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1. Oświadczenie projektanta i kopie uprawnień 

 

Warszawa, dnia …………... 

 
 
 

 
Oświadczenie projektanta 

 
 
 
Ja, niżej podpisana mgr inż. Ewa Pokrzepa-Sieradzka upr. nr 

SWK/0260/PWBE/18 po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r Nr 156, poz. 1118) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy 

oświadczam, że: 

 

Projekt wykonawczy instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  

dla budynku Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi 

przy ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu 

nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym 

podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej. 

 

W załączeniu przedkładam: 

1. kserokopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

2. kserokopię aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego 

 
 

................................................ 
( podpis  projektanta) 
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2. Podstawa i zakres opracowania 

 
2.1. Podstawa opracowania 

1. Informacje udzielone przez przedstawiciela Zleceniodawcy. 

2. Inwentaryzacja Budynku. 

3. Wizja lokalna w obiekcie. 

4. Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 

15.11.2021r. 

5. Archiwalne dokumentacje techniczne budynku. 

 

2.2. Przepisy 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami ). [1] 

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

7 czerwca 2010r.w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 ). [2] 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych ( Dz. U. Nr 124, poz. 1030 ). [3] 

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 

r. Nr 207, poz.2016, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, 

Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959). [4] 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). [5] 

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 92, poz. 881 z późn. zmianami). [6] 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

20 czerwca 2007 r. 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. Nr 143, 
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poz. 1002 wraz z późn. zmianami). [7] 

8. PN–EN 1838:2013-11 ,,Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne”. [8] 

9. PN-EN 50172:2005 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”. [9] 

10. PN-HD 60364-5-56:2019-01 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 

5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa 

[10] 

11. PN–EN 60598-2-22:2015-01 ,,Oprawy oświetleniowe – część 2-22: 

Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe do oświetlenia 

awaryjnego”. [11] 

12. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. 

(Dz.U. Nr 162, poz. 1568), tj. z dnia 10 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 

1446) tj. z dnia 8 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187) tj. z dnia 3 

października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067) tj. z dnia 6 lutego 2020 r. 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 282) tj. z dnia 19 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 

710) 

 

3. Cel i zakres opracowania 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt nowej instalacji oświetlenia awaryjnego  

i ewakuacyjnego w istniejącym budynku: 

 

 awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

 system zasilający, 

 

Obecnie drogi komunikacyjne w budynku nie posiadają awaryjnego oświetlenia 

ewakuacyjnego. 

 

4. Ogólna charakterystyka obiektu 

 
4.1. Usytuowanie działki i obiektu 

Budynek zlokalizowany jest przy ulicy przy ul. Krakowskie Przedmieście 66  

w Warszawie. 
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4.2. Instalacje techniczne w budynku 

Budynek  wyposażony jest w następujące instalacje techniczne: 

 Elektryczną, 

 Wodną oraz kanalizacyjną sanitarną, 

 Centralnego ogrzewania, 

 Teletechniczną, 

 Wentylacji, 

 Gazową. 

 

5. Stan istniejący  

 

5.1. Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego 

Istniejący budynek nie jest wyposażony w instalację awaryjnego oświetlenia 

ewakuacyjnego spełniającą wymogi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie [1]. Zgodnie z ww. rozporządzeniem oświetlenie te jest 

wymagane na drogach ewakuacji oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. 

 

6. Stan projektowany  

 

Zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów doprojektowano: 

 

6.1. Instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

 Zaprojektowano instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o natężeniu 

minimum 5 lx i czasie działania min. 1 godziny na wszystkich drogach 

komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji (klatki schodowe i korytarze), 

oraz min. 5 lx i czasie zadziałania min 1 godziny w pobliżu stałych urządzeń 

p.poż (hydranty, przyciski PWP), 

 Zaprojektowano podświetlane znaki kierunkowe z zasilaniem awaryjnym  

w postaci indywidualnych baterii/akumulatorów, działające przez min. 1 

godzinę. 
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 Włączenie zasilania awaryjnego nastąpi po czasie maks. 2 sekund od zaniku 

napięcia zasilania podstawowego. 

