
 Rozdzielczość: Minimum 2592 (w pionie) x 1944 (w poziomie), 
 Obiektyw: 2,8-11 mm, 
 Liczba diod IR: 30, 
 Zasięg doświetlenia IR: 30m, 
 Czułość: 0 lux z doświetleniem IR, 
 Mechaniczny filtr podczerwieni, 
 System redukcji szumów, 
 Detekcja ruchu, 
 Strefy prywatności: 10, 
 Menu OSD, 
 Norma szczelności: IP66, 
 Napięcie zasilana: 12Vdc, 
 W komplecie uchwyt z prowadzeniem wewnętrznym przewodów. 

SERWER REJESTRUJĄCY 
 Procesor: min. 3,5GHz, 4 rdzenie fizyczne, 8 wątków, 
 Płyta główna klasy serwerowej przystosowana do pracy 24/7, 
 Pamięć RAM minimum 8GB DDR3 
 System operacyjny 64 bit PL, 
 Dysk twardy systemowy minimum 500GB przeznaczony do pracy ciągłej, 
 Dyski do rejestracji: przestrzeń min. 4 x 4TB przeznaczony do pracy ciągłej, 
 Interfejs sieciowy Minimum 2 x 10/100/1000 Mbit/s RJ45, 
 Nagrywarka DVD, 
 Obudowa z możliwością montażu w szefie RACK, 
 Klawiatura + myszka, 
 Ilość obsługiwanych kamer:  
 Możliwość obsługi minimum 64 kamer na jednym serwerze rejestrującym: 
 Obsługa minimum 16 kamer analogowych, 
 Obsługa minimum 48 kamer IP (w zależności od ilości licencji oraz parametrów 

kamer). 
MONITOR LCD  

 27” kolorowa matryca TFT 
 Jasność min. 250 cd/m2 
 Kontrast min. 1000:1 
 Dodatkowa szyba zabezpieczająca przed mechanicznym uszkodzeniem matrycy 
 Cyfrowy filtr 3D poprawiający jakość obrazu 
 funkcja cyfrowej poprawy jakości krawędzi 
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 funkcja okresowego skanowania ekranu pojedynczą linią zapobiegającą utrwaleniu 
zbyt długiego wyświetlanego obrazu 

 Wyjście wideo HDMI 
 Wbudowane głośniki 
 Automatyczna detekcja standardu PAL/NTSC 

 

23.  System sygnalizacji włamania i napadu 

23.1 Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu włamania i napadu 
SSWiN budynku Hali Sportowej w Przywidzu.  System należy dostosować do standardu i producenta 
wybranego w późniejszym przetargu. 

23.2 Zakres opracowania 

Projekt obejmuje: 
 Dobór i instalację elementów detekcji włamania;  
 Dobór klawiatur strefowych; 
 Dobór i instalację okablowania; 
 Zasilanie systemu.  

23.3 Normy 

 PKN-CLC/TS 50131-7:2011 – Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu – 
Część 7: „Wytyczne stosowania” 

 PN-EN 50131-1:2009 – Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu –               
Część 1: „Wymagania systemowe” 

 PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 – Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i 
napadu –   Część 1: „Wymagania systemowe” 

 PN-EN 50131-1:2009/IS2:2011 – Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i 
napadu –   Część 1: „Wymagania systemowe” 

 PN-EN 50131-6:2009/IS2:2011 – Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i 
napadu –   Część 6: „Zasilanie” 

 PN-EN 50132-1:2012 – Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu –               
Część 1: „Wymagania systemowe” 

 PN-EN 50130-4:2012 – Systemy alarmowe Część 4: „Kompatybilność elektromagnetyczna, 
norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów 
sygnalizacji pożarowej, sygnalizacji włamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostępu  
i osobistych 

 PN-HD 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

23.4 Założenia projektowe 

Celem instalacji systemu jest zabezpieczenie obiektu przed kradzieżą mienia. Podczas konsultacji  
z Inwestorem przyjęto następujące wymagani dla systemu: 

 Budynek stanowi jedną strefę chronioną; 
 Na parterze chronione będą wejścia do budynku; 
 Możliwość rozbrajania i zazbrajania alarmu; 
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23.5 Opis obiektu 

Nowo powstały budynek hali sportowej będzie przylegał do istniejącej części szkoły w Przywidzu. 
Do budynku przewidziano 1 wejścia od strony korytarzy części istniejącej oraz 2 od zewnątrz (z terenu). 
Pomieszczenia budynku objęte będą instalacją SSWiN oraz CCTV.  

