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1. ZASILANIE I AUTOMATYKA POMP CIEPŁA 
 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania 
Opracowanie obejmuje projekt budowlany będący zarazem projektem wykonawczym 

zasilania i sterowania pomp ciepła wraz z aparaturą pomocniczą dla Zespołu Szkół 
Dwujęzycznych przy ul. Raciborskiej 42 w Solarni. 
 Projekt obejmuje: 

− wymianę WLZ, 
− nowy wyłącznik p.poż, 

− nowy układ pomiarowy dla pomp ciepła, 
− zasilanie tablicy rozdzielczej pomp ciepła, 

− zasilanie i sterowanie pomp ciepła, 
− kompensacje mocy biernej, 

− zasilania i sterowanie aparaturą pomocniczą pomp ciepła, 
− obliczenia, 
− zestawienie materiałów, 

− schematy elektryczne. 
 

1.2. Podstawa opracowania 
Podstawą niniejszego opracowania jest: 

• Umowa między inwestorem, a projektantem; 
• Dokumentacja udostępniona przez inwestora; 

• Dane techniczne urządzeń zawarte w materiałach udostępnianych przez producentów; 
• Wytyczne  projektowania i wykonywania instalacji elektrycznej zawarte w zeszytach 

normy PN–IEC 60364; 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

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

 
1.3. Stan istniejący 

− Elektroenergetyczne złącze kablowe, zlokalizowane na bocznej ścianie budynku 
segmentu szkoły podstawowej,  

− WLZ wykonany kablem YKY 4x25,  
− Istniejąca główna tablica zasilająca szkołę podstawową i sale gimnastyczna, 

zlokalizowaną wewnątrz budynku przy głównym wejściu do budynku, 
− Istniejąca instalacja odbiorcza budynku. 
 

Istniejące główne zasilanie WLZ jest wspólne dla szkoły podstawowej oraz sali 
gimnastycznej. 
 
1.4. Dane energetyczne dla projektowanej instalacji 

Napięcie zasilania       230/400 V AC, 
Znamionowa moc zamówiona szkoły podstawowe j  25 kW, 
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Znamionowa moc sali gimnastycznej    40kW, 
Znamionowa moc projektowanej instalacji pomp ciepła  45kW, 
Rodzaj sieci zasilając TN-C, kabel ee, 

 Układ pomiarowy       bezpośredni. 
 

Dla nowej instalacji elektrycznej zasilającej pompy ciepła, należy zwiększyć moc 
przydzieloną dla budynku o 45kW. Przewiduje się nowy układ pomiarowy dla instalacji pop 
ciepła w układem pomiaru bezpośredniego. 

 
1.5. Bilans mocy 

W celu  doboru głównej linii zasilającej WLZ, przeprowadzono analizę 
zapotrzebowania na moc elektryczną dla szkoły podstawowej, sali gimnastycznej oraz pomp 
ciepła wraz z aparaturą pomocniczą. 

Lp. Nazwa urządzenia 
Moc 

znamionowa 
Ilość 

Współczynnik 
jednoczesności 

Maksymalna 
moc 

szczytowa 

- - kW szt. - kW 

1 Pompa ciepła PC1 8 1 1 8 

2 Pompa ciepła PC2 i PC3 17 2 1 34 

3 Grzałka elektryczna 9 1 0 0 

4 Pompy obiegowe dolnego źródła 1 2 1 2 

5 Pompa obiegowa dolnego źródła 0,3 1 1 0,3 

6 Pompy obiegowe c.o. 0,1 3 1 0,3 

7 Obwód oświetlenia 0,14 1 1 0,14 

8 Obwód gniazd 1-fazowych 3,68 1 0.05 0,2 

9 - - - Suma 44,9 
10 Sala gimnastyczna 40 1 0,4 16 

11 Szkoła Podstawowa 25 1 0,5 12,5 

 
Suma 73,4 

 
 Do bilansu mocy przyjęto maksymalną moc pracy pomp ciepła oraz pomp 
obiegowych, obciążenie szkoły podstawowej na poziomie 50% (oświetlenie, odbiory 
kuchenne) oraz obciążenie sali gimnastycznej na poziomie 40% (oświetlenie, gniazda 1-
fazowe). Grzałka elektryczna zainstalowana w kotłowni, pracować będzie jedynie na potrzeby 
wygrzewania zbiornika c.w.u. (podczas wygrzewania brak pracy pompy ciepła PC1). 
 