 

Instalację należy wykonać w korytarzach komunikacyjnych i klatkach 

schodowych. Zaprojektowano awaryjne oprawy ewakuacyjne iTECH w wersji M oraz 

C firmy TM Technologie dla poziomu piwnic oraz ONTEC R w wersji M, R oraz C dla 

kondygnacji nadziemnych. Dobór i rozmieszczone zgodnie z załączonymi obliczeniami 

natężenia oświetlenia oraz planami instalacji. Jako lampy kierunkowe zaprojektowano 

oprawy oświetlenia ewakuacyjnego ONTEC S firmy TM Technologie. Zamontowane 

lampy awaryjne należy sprawdzić pod względem czasu ich działania oraz 

zastosowanych piktogramów. Ponadto do oświetlenia powierzchni zewnętrznej  

w obrębie wyjść ewakuacyjnych, należy zastosować oprawy ONTEC S COLD firmy 

TM Technologie. 

Instalację należy wykonać przewodami typu BiTinstal H 450/750V 3 lub 

4x1,5mm2 lub równoważnym i zasilić z istniejących tablic piętrowych lub wykonać 

pośrednie tablice administracyjne zasilane z głównych tablic. Tablice należy 

rozbudować o dodatkowe zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe. Obwód zasilający 

oprawy nie może być sterowany, załączany/rozłączany przez włączniki światła. 

 

Obiekt znajduje się pod kontrolą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

dlatego też wszelkie prace należy uzgodnić, a następnie wykonać zgodnie  

z zaleceniami. Wykonywać tylko niezbędne bruzdowania, a powstałe trasy uzupełnić 

tym samym materiałem. Wykorzystać istniejące szachty, posadzki, sufity podwieszane 

celem prowadzenia oprzewodowania. Zaleca się wykonanie instalacji w rurach  

i peszlach, tak aby w przyszłości nie naruszać ponownie tynku. 

 

Wszystkie zaproponowane oprawy oświetlenia ewakuacyjnego posiadają 

deklarację/certyfikat zgodności oraz świadectwo dopuszczenia CNBOP. 

Zaprojektowane oprawy wyposażone są w układ testu automatycznego, 

pozwalający na testowanie stanu technicznego oprawy. 

 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać badania odbiorcze: 

 ochrony przeciwporażeniowej, 
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 rezystancji izolacji, 

 pomiary natężenia oświetlenia, 

 pomiar czasu działania i zadziałania. 

Zastosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego szczególnie w miejscach  

o ograniczonych parametrach technicznych w znacznym stopniu poprawi warunki 

ewakuacji ludzi w przypadku zagrożenia pożarowego. 

 

7. Parametry elektryczne. Bilans mocy. 

 

Dla głównego bilansu elektrycznego, instalacje nie wnoszą dodatkowej mocy 

przydzielonej dla budynku. 

Obliczenia zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami aktualnie 

obowiązujących norm i przepisów na następujące natężenia: 

- przewidywane drogi ewakuacyjne (korytarze, klatki schodowe, ścieżki 

komunikacyjne) - min. 5 lx w osi; 

- pozostałe wymagane/zalecane pomieszczenia - min. 0,5 lx;                             

- doświetlenie urządzeń PPOŻ (tylko zaznaczone hydranty) - min. 5 lx. 

 

8. Konserwacja   

 

System po protokolarnym odbiorze powinien zostać przekazany uprawnionej firmie 

do stałej konserwacji. Pełna konserwacja instalacji awaryjnego oświetlenia 

ewakuacyjnego powinna być przeprowadzana nie rzadziej niż raz w roku. Raz  

w miesiącu należy zweryfikować stan opraw. Poprawność działania oświetlenia 

potwierdzona musi być każdorazowo w dzienniku budynku. 