23.6  Lokalizacja centrali alarmowej 

Projektuje się centralę alarmową, którą należy zlokalizować w pomieszczeniu gospodarczym pom. 
0.31 na parterze.  

23.7 Opis techniczny SSWiN 

W Systemie Sygnalizacji Włamania i Napadu zastosowano ochronę wyznaczonych miejsc 
narażonych na szczególne zagrożenie tj. wejście umożliwiające dostanie się do budynku. Strefy te 
chronione są za pomocą czujek podczerwieni PIR wykrywających ruch . Zazbrojenie oraz rozbrojenie 
strefy chronionej realizowane będzie przez wpisanie kodu cyfrowego przez uprawnionego pracownika na 
manipulatorach wyposażonych w klawiaturę oraz w wyświetlacz LCD. 

Uzbrojony system alarmowy, poprzez wykrycie naruszenia chronionej strefy powoduje zmianę 
stanu parametru aktywowanej linii wejściowej. Centrala interpretując zmianę stanu powoduje 
pojawienie się alarmu. Uruchomienie alarmu powoduje wystąpienia głośnego alarmu wewnątrz budynku 
oraz transmisję sygnału alarmowego do portierni budynku.  

Alarm w obiekcie dezaktywowany jest poprzez rozbrojenie systemu kodem użytkownika.  
Wykrycie włamania lub napadu powoduje: 

 przekazanie komunikatu wskazania wykrycia alarmu, 
 zapamiętanie daty, typu i miejsca zdarzenia, 
 pojawienie się sygnału optyczno-dźwiękowego, 

23.8 Wykonanie instalacji 

 Instalację elementów SSWiN należy wykonać w oparciu o następujące rysunki: 
 E-1.1      Plan instalacji elektrycznych i teletechnicznych– poziom 0,   
 E-8.1      Schemat systemu SSWiN.  
 

Należy ustawić zwłokę czasową około 30sek wywołania alarmu przez sygnał z czujek PIR 
znajdujących się w miejscach w których wymagane jest użycie manipulatora celem umożliwienia 
uprawnionemu pracownikowi wpisania kodu i tym samym rozbrojenia alarmu po wejściu do 
pomieszczenia. 

Czujniki otwarcia obudów sprzętu SSWiN należy podłączyć do systemu sygnalizacji włamania  
i napadu. 

Wszystkie czujniki mają posiadać konfigurację 2EOL/NC. 
 Jako przewód magistralowy należy zastosować przewody typu YTDY 6x0,5. Przewody należy 

układać w rurkach PCV na tynku bądź przytwierdzonych do koryt kablowych, oraz pod tynkiem przy 
podłączaniu urządzenia. 
 Jako zasilanie awaryjne wykorzystane będą bezobsługowe akumulatory żelowe, gazoszczelne, 
umieszczone w obudowach razem z modułami rozszerzeń. Przełączanie na zasilanie awaryjne odbywać 
się będzie automatycznie po zaniku zasilania podstawowego.  



 

 25 

23.9  Zasilanie 

Centrala Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (Centrala Alarmowa) zasilana będzie z osobnego 
obwodu elektrycznego z rozdzielnicy RGH.  

Zasilanie awaryjne przewidziane jest jako zasilanie z baterii akumulatorów zainstalowanych  
w centrali alarmowej. 