1.6. Dobór wewnętrznej linii zasilaj ącej WLZ 

Ze względu na zwiększenie mocy elektrycznej pobieranej przez budynek, linię WLZ 
należy przystosować do nowych warunków pracy. Należy poprowadzić nową linie WLZ od 
złącza kablowego znajdującego się na bocznej ścianie budynku, do zacisków głównego 
zabezpieczenia budynku, znajdującego się w głównej tablicy rozdzielczej budynku (rys. 
IE/1.4). Nową linię WLZ należy wykonać kablem elektroenergetycznym o przekroju 
poprzecznym 50 mm2 wykonanym z miedzi np. 4xYKY 1x50. Linię WLZ należy prowadzić 
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zgodnie z trasą pokazaną na rys. IE/1.5. Kable prowadzić w kanałach kablowych przy 
górnych krawędziach ścian oraz suficie. 

 
1.7. Główny wyłącznik p.poż 

Przeprowadzona wizja lokalna wykazała zły stan głównego wyłącznika p.poż. Obok 
istniejącego złącza kablowego, należy zabudować główny wyłącznik p.poż, który odcinać 
będzie zasilanie budynku. Wyłącznik p.poż należy zabudować w tablicy podtynkowej na 
zewnętrznej ścianie budynku. Tablicę dobrać jako obudowę podtynkową metalową z 
zamkiem, IP44 lub więcej.  

Jako główny wyłącznik p.poż należy zabudować wyłącznik typu DPX 3P 125A 25kA, 
wyposażony w wyzwalacz wzrostowy, wyzwalany napięciem 230V AC. 

Na zewnętrznej ścianie budynku, przy wejściu do kotłowni oraz segmentu Szkoły 
Podstawowej (rys. IE/1.4.), należy zabudować przycisk p.poż. Przycisk zabudować w 
obudowie koloru czerwonego IP44. Przycisk musi posiadać styk zwierny, który  połączony 
będzie z cewką wyzwalacza wzrostowego wyłącznika mocy. Obwód wyzwalacza 
wzrostowego i przycisku p.poż, wykonać przewodem PH90 HDGS 2x1,5, poprowadzonym w 
bruździe na zewnętrznych ścianach budynku. Obwód wyzwalacza wzrostowego należy 
zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym typu 1P C 2A 10kA, zainstalowanym w obudowie 
wyłącznika p.poż. 
 
1.8. Układ pomiarowy 

Dla nowej instalacji elektrycznej, zasilającej pompy ciepła, należy zabudować nowy 
układ pomiarowy. Przy głównej tablicy rozdzielczej budynku szkoły podstawowej, należy 
zabudować nową tablicę licznikową typu RL-24-2-086 lub równoważną. W nowej tablicy 
licznikowej TL-PC, należy zainstalować zabezpieczenie przed licznikowe zwłoczne 80A oraz 
za układem pomiarowym rozłącznik izolacyjny np. FR303 100A. Nowy układ pomiarowy 
mierzyć będzie energię elektryczną pobraną przez pompy pomiarem bezpośrednim. Licznik 
energii elektrycznej dostarcza Dystrybutor Energii Elektrycznej. 

Schemat układu pomiarowego oraz sposób podłączenia tablicy licznikowej pomp 
ciepła, pokazano na rys. IE/1.1 oraz IE/1.3. 
 
1.9. Zasilanie rozdzielnicy pomp ciepła TR-PC 

Od nowej tablicy licznikowej TL-PC, należy poprowadzić linię zasilającą tablicę 
rozdzielczą pomp ciepła TR-PC. Nową linie należy poprowadzić zgodnie z trasą pokazaną na 
rys. IE/1.5, w kanałach elektroinstalacyjnych. Obwód zasilający TR-PC, należy wykonać 
przewodami miedzianymi o przekroju poprzecznym 25mm2 np. 5xLgY 1x25. 
 