 

 

9. Wytyczne branżowe 

 

Przed przystąpieniem do realizacji projektu wykonawca instalacji elektrycznej 

powinien uzgodnić tryb wykonywania prac ze Zleceniodawcą.  

Dostawcy instalacji w zobowiązani są do realizacji swojego zakresu prac: 
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 przy bezwzględnym zastosowaniu się do obowiązujących w tej mierze norm  

i przepisów technicznych, jak i regulacji w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa pracy i obsługi tych systemów,  

 z uwzględnieniem w projekcie architektonicznym zapewnienia łatwości 

dostępu do pomieszczeń, umożliwiającym szybką i sprawną wymianę 

komponentów instalacji, 

 w zakresie instalacji teletechnicznej, zapewniającej określone normami 

minimalne odległości od tras instalacji elektroenergetycznej, 

 w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, rozmieszczenie instalacji w sposób 

nie stwarzający zagrożenia dla instalacji elektroenergetycznej, 

 Przepusty elektryczne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć 

klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów.  

 Przepusty elektryczne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach, 

pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest 

nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia 

przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów 

tego pomieszczenia, 

 Wszelkie kolizje loklizacji opraw należy skonsultować z projektantem instalacji, 

 

10. Zalecenia BHP 

 

 wymagana jest kontrola dostępu umożliwiająca wejście jedynie osób  

z odpowiednim uprawnieniami energetycznymi lub pod ich nadzorem, 

 wymagane są tablice z zasadami postępowania w pomieszczeniach 

energetycznych, 

 wymagane są tablice z oznakowaniem „NIE ZAŁĄCZAĆ” dla pracy serwisowej 

widoczne przynajmniej jedno uziemienie dla urządzeń wyłączonych  

z napięcia. 
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11. Uwagi końcowe 

 

Całość instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

Dopuszcza się zamianę ujętego w projekcie osprzętu, aparatów, urządzeń itp. na 

innego typu, lecz równorzędnego cenowo i o podobnych parametrach technicznych. 

Po zakończeniu robót dokonać sprawdzenia ciągłości przewodów, wykonać pomiary 

skuteczności ochrony od porażeń, rezystancji izolacji instalacji elektrycznych  

i uziemień zgodnie z PN IEC 60364-6-61. Z przeprowadzonych oględzin i pomiarów 

należy sporządzić protokoły i przekazać je przy odbiorze robót Inwestorowi. 

 

12. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

WYTYCZNE DO PLANU BIOZ. 

 

Dane o obiekcie:  

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi – ul. Krakowskie Przedmieście 66, 

00-322 Warszawa 

 

Podstawa opracowania: 

 Rozporządzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12, poz. 1126. 

 RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13, 

poz. 93 

 RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 

 RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 

niektórych Polskich Norm i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy Dz. U. Nr 37, poz. 138 
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Część opisowa: 

Roboty budowlano – montażowe. Projekt zakłada roboty budowlane branży 

elektrycznej wykonywane w technologii tradycyjnej udoskonalonej. Zachować 

szczególną ostrożność podczas wykonywania prac i robót elektrycznych ze 

względu na obecność napięcia 230/400V na czynnym obiekcie.  

W czasie wykonywania robót budowlano-montażowych należy przestrzegać 

przepisów zawartych w: 

 RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz. 

U. Nr 13, poz. 93 z 1972 r.), 

 RMPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz.844 z 1997 r.)  

a w szczególności: 

Przebywanie osób postronnych w rejonie montażu jest niedozwolone. 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną aktualnie 

obowiązującymi przepisami BHP i w oparciu o „warunki techniczne wykonania  

i odbioru robót budowlano-montażowych” i pod nadzorem osoby uprawnionej. 

 

Zagrożenia w czasie wykonywania robót budowlanych: 

 roboty budowlano – montażowe – możliwość upadku  (prace na 

wysokościach), zabezpieczenie dróg komunikacyjnych, 

 roboty instalatorskie – porażenie prądem, 

 niebezpieczeństwo związane z użyciem płynów palnych, prac z otwartym 

ogniem lub powodujących iskrzenie - np. spawanie, 

 roboty rozbiórkowe, w tym wykonanie otworów w istniejących elementach 

konstrukcyjnych obiektu. 