23.10 Przykładowe parametry podstawowych urządzeń 

OBUDOWA 
 Możliwość wbudowania akumulatorów: 17Ah  
 Wymiary: 324x382x108[mm] 
 Masa 1850g 

KLAWIATURA STREFOWA  
 Sterowanie jedną strefą 
 Alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury 
 Montaż: powierzchniowy lub w obudowie 
 Wejście do kontroli stanu drzwi 
 Diody LED pokazujące stan strefy 

CZUJKA PIR  
 Metoda detekcji: podwójny pasywny czujnik podczerwieni 
 Znamionowe napięcie zasilania: 12VDC +/-15% 
 Średni pobór prądu: 9,5mA 
 Kompensacja wysokości 
 Antymasking 
 Detekcja 360° 
 Funkcja prealarmu 
 Cyfrowa kompensacja temperatury 
 Wymiary: 63x96x48[mm] 

SYGNALZATOR WEWNĘTRZNY 
 Głośność: 108dB 
 Diody LED 
 Zasilanie 13,8V 
 Wymiary: 100(szer)x120(wys)x28(gł)[mm] 
 Pobór prądu: 210mA 
 Temperatura pracy: -10 do +55C 
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24.  System oddymiania klatek schodowych  

25.1 Podstawa opracowania  

Niniejszy projekt budowlany opracowano w oparciu o: 
 zlecenie Inwestora; 
 branżowy projekt architektury; 
 wytyczne i uzgodnienia branżowe; 
 wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem; 
 obowiązujące normy i przepisy; 
 ustawę Prawo Budowlane. 

25.2 Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje: 
 projekt systemu oddymiania klatek schodowych; 
 ochronę od porażeń prądem elektrycznym; 

25.3 Normy i przepisy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2003 r., Nr 207, 
poz. 2016, zm.: Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42; Dz.U. z 2004 r., Nr 6, poz. 41; Dz.U. z 2004 r., Nr 92, 
poz. 881; Dz.U. z 2004 r., Nr 93, poz. 888; Dz.U. z 2004 r., Nr 96, poz. 959), 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. „O ochronie przeciwpożarowej” z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 
2002 r., Nr 147, poz. 1229, zm.: Dz.U. z 2003 r., Nr 52, poz. 452, Dz.U. z 2004 r., Nr 96, poz. 959, 
Dz.U. z 2005 r., Nr 100, poz. 834 i 835, Dz.U. z 2006 r., Nr 191, poz. 1410, Dz.U. z 2007 r., Nr 89, poz. 
590 Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach budowlanych” z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 
2004 r., Nr 92, poz. 881, zm.: Dz.U. z 2009 r., Nr 18, poz. 97) 

 RMI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690), z późn. zm., 

 RMSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 r., Nr 109, poz. 719), 

 RMSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 
ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2003 r., Nr 121, poz. 1137), z późn. zm. 

 RMTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133), 

 RMSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów 
służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia  
i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 
2010 r., Nr 85, poz. 553), 

 RMSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych czynności wykonywanych podczas 
procesu dopuszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia wyrobów, opłat pobieranych przez jednostkę 
uprawnioną oraz sposobu ustalania wysokości opłat za te czynności (Dz.U. z 2007 r., Nr 143, poz. 
1001), 

 Polska Norma (Specyfikacja Techniczna) PKN-CEN/TS 54-14:2006 „Systemy sygnalizacji pożarowej – 
część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji”, 

 Polska Norma PN-B-02877-4:2001 ze zmianami PN-B-02877-4:2001/Az1 z września 2006 „Ochrona 
przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady 
projektowania.” 
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 Polska Norma PN-ISO 6790/Ak:1997 „Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych  
i zwalczania pożarów – Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej”, 

25.4 Opis systemu 

Zgodnie z wytycznymi p.poż w klatkach schodowych projektowanej hali sportowej przewidziano 
instalacje systemu oddymiania za pomocą klap dymowych w dachu oraz drzwi napowietrzających na 
poziomie parteru sterowanych elektrycznie. Instalacja zaprojektowana jest dla dwóch klatek schodowych 
nr 1 i nr 2. Klatkę numer 3 w istniejącej szkole należy przenieść na poziom 2. 