1.10. Tablica rozdzielcza TR-PC 

W pomieszczeniu pomp ciepła, należy zainstalować tablicę natynkową IP44 lub 
więcej, 4x18 modułów lub więcej. Tablicę należy zainstalować na ścianie, na wysokości 
około 1m od powierzchni podłogi, w miejscu pokazanym na rys. IE/1.6. Tablica zasilać 
będzie pompy ciepła oraz aparaturę pomocnicza pomp ciepła, gniazda 1-fazowe i oświetlenie 
pomieszczenia pomp ciepła. 
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1.11. Zasilanie i sterowanie pomp ciepła 
Pompy ciepła należy zasilić przewodami miedzianymi: PC1 przewodem 5x6, PC2 i 

PC3 przewodami 5x16. Przewody należy prowadzić w kanałach elektroinstalacyjnych, 
zgodnie z trasami pokazanymi na rys. IE/1.6. Obwód pompy ciepła PC1, należy zabezpieczyć 
wyłącznikiem nadprądowym typu C25A 3P 6kA. Obwody pomp ciepła PC2 i PC3, należy 
zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi typu C50A 3P 6kA. Dodatkowo obwody pomp 
ciepła należy doposażyć w czujniki asymetrii i zaniku faz. 

Sterowanie pracą pomp ciepła, należy zrealizować za pomocą fabrycznie 
dostarczonych sterownik do pompy ciepła. Dodatkowo sterowniki pomp ciepła, muszą 
pozwolić na pracę w tzw. kaskadzie pomp ciepła. 

 
1.12. Zasilanie i sterowanie pomp obiegowych  

Dla prawidłowej pracy kaskady trzech pomp ciepła, należy zasilić pompy obiegowe 
dolnego źródła, pompy obiegowe górnego źródła, pompy obiegowe c.o. oraz pompę 
cyrkulacyjną.  

Pompy dolnego źródła należy zasilić bezpośrednio ze styków pomp ciepła, które są 
fabrycznie zabudowane w tablicy sterowniczej odpowiedniej pompy ciepła. Obwody pomp 
obiegowych dolnego źródła wykonać przewodami miedzianymi YDY 3x1,5. Zabezpieczenia 
pomp obiegowych dolnego źródła powinny być dobrane i wbudowane fabrycznie w pompach 
ciepła (moc pompy obiegowej zależna od mocy pompy ciepła, lecz nie więcej niż 1100W). 

Do prawidłowej pracy pomp ciepła, wymagana jest instalacja pomp górnego źródła 
(pompy wody technologicznej). Zależnie od mocy i typu pompy ciepła, pompę dolnego 
źródła należy zasilić bezpośrednio ze styków pompy ciepła (modele z osobną pompą 
obiegową górnego źródła). Obwody wykonać przewodem miedzianym YDY 3x1,5. 
Zabezpieczenia pomp obiegowych górnego źródła powinny być dobrane i wbudowane 
fabrycznie w pompach ciepła (moc pompy obiegowej zależna od mocy pompy ciepła, lecz nie 
więcej niż 300W). 

Pompę cyrkulacyjną należy zasilić z rozdzielnicy TR-PC. Obwód wykonać 
przewodem miedzianym YDY 3x1,5 , poprowadzonym w rurach elektroinstalacyjnych na 
ścianach pomieszczenia pomp ciepła. Obwód zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym typu 
B6A 1P 6kA. W obwód pompy cyrkulacyjnej wpiąć regulator czasowy, który sterować będzie 
pracą czasową pompy cyrkulacyjnej. Regulator należy zamontować w tablicy rozdzielczej 
TR-PC. 

Pompy c.o. należy zasilić przewodami miedzianymi YDY 3x1,5, poprowadzonymi w 
rurkach elektroinstalacyjnych na ścianach i suficie pomieszczenia pomp ciepła. Obwody 
zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi typu B6A 1P 6kA. Sterowanie pompami 
obiegowymi należy zrealizować poprzez pomocniczy styk sterujący pompy ciepła PC1, który 
podczas zapotrzebowania na ciepło w okresie grzewczym załączać będzie poprzez stycznik 
pompy obiegowe c.o. (rys. IE/1.6).  
 
1.13. Oświetlenie i gniazda wtykowe 

W pomieszczeniu pomp ciepła, należy zainstalować 4 nowe punkty oświetleniowe, 
rozmieszczone jak pokazano na rys. IE/1.6. Lampy należy zasilić z tablicy TR-PC. Obwód 
wykonać przewodem miedzianym YDY 3x1,5, poprowadzonym w rurkach 
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elektroinstalacyjnych na ścianach i suficie pomieszczeń pomp ciepła. Obwód zabezpieczyć 
wyłącznikiem nadprądowym typu C6A 1P 6kA. W obwód oświetlenia, w miejscach 
pokazanych na rys. IE/1.6, wbudować wyłączniki schodowe. Dobrać punkty oświetleniowe 
na lampy jarzeniowe o mocy 2x18W. Istniejące punkty oświetleniowe wraz z istniejącym 
obwodem oświetleniowym, należy zdemontować. 

