
 
                   INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA 
 

 
 TEMAT OPRACOWANIA: 

 
INWENTARYZACJA BUDOWLANA 

BUDYNKU NARODOWEGO INSTYTUTU  
KULTURY I DZIEDZICTWA WSI 

  ADRES: 
 

Warszawa, ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 66 
00-322 Warszawa 

  NUMER     
  DZIAŁKI: 

39/2, OBRĘB 0401  

 
   INWESTOR: 

 
NARODOWY INSTYTUT KULTURY I 

DZIEDZICTWA WSI 
 

ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa 
 

 

 
 
 
Opracowanie :  mgr inż. Magda Winiarek-Skoneczna 
 uprawnienia nr MAZ/0568/PBE/16 
 
 
 
 

Data opracowania – listopad 2021 r. 

 

 

 



 

ZAWARTOŚĆ ORACOWANIA: 

 
 
 OPIS TECHNICZNY: 
 

1. Dane ogólne 
 

1.1 Podstawa opracowania 

1.2 Przedmiot opracowania 
 

2. Opis obiektu 
 

2.1 Zasilanie budynku 

2.2 Rozdzielnice główne i piętrowe 

2.3 Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych 

2.4 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo 
 

 
 CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 
 

Nr. Tytuł Skala 

1 Schemat zasilania b/s 

2 Schemat rozdzielnicy RCBR b/s 

3 Rzut piwnicy 1:100 

4 Rzut parteru 1:100 

5 Rzut półpiętra budynku głównego 
Rzut piętra I budynku oficyny 

1:100 

6 Rzut piętra I budynku głównego 
Rzut piętra II budynku oficyny 

1:100 

7 Rzut piętra II budynku głównego 
Rzut poddasza budynku oficyny 

1:100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. Dane ogólne 
 
1.1. Podstawa opracowania 
 

Formalną podstawą opracowania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej jest umowa 
zawarta pomiędzy Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi, ul. Krakowskie 
Przedmieście 66, 00-322 Warszawa,  a firmą „PRECYZJA” z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Rembielińskiej 20 lok. 166  na „Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej” 
budynku znajdującego się w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 66, na działce nr 39/2 
(obręb 0401). 
Dokumentację elektryczną wykonano na podstawie wizji lokalnych. 
 

1.2.  Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest budynek użyteczności publicznej, zlokalizowany na działce nr 
39/2 (obręb 0401) przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. 
 

        2. Opis obiektu  
 
Przedmiotowy budynek jest obiektem w zwartej zabudowie pierzei wschodniej ulicy Krakowskie 
Przedmieście, powstałym  w XVII wieku, wielokrotnie rozbudowywany i przebudowywany. W 
budynku mieści się placówka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.  
Budynek wpisany do Ewidencji Zabytków (nr  252). 
Budynek w kształcie litery „T” z dodatkowo rozbudowaną oficyną o przybliżonych wymiarach 
52, 1m x 49,1 m, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej.  
Budynek zróżnicowany wysokościowo, dwupiętrowy, z poddaszem, częściowo podpiwniczony.  
Budynek posiada elementy dekoracyjne w postaci gzymsów. 
Dach budynku  pokryty papą oraz z dachówki ceramicznej (oficyna). 
 
        2.1 Zasilanie budynku 
 
Zasilanie budynku odbywa się z istniejącego złącza kablowego ZK*21 linią 4xYKY 1x185 
zgodnie z warunkami przyłączenia grupy IV nr ST-CO/SA/2575/2008 z dnia 21.08.2008 r. 
Zabezpieczeniem linii kablowej w złączu są bezpieczniki 315A. Linia zasilająca dochodzi do 
głównej rozdzielnicy RGNN budynku zlokalizowanej na półpiętrze między poziomem -1 a 
parterem w wydzielonym pomieszczeniu. W rozdzielnicy RGNN umieszczone są przekładniki 
prądowe do półpośredniego pomiaru energii elektrycznej budynku. Z przed układu pomiarowego 
zasilane są dwa lokale mieszkalne zlokalizowane na pierwszym i drugim piętrze budynku. Układy 
pomiarowe lokali mieszkalnych umieszczone są w tablicach elektrycznych przeznaczonych dla 
tych lokali. Za układem pomiarowym umieszczony jest główny wyłącznik pożarowy (PWP) o 
prądzie znamionowym 250A. Z rozdzielnicy głównej RGNN zasilana jest rozdzielnica wentylacji 
RW oraz tablica elektryczna RG budynku. Rozdzielnica wentylacji umieszczona jest w 
wentylatorni na poziomie -1, natomiast rozdzielnica RG budynku na półpiętrze obok rozdzielnicy 
RGNN. 
  
        2.2 Rozdzielnice główne i piętrowe 
 
Rozdzielnica główna RGNN budynku jest metalową szafą w wykonaniu przyściennym o 
wymiarach 800x400x2200mm. W szafie umieszczone są zabezpieczenia linii odpływowych, 



wyłącznik główny oraz przekładniki prądowe. Układ pomiarowy z licznikiem A1350 
umieszczony jest na tablicy licznikowej obok rozdzielnicy RGNN. 
Rozdzielnica RG budynku jest metalową szafą w wykonaniu wnękowym. We wnętrzu szafy 
umieszczone są aparaty bezpiecznikowe dla linii zasilających tablice piętrowe budynku. 
Rozdzielnica wentylacji RW umieszczona jest w wentylatorni i zasila wszystkie odbiory 
wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku. 
Z rozdzielnicy RG budynku zasilane są wszystkie tablice piętrowe rozmieszczone na każdym 
piętrze budynku w przewidzianych do tego celu wnękach. Zasilanie tablic piętrowych odbywa się 
wydzielonymi szachtami elektrycznymi. Rozmieszczenie poszczególnych tablic piętrowych 
pokazano na rzutach instalacyjnych. Z tablic piętrowych zasilane są odbiory oświetleniowe i 
gniazdowe na każdej kondygnacji budynku. 
      