 

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników: 

 Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „bioz”, zgodnie  

z art. 21a prawa budowlanego, a także do wykonania projektu organizacji 

placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano – montażowych, 

 Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej 

kadry technicznej, w tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, 
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 Pracownicy winni być przeszkoleni w zakresie przeszkolenia wstępnego 

BHP oraz każdorazowo przy zmianie stanowiska pracy, 

 Każdy pracownik powinien posiadać aktualne badania lekarskie ze 

szczególnym uwzględnieniem pracy na wysokości, 

 Przed dopuszczeniem pracownika do robót zakład zobowiązany jest 

zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami (kaski, rękawice ochronne). Z uwzględnieniem 

niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, porażenia prądem, 

oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub 

innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywa-na 

pracą). Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia 

zabezpieczające i ochronne (np. osłony). Urządzenia powinny być sprawne 

i posiadać aktualne atesty, 

 W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych 

na budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie, którego należy omówić 

sposób prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia 

oraz sposoby zabezpieczeń, 

 Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, 

wykazu numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, 

straży pożarnej, policji, a także apteczki oraz środków i urządzeń 

przeciwpożarowych, 

 Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice 

proszkowe, węże gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze), 

 Z pełną odpowiedzialnością należy stosować zasady i przepisy BHP 

również przy robotach rozbiórkowych, w szczególności stropów, realizując 

je sukcesywnie fragmentami, by zawsze zachowany był bezpieczny układ 

konstrukcyjny. 

 

UWAGA: 

1. Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy wykonywać bardzo 

starannie zgodnie ze sztuką budowlaną, aktualnie obowiązującymi 

przepisami BHP i w oparciu o „WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH”. 
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2. Wszystkie materiały użyte przy budowie i wykończeniu budynku muszą 

posiadać aktualne certyfikaty, atesty i świadectwa ITB dopuszczające je do 

stosowania w budownictwie. 

3. W razie jakichkolwiek wątpliwości wezwać projektanta, który zadecyduje  

o dalszym postępowaniu. 
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13. Załączniki 

 

Załączniki: 

1. Obliczenia techniczne, 

2. Karta katalogowa przewodu, 

3. Karty katalogowe opraw oświetleniowych, 

 

Spis rysunków: 

1. Rysunek nr 1 – Schemat ideowy zasilania TA5 – poziom piwnic, 

2. Rysunek nr 2 – Schemat ideowy zasilania TA7 – poziom piwnic, 

3. Rysunek nr 3 – Schemat ideowy zasilania TA8 – poziom piwnic, 

4. Rysunek nr 4 – Schemat ideowy zasilania TA9 – poziom parter, 

5. Rysunek nr 5 – Schemat ideowy zasilania TA4 – poziom parter, 

6. Rysunek nr 6 – Schemat ideowy zasilania TA13 – poziom parter, 

7. Rysunek nr 7 – Schemat ideowy zasilania TA3.1 – poziom piętro I 

8. Rysunek nr 8 – Schemat ideowy zasilania TA3.2 – poziom piętro I 

9. Rysunek nr 9 – Schemat ideowy zasilania TA11 – poziom półpiętro 0/I 

10. Rysunek nr 10 – Schemat ideowy zasilania TA12 – poziom półpiętro 0/I 

11. Rysunek nr 11 – Schemat ideowy zasilania TA1.1 – poziom piętro I 

12. Rysunek nr 12 – Schemat ideowy zasilania TA1.2 – poziom piętro I 

13. Rysunek nr 13 – Rzut poziom piwnic 

14. Rysunek nr 14 – Rzut poziom parter 

15. Rysunek nr 15– Rzut poziom półpiętro 0/I 

16. Rysunek nr 16 – Rzut poziom piętro I 

17. Rysunek nr 17 – Rzut poziom piętro II 

 

 