W miejscach pokazanych na rys. IE/1.6, zainstalować gniazda 1-fazowe hermetyczne 
natynkowe. Obwód gniazd wykonać przewodem miedzianym YDY 3x2,5, poprowadzonym 
w rurach elektroinstalacyjnych na ścianach pomieszczenia pomp ciepła. Gniazda należy 
zasilić z tablic TR-PC. Obwód gniazd 1-fazowych zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym 
typu B16A 1P 6kA. Istniejący obwód gniazd 1-fazowych w pomieszczeniu pomp ciepła, 
należy zdemontować. 
 
1.14. Grzałka elektryczna i kocioł olejowy 

W zbiorniku ciepłej wody użytkowej, zainstalowana zostanie grzałka elektryczna o 
mocy około 9kW. Grzałkę należy zasilić z tablicy TR-PC. Obwód grzałki wykonać 
przewodem miedzianym YLYżo 5x2,5, poprowadzonym w korytach i rurkach 
elektroinstalacyjnych na ścianach pomieszczenia pomp ciepła (rys. IE/1.6). Obwód 
zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym typu B16A 3P 6kA. Dodatkowo w miejscu 
pokazanym na rys. IE/1.6, należy zabudować wyłącznik krzywkowy 4 polowy w obudowie, 
który załączać będzie grzałkę podczas wygrzewania zbiornika c.w.u. Wyłącznik wbudować w 
obwód grzałki (rys. IE/1.2). Jeden styk wyłącznika krzywkowego należy wykorzystać jako 
styk bezpotencjałowy, połączony przewodem YLY 2x1,5 ze stykiem blokującym pompę 
ciepła PC1. Blokada pompy ciepła podczas wygrzewania zbiornika c.w.u. przez grzałkę 
elektryczną jest wymagana. 

Istniejący obwód zasilający kocioł olejowy należy zdemontować. Kocioł olejowy 
należy zasilić z tablicy TR-PC, przewodem miedzianym YDY 3x1,5, poprowadzonym w 
rurkach elektroinstalacyjnych na ścianach. Obwód zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym 
typu B6A 1P 6kA. Istniejąca automatyka kotła olejowego nie ulega zmianie. Kocioł olejowy 
służyć będzie jako rezerwowe źródło ciepła dla budynku. 
 
1.15. Istniejąca instalacja elektryczna pomieszczenia pomp ciepła. 

Istniejącą instalacje elektryczną pomieszczenia pomp ciepła należy zdemontować. 
Obwód zasilający istniejącą tablicę rozdzielczą pomieszczenia pomp ciepła należy rozłączyć 
oraz usunąć w sposób aby uniemożliwi ć przypadkowe włączenie obwodu do sieci 
elektrycznej. 
 
1.16. Kompensacja mocy biernej 

W celu utrzymania wymaganego poziomu współczynnika tg oraz maksymalnej 
eliminacji spadków napięcia, należy zainstalować baterie kondensatorów, które kompensować 
będą moc bierną indukcyjną produkowaną przez pompy ciepła oraz aparaturę elektroniczną. 
Zgodnie z wymogami zakład energetyczny wymaga poziomu kompensacji w wysokości nie 
większej niż tg < 0,4. 
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 Moc bierna wytwarzana przez pompy ciepła szacuje się na poziomie 
 

var5,3175,042 ktgPQ =⋅=⋅= ϕ  

 
stopni86,36)8,0cos( =  

 
75,086,36 =stopnitg  

gdzie: 
Q - moc bierna indukcyjna wytwarzana przez pompy ciepła, 
P - moc czynna pobierana przez pompy ciepła, 
cosϕ - współczynnik mocy pomp ciepła, 

tgϕ - współczynnik skompensowania mocy biernej. 
 
 Moc bierna pojemnościowa potrzebna do kompensacji mocy biernej indukcyjnej 
pomp ciepła szacuj się ma następującym poziomie: 
 

var7,144,042var5,31 kkWktgPQQk =⋅−=⋅−= ϕ  

 
gdzie: 
Qk - moc bierna do skompensowania, 
Q - moc bierna indukcyjna wytwarzana przez pompy ciepła, 
p - moc czynna pobierana przez pompy ciepła, 

tgϕ - wymagany przez zakład energetyczny współczynnik skompensowania mocy  
    biernej. 
 