 
Na system oddymiania danej klatki składa się: 

o klapy oddymiające (wg specyfikacji b. architektonicznej) 
o drzwi napowietrzające (wg specyfikacji b. architektonicznej) 
o centrale systemu oddymiania (CKD1 i CKD2) wraz z akumulatorami  
o optyczne czujki dymu 
o alarmowe ręczne przyciski oddymiania RPO  
o siłowniki elektryczne  
 
Dla oddymiania klatki schodowej wybrano urządzenia posiadające aktualne certyfikaty, 

świadectwa oraz aprobaty techniczne. 
Projektuje się zasilenie centrali systemu oddymiania jako oddzielny obwód z własnym 

zabezpieczeniem z rozdzielnicy głównej RGH z sekcji pożarowej. Projektowane centrale  posiadają 
autonomiczne zasilanie awaryjne wystarczające na 72h pracy autonomicznej w przypadku braku zasilania 
podstawowego. 
Połączenia pomiędzy centralką i siłownikami okien oddymiających należy wykonać za pomocą przewodu 
HDGs 2x2,5. 
Alarmowe przyciski oddymiania RPO należy zainstalować na parterze przy drzwiach wejściowych, na 
klatkach schodowych na poziomie parteru i II piętra. Informacje widoczne w postaci sygnałów LED to:  

o praca systemu dioda zielona, 
o uszkodzenie dioda żółta, 
o uruchomienie systemu czerwona dioda, 
o przycisk ręcznego uruchomienia , 
o kasowanie alarmu zamknięcie klap, 
o przyciski przewietrzania otwieranie zamykanie LED niebieski, 

Połączenia pomiędzy alarmowymi przyciskami oddymiania RPO wykonać za pomocą przewodu HTKSH 
4x2x0,8 PH90. 
Siłowniki otwierania drzwi wejściowych  gwarantują niezbędne nawiew powietrza (równocześnie  
z uruchomieniem otwierania klapy dymowej). W przypadku zmiany stolarki drzwiowej, należy 
zweryfikować dobór napędów wraz z siłownikami. Zasilanie siłowników wykonać przewodem  
HDGs 2x1,5, odczyt stanów siłowników wykonać przewodem YnTKSY 2x2x1.  
System posiada następujące sposoby wyzwalania alarmowego: 

o automatyczny, za pomocą sygnału z czujek pożarowych, 
o ręczny, za pomocą przycisków oddymiania, 
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System oddymiania należy wykonać w oparciu o następujące rysunki: 
o rysunki instalacji elektrycznych: - E-1.1 – E-1.4 

i schemat: 
o rysunek: - P-1.1 i P-1.2 

Do realizacji funkcji usuwania dymu i ciepła za pomocą okna dymowego oraz okien napowietrzających 
projektuję się zastosowanie typowych urządzeń posiadających aktualne certyfikaty, świadectwa 
dopuszczenia oraz aprobaty techniczne.  
Zaprojektowano funkcję przewietrzania klatki schodowej. Funkcja ta nie jest wymagana przepisami – do 
zastosowania jako opcja. 

25.5 Sprawdzenie poprawności wykonanej instalacji  

Po zamontowaniu urządzeń zgodnie z DTR, a przed oddaniem obiektu do użytkowania należy 
przeprowadzić sprawdzenie poprawności wykonania instalacji. 

W szczególności dokonać należy: 
o pomiarów parametrów okablowania ciągłości rezystancji izolacji instalacji, 
o sprawdzenia funkcjonowania centralki, klap, zadziałania napowietrzania przy detekcji  

z czujki dymu i alarmowego przycisku oddymiania, 
o sprawdzenie poprawności funkcjonowania siłowników okien, 
o sprawdzenie dopuszczalnego czasu otwarcia klap, który to  winien być mniejszy od 60s. 
Wyniki powyższych prób należy sporządzić w  postaci protokołu podpisanego przez Wykonawcę  

i Inspektora Nadzoru.  

25.6  Montaż i konserwacja 

W czasie montażu należy zwrócić uwagę aby: 
o centrale CKD montować w miejscu dobrej cyrkulacji powietrza (w obrębie obudowy 

należy zachować 10cm wolnej przestrzeni ze uwzględnieniem warunku aby miejsce 
instalowania centrali było starannie dobrane, oraz aby: 

o zapewnić dostęp konserwacyjny; 
o nie przekroczyć dopuszczalnych parametrów temperatury i wilgotności otoczenia; 

 
Obudowę centrali należy mocować na płaszczyźnie pionowej, za pomocą metalowych łączników 

dopasowanych do materiału podłoża. Urządzenia powinny być objęte nadzorem technicznym  
i poddawane stałym przeglądom konserwacyjnym. 