        2.3 Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych 
 
    Obiekt wyposażono w instalacje: 
 
    instalacja oświetlenia podstawowego – instalacja wykonana jest przewodami miedzianymi 
YDY 3x1,5 w wykonaniu podtynkowym. Załączana jest miejscowo za pomocą łączników 
oświetleniowych. W kilku miejscach (w korytarzach w piwnicy i w przestrzeniach biurowych) 
oświetlenie załączane jest za pomocą czujek ruchu. Oświetlenie zewnętrzne parteru załączane jest 
ręcznie łącznikami oświetleniowymi, natomiast oświetlenie zewnętrzne pierwszego piętra 
załączane jest automatem zmierzchowym.  
Przeważającym rodzajem opraw oświetleniowych w piwnicy są oprawy świetlówkowe 2x36W, IP-
44. W pomieszczeniach technicznych przeważają oprawy żarowe. 
Pomieszczenia reprezentacyjne (hole wejściowe, sale konferencyjne i niektóre pomieszczenia 
biurowe) oświetlone są ozdobnymi żyrandolami i kinkietami posiadającymi źródła ledowe. 
Pozostałe pomieszczenia biurowe mają oprawy świetlówkowe. 
 
   instalacja gniazd wtykowych – instalacja wykonana jest przewodami miedzianymi YDY 
3x2,5 w wykonaniu podtynkowym. Gniazda wtykowe w wykonaniu podtynkowym o stopniu 
ochrony IP-20 (w piwnicy i pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych o stopniu ochrony IP-44). 
 
   instalacja teletechniczna – przy każdym stanowisku komputerowym w pomieszczeniach 
biurowych i salach konferencyjnych umieszczono zestaw gniazd teletechnicznych 2xRJ-45.  
Podłączone są do miejscowych szaf Rackowych, a te z kolei z główną serwerownią. 
Instalacja wykonana jest kablami UTP kat. 5e. 
 
          2.4 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo 
 

2.4.1.  Ochrona przeciwporażeniowa 
 

Instalacje elektroenergetyczne pracują w układzie TN–S, z izolowanym 
przewodem neutralnym N i uziemionym przewodem PE. 
Ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim zapewnia: 

- izolacja części czynnych obwodów, 

- uniemożliwienie bezpośredniego dostępu do urządzeń elektrycznych osobom 
nieupoważnionym, 

- odpowiednie oznaczenia i opisy na zainstalowanych rozdzielnicach i tabliczkach 
sterowniczych, 

- zastosowanie rozdzielnic, opraw oświetleniowych i osprzętu o stopniu ochrony 
minimum IP20, a w pomieszczeniach wilgotnych IP44. 



Ochronę dodatkową przed dotykiem pośrednim powodującą samoczynne 
szybkie wyłączenie w czasie t< 0,4s zapewniają: 

- wyłączniki wyposażone w człony przeciążeniowe i zwarciowe, 

- bezpieczniki instalacyjne, 

- wyłączniki instalacyjne nadmiarowo–prądowe, 
- wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie wyzwalającym 30mA. 

 
2.4.2 Ochrona przed prądem przetężeniowym 

 
Istniejące obwody instalacyjne są zabezpieczone przed prądami 
przeciążeniowymi i zwarciowymi za pomocą: 
-    wyłączników instalacyjnych nadmiarowo–prądowych, 
 

2.4.3. Ochrona przed zanikiem lub obniżeniem napięcia 
 
W istniejącym obiekcie zanik lub obniżenie napięcia nie spowoduje 
bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego. Mogące w tej sytuacji wystąpić 
uszkodzenia urządzeń lub instalacji mieszczą się w granicach dopuszczalnego 
ryzyka i z tego względu nie zastosowano zabezpieczeń podnapięciowych. 
 

2.4.4. Ochrona przeciwpożarowa 

 
Istniejące instalacje elektroenergetyczne nie stwarzają w warunkach normalnej 
pracy zagrożenia pożarowego. 
Obwody instalacji siłowej dodatkowo zabezpieczono wyłącznikami 
różnicowo-prądowymi, które chronią ją przed przegrzaniem i niepełnymi 
zwarciami doziemnymi. 
Elementami ochrony przeciwpożarowej są też instalacje znaków 
kierunkowych istniejące w korytarzach i klatkach schodowych. 
Kable zasilające urządzenia pracujące w czasie pożaru (wyłącznik PWP) – 
ognioodporne zapewniające zasilanie urządzeń w warunkach pożaru, przez co 
najmniej 90 minut (PH 90). 
Przejścia kabli przez ściany lub stropy stanowiące oddzielenia 
przeciwpożarowe lub pomieszczenia wydzielone pożarowo, będą wykonane 
w przepustach o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż wymaganej dla 
tych oddzieleń. 
W przypadku zaistnienia pożaru zapewniona została możliwość odłączenia 
dopływu energii elektrycznej bezpośrednio w rozdzielnicy głównej 0,4kV, lub 
pośrednio za pomocą przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP). 
Przycisk PWP zlokalizowany jest na parterze przy wejściu do budynku. 

 