 Aby dodatkowo skompensować moc bierną indukcyjną wytwarzaną przez układy 
elektroniczne sterowników pomp ciepła, regulatorów zainstalowanych w pomieszczeniu 
pomp  ciepła, drobnych odbiorników szkoły podstawowej oraz zachować bezpieczny zakres 
kompensacji, współczynnik kompensacji mocy biernej należy zachować na poziomie tg = 0,3. 
Moc bierna potrzeba do kompensacji na poziomie 0,3, wynosi: 
 

var9,183,0var42var5,31 kkktgPQQk =⋅−=⋅−= ϕ  

 
gdzie: 
Qk - moc bierna do skompensowania, 
Q - moc bierna indukcyjna wytwarzana przez pompy ciepła, 
p - moc czynna pobierana przez pompy ciepła, 
tgϕ - założony współczynnik kompensacji mocy biernej. 
 
 Do kompensacji mocy biernej należy zainstalować baterię kondensatorów o mocy 
20kvar. Należy zainstalować kondensatory na napięcie znamionowe 440V (większa 
odporność na wyższe harmoniczne). Baterię należy wyposażyć w regulator sterujący cyklami 
załączania i wyłączania poszczególnych stopni baterii. Baterię kondensatorów należy 
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podłączyć przewodem miedzianym 5x16mm2 z główną szyną rozdzielczą tablicy TR-PC. 
Obwód należy zabezpieczyć wkładkami topikowymi zwłocznymi gG 40A. Kondensatory 
należy zainstalować przy tablicy rozdzielczej TR-PC. 
 
1.17. Pomiar wielkości elektrycznych 

Dla wizualizacji parametrów elektrycznych pomp ciepła (napięcia, prądy, moce idp), 
dla każdego obwodu pomp ciepła należy zabudować licznik energii elektrycznej (rys. 
IE/1.2). Dobrać liczniki 3-fazowe na szynę z układem pomiarowym bezpośrednim oraz na 
prąd znamionowy nie mniejszy niż 60A. Dodatkowo licznik musi posiadać wyjście 
komunikacyjne RS-485. 
 
1.18. Ochrona przeciwporażeniowa 

Jako podstawową ochronę przeciwporażeniową, stanowić będzie samoczynne 
wyłączenie zasilania, realizowane w postaci wysokoczułych wyłączników różnicowo-
prądowych oraz wyłączników nadprądowych. Układ sieci za głównym pomiarem energii 
elektrycznej, wykonać jako TN-S, z rozdzieleniem przewodu PEN na PE i N. 

W pomieszczeniu pomp ciepła, należy wykonać uziemienie wyrównawcze, 
wykonane z taśmy stalowej ocynkowanej o przekroju minimalnym 3x25, połączone przez 
taśmę stalową ocynkowaną o tym samym przekroju z głównym uziemieniem otokowym 
budynku. W pomieszczeniu pomp ciepła, należy wykonać ekwipotencjalizację, polegającą 
na połączeniu wszystkich elementów metalowych które w normalnych warunkach pracy nie 
znajdują się pod napięciem (rury, osłony, obudowy urządzeń itp.), z wykonanym 
uziemieniem wyrównawczym. Połączenia wykonać przewodem miedzianym giętkim LgY 
1x16, o izolacji w kolorze żółto-zielonym. Dodatkowo wszystkie obudowy urządzeń 
elektrycznych należy dobrać tak, aby stopień ochrony wynosił minimalnie IP 2X. 
 
1.19. Ochrona przepięciowa 

W tablicy TR-PC, należy zainstalować ogranicznik przepięć typu B+C 12,5kA 
1,5kV 4P. Wyjście ogranicznika należy połączyć poprzez przewód miedziany LgY 1x16 z 
uziemieniem wyrównawczym pomieszczenia pomp ciepła. 
 
1.20. Obliczenia 

• Dopuszczalny spadek napięcia na obwodzie pompy ciepła 
Dopuszczalny spadek napięcia, od miejsca dostarczenia przez zakład energii 

elektrycznej do odbiornika końcowego, nie powinien przekraczać 4% wartości znamionowej 
sieci. W celu określenia spodziewanego spadku napięcia na obwodzie pompy ciepła 
(największy odbiór budynku), należy określić spadki napięć na poszczególnych odcinkach 
zasilania tj. WLZ, linia zasilająca tablicę TR-PC oraz kabel zasilający pompę ciepła najdalej 
oddaloną od rozdzielnicy TR-PC. 
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  Do obliczeń przyjęto: P1 – moc szczytową WLZ, P2 – moc przypisana dla 

rozdzielnicy TR-PC, P3 – moc maksymalną pompy ciepła, l – długość poszczególnego 
odcinka linii, Un – napięcie znamionowe 400V, γ – konduktywność miedzi 56MS. 
 