Użytkownik zobowiązany jest do: 
o utrzymania urządzenia w pełnej sprawności przez cały czas eksploatacji, 
o testowanie przynajmniej raz w miesiącu w celu sprawdzenia prawidłowości jego 

zadziałania, 
o zapewnienia konserwacji, 
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25.  Uwagi końcowe 

 Po ułożeniu instalacji, które będą ulegały zakryciu przez tynk lub inny materiał budowlany, należy 
wykonać dokumentację fotograficzną poszczególnych ścian, podłóg i sufitów. Dokumentacja 
należy sporządzić zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej, w sposób umożliwiający 
późniejszą identyfikację tras poszczególnych obwodów. Nazwy plików poszczególnych zdjęć 
powinny być jednoznacznie określone i skatalogowane wg pomieszczeń. 

 W związku z tym, że producenci osprzętu i urządzeń zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia 
zmian konstrukcyjnych produkowanych przez siebie urządzeń, wykonawca przed przystąpieniem 
do prac powinien zweryfikować aktualność przedstawionych elewacji. 

 Wykonane instalacje należy oznakować zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-08501 
„Tablice i znaki bezpieczeństwa”. 

 W trakcie realizacji projektu wykonawca powinien uwzględnić uwagi zawarte  
w uzgodnieniach z zainteresowanymi instytucjami. 

 W projekcie zastosowano wyłącznie materiały posiadające aktualne aprobaty i certyfikaty. 
Dopuszcza się stosowanie zamienników materiałowych o równorzędnych parametrach 
technicznych lub wyższych posiadających aprobaty i certyfikaty o dopuszczeniu  
do stosowania na rynku polskim. Stosowanie zamienników nie może powodować wzrostu 
kosztów robót budowlano-montażowych. Zgodnie z Prawem Budowlanym  stosowanie 
zamienników nie może powodować zmian odstępujących w sposób istotny  
od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę. Wprowadzenie 
zamienników wymaga odpowiednich zapisów do Dziennika budowy, wprowadzenie niezbędnych 
zmian do projektu budowlanego i powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora 
nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony. 

 Wykonane roboty elektryczne podlegają odbiorowi końcowemu technicznemu  
i przekazaniu do eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem 
procedury Prawa Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru z udziałem służb 
eksploatacyjnych przejmujących wybudowane elementy do eksploatacji.  

 W trakcie odbiorów należy szczególnie sprawdzić: 
– zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną oraz ewentualnymi zmianami 

i odstępstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku budowy, a także zgodności 
z przepisami szczegółowymi, odpowiednimi normami oraz wiedzą techniczną, 

– jakość wykonanych robót, 
– skuteczność działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym 

potwierdzaną odpowiednimi pomiarami, 
– zgodność oznakowania z Polskimi Normami na urządzeniach i wyrobach oraz czy posiadają one 

aktualne aprobaty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na rynku polskim.  
 Niniejszy projekt należy rozpatrywać z pozostałymi projektami branżowymi. W przypadku zmian 

w pozostałych branżach na etapie wykonawstwa należy to uwzględnić w niniejszym projekcie. 
 Podczas wykonywania robót budowlano - instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynację 

międzybranżową. 
 Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. 
 Przed ułożeniem instalacji zasilająco-sterujących urządzeń, należy sprawdzić wytyczne zawarte  

w aktualnych instrukcjach montażu i DTR podłączanych urządzeń. 
 W przypadku zmiany zaprojektowanych urządzeń należy sprawdzić ponownie dobrane typy  

i rodzaje kabli i przewodów zasilająco-sterujących. 
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 W przypadku zmian lokalizacji opraw oświetleniowych należy sprawdzić  natężenie  
i równomierność  oświetlenia. 

 Zmiany wnoszone na budowie w stosunku do projektu muszą zostać zaakceptowane przez 
autora dokumentacji projektowej oraz Inwestora.  

 Wszystkie materiały użyte do realizacji obiektu muszą posiadać odpowiednie aprobaty 
stwierdzające ich przydatność w budownictwie. W przypadku urządzeń służący do celów p.poż. 
aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP. 

 Podstawę do wyceny w przypadku rozdzielnic elektrycznych stanowi schemat elektryczny, a nie 
elewacja rozdzielnicy. 

 Wszystkie instalacje i sieci należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi  
w Polsce normami budowlanymi i wykonawczymi. 

 Wszelkie urządzenia posiadające elementy ruchome należy zasilać poprzez łączniki serwisowe 
zamontowane obok urządzenia 

 Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego zabezpieczone  
w klasie odporności ogniowej odpowiedniej dla danego elementu oddzielenia 
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III. Bilans mocy 

 

OBSZAR ZASILANIA / ODBIÓR 
Moc 

zainstalowana 

Lato Zima 

  kj Moc 
szczytowa kj Moc 

szczytowa 
  Pi [kW] [-] Ps[kW] [-] Ps[kW] 

 
OGÓLNE 
oświetlenie sali sportowej  25,00 1 25,00 1 25,00 
oświetlenie ogólne i gniazda 
ogólne 28,75 0,3 8,63 0,6 17,25 

oświetlenie elewacji i terenu 2,00 0,8 1,60 0,8 1,60 
odbiory teletechniczne  1,00 0,5 0,50 0,5 0,50 
Suma: 56,75  35,73  44,35 

 
SANITARNE 
wentylacja i klimatyzacja 45,00 1 45,00 1 45,00 
ogrzewanie dachu rurociągów  
i wpustów dachowych 6,00 0,1 0,60 0,9 5,40 

Suma: 51,00  45,60  50,40 

 
Łącznie 107,75  81,33  94,75 
Rezerwa  [%]    5,00  5,00 
SUMA - BUDYNEK 107,75 0,72 78 0,83 90 

 

 

 

 

 

 

 

 mgr inż. Michał Chmielewski 
upr. bud. nr POM/0186/PWOE/11 

specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i energetycznych 
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IV. Wykaz aktów prawnych związanych z opracowaniem 

1.  Ustawy 

 
Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane 
(wraz z późniejszymi zmianami) 

Dzienniki Ustaw 
(tekst jednolity) 

data ogłoszenia numer pozycja 
2006.09.01 156 1118 

    
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 
(wraz z późniejszymi zmianami) 

Dzienniki Ustaw 
(tekst jednolity) 

data ogłoszenia numer pozycja 
2006.05.30 89 625 

 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
(wraz z późniejszymi zmianami) 

Dzienniki Ustaw 
(tekst jednolity) 

data ogłoszenia numer pozycja 
2002.09.12 147 1229 

 
USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.  
(wraz z późniejszymi zmianami) 

Dzienniki Ustaw 
(tekst jednolity) 

data ogłoszenia numer pozycja 
1997.12.23 21 94 

 

2.  Rozporządzenia 

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
(wraz z późniejszymi zmianami) 

Dzienniki Ustaw data ogłoszenia numer pozycja 
2002.06.15 75 690 

 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.  
(wraz z późniejszymi zmianami) 

Dzienniki Ustaw data ogłoszenia numer pozycja 
1999.09.17 80 912 

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  
w sprawie bezpieczeństwa  i  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(wraz z późniejszymi zmianami) 

Dzienniki Ustaw data ogłoszenia numer pozycja 
2003.02.06 47 401 



 

 33 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.  
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego  
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  
(wraz z późniejszymi zmianami) 

Dzienniki Ustaw data ogłoszenia numer pozycja 
2002.06.26 108 953 

 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych  
(wraz z późniejszymi zmianami) 

Dzienniki Ustaw data ogłoszenia numer pozycja 
2001.09.20 118 1263 

 
Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 września  1997 r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  
(wraz z późniejszymi zmianami) 

Dzienniki Ustaw 
(tekst jednolity) 

data ogłoszenia numer pozycja 
2003.09.29 169 1650 

 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.  
(wraz z późniejszymi zmianami) 

Dzienniki Ustaw data ogłoszenia numer pozycja 
2001.09.20 118 1263 

 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r.  
w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.  
(wraz z późniejszymi zmianami) 

Dzienniki Ustaw data ogłoszenia numer pozycja 
2007.12.29 247 1835 

 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r.  
w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.  
(wraz z późniejszymi zmianami) 

Dzienniki Ustaw data ogłoszenia numer pozycja 
1997.09.02 109 704 

 
Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi.  
(wraz z późniejszymi zmianami) 

Dzienniki Ustaw data ogłoszenia numer pozycja 
1954.03.20 15 58 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia  
(wraz z późniejszymi zmianami) 

Dzienniki Ustaw data ogłoszenia numer pozycja 
2003.07.10 120 1126 

 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. 
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją, instalacji i sieci.  
(wraz z późniejszymi zmianami) 

Dzienniki Ustaw data ogłoszenia numer pozycja 
2003.05.21 89 828 

 

3.  Normy 

PN-IEC 60050(604):1999 
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki – Wytwarzanie, przesyłanie i rozdzielanie energii 
elektrycznej – Eksploatacja. 
N SEP-E-0004 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
PN-90/E-06401.01 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 30 kV. Postanowienia ogólne. 
PN-90/E-06401.02  
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 30 kV. Połączenia i zakończenia żył. 
PN-EN 60529:2003  
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)  
PN-EN 60446:2004 
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i 
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi 
PN-HD 60364 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
EN 12464-1:2002 
Światło i oświetlenie – oświetlenie miejsc pracy – miejsca pracy we wnętrzach 
PN-E-04700:1998 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych. 
PN-EN 50173-1:2011, Technika informatyczna – systemy okablowania strukturalnego – Część 1: 
Wymagania ogólne  
PN-EN 50173-2:2008, Technika informatyczna – systemy okablowania strukturalnego – Część 2: 
Pomieszczenia biurowe  
PN-EN 50173-3:2008, Technika informatyczna – systemy okablowania strukturalnego – Część 3: 
Zabudowania przemysłowe  
PN-EN 50173-4:2008, Technika informatyczna – systemy okablowania strukturalnego – Część 4: 
Zabudowania mieszkalne  
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PN-EN 50173-5:2009, Technika informatyczna – systemy okablowania strukturalnego – Część 5: Centra 
danych  
PN-EN 50174-1 -:2010, Technika informatyczna – instalacja okablowania – Część 1: Specyfikacja instalacji 
i zapewnienie jakości 
PN-EN 50174-2 -:2010, Technika informatyczna – instalacja okablowania – Część 2: Planowanie i 
wykonywanie instalacji wewnątrz budynków 
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V. Załączniki 

1 Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 13/R33/03851 z dn. 24.04.2013r. 
wydanymi przez Energa Operator S.A. Odział w Tczewie 

2 Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 13/R33/05242 z dn. 21.06.2013r. 
wydanymi przez Energa Operator S.A. Odział w Tczewie 

3 Warunki przyłączenia do sieci telefonicznej TOTTNSCU/5464/2013 z dn. 22.04.2013r.  
wydanymi przez Telekomunikację Polską 

4 Sprawdzenie obciążalności przewodów i spadków napięć 
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VI. Spis rysunków 

 
E-1.1 Plan instalacji elektrycznych – poziom 0 
E-1.2 Plan instalacji elektrycznych – poziom 1 
E-1.3 Plan instalacji elektrycznych – poziom 2 
E-2.0 Schemat zasilania  
E-2.1 Schemat rozdzielnicy głównej RGH 
E-2.2 Schemat rozdzielnicy parterowej TP0 
E-2.3 Schemat rozdzielnicy parterowej TP1 
E-2.4 Schemat rozdzielnicy TSOH 
E-2.5 Schemat rozdzielnicy TSOB 
E-2.6 Schemat zasilania istniejącej szkoły – stan projektowany 
E-2.7 Schemat rozdzielnicy TKOT 
E-3.1 Plan instalacji uziemiającej – rzut fundamentu 
E-3.2 Plan instalacji odgromowej – rzut dachu  
E-5.1 Schemat ideowy systemu CCTV 
E-6.1 Schemat okablowania strukturalnego 
E-7.1 Schemat instalacji przyzywowej 
E-8.1 Schemat systemu SSWIN 
 
P-1.1 Schemat oddymiania klatki schodowej nr 1 
P-1.2 Schemat oddymiania klatki schodowej nr 2 
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