 Całkowity spadek napięcia od punktu zasilania (złącze kablowe) do pompy ciepła to 
suma poszczególnych spadków napięć i wynosi 0,77 %. 
 

• WLZ  
Obciążalność prądowa kabla 4xYKY 1x50 ułożonego w ścianie w temperaturze 

25°C zgodnie z PN-IEC 60364 wynosi Iz = 142 A. Obciążenie maksymalne projektowanej 
linii WLZ wyniesie IB = 82 A. 
 

A
k

U

P
I

n

123
86,04003

4,73

cos3
=

⋅⋅
=

⋅⋅
=

ϕ
 

 
gdzie: 
P - moc szczytowa, wyznaczona w bilansie mocy, 
Un - napięcie znamionowe sieci zasilającej, 
cos - współczynnik mocy uśredniony z poboru mocy biernej pomp ciepła (0,8 bez 

kompensacji) oraz poborów budynku (0,95). 
 

WLZ zabezpieczony zostanie przed przeciążeniem wkładkami topikowymi 
zwłocznymi gG 125A. Poprawność doboru kabla i zabezpieczenia przeciążeniowego 
przewodu zgodnie z N SEP E 002 zachodzi, gdy spełniona jest następująca zależność: 

 

ZnB III ≤≤  

142125123 ≤≤  
oraz 

ZII ⋅≤ 45,12  

nIcI ⋅=2  

14245,11256,1 ⋅≤⋅  

206200≤  
 

Do obliczeń przyjęto: maksymalny prąd obciążenia IB = 123A, prąd znamionowy 
zabezpieczenia In = 125A, prąd dopuszczalny długotrwale przewodu Iz = 142A, 
współczynnik prądu górnego probierczego wkładek zwłocznych c = 1,6. 
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• Zasilanie rozdzielnicy pomp ciepła TR-PC 
Obciążalność prądowa przewodu 5xLgY 1x25 ułożonego w rurze osłonowej zgodnie 

z PN-IEC 60364 wynosi Iz = 94 A. Obciążenie maksymalne projektowanej linii zasilającej 
tablicę TR-PC wyniesie IB = 80 A (bez kompensacji mocy biernej). 
 

A
k

U

P
I

n

80
81,04003

9,44

cos3
=

⋅⋅
=

⋅⋅
=

ϕ
 

 
gdzie: 
P - moc szczytowa pobierana przez pompy ciepła i aparaturę pomocniczą, 
Un - napięcie znamionowe sieci zasilającej, 
cos - współczynnik mocy uśredniony z pomp ciepła (do obliczeń przyjęto pracę bez 

kompensacji –   gorsze warunki pracy dla linii zasilającej cos=0,8) i aparatury 
pomocniczej (cos=0,95). 

 
Przewód zasilający zabezpieczony zostanie wkładkami topikowymi zwłocznymi gG 

80A. Poprawność doboru kabla i zabezpieczenia przeciążeniowego przewodu zgodnie z N 
SEP E 002 zachodzi, gdy spełniona jest następująca zależność: 

 

ZnB III ≤≤  

948080 ≤≤  
oraz 

ZII ⋅≤ 45,12  

nIcI ⋅=2  

9445,1806,1 ⋅≤⋅  

136128≤  
 

Do obliczeń przyjęto: maksymalny prąd obciążenia IB = 80A, prąd znamionowy 
zabezpieczenia In = 80A, prąd dopuszczalny długotrwale przewodu Iz = 94A, współczynnik 
prądu górnego probierczego wkładek zwłocznych c = 1,6. 
 

• Zasilanie pompy ciepła (pompa PC1) 
Obciążalność prądowa kabla 5x6 ułożonego w rurze ochronnej zgodnie z PN-IEC 

60364 wynosi Iz = 36 A. Obciążenie maksymalne projektowanej pompy ciepła wyniesie IB = 
22,7 A. 
 

A
k

U

P
I

n

2,15
8,04003

4,8

cos3
=

⋅⋅
=

⋅⋅
=

ϕ
 

 
gdzie: 
P - moc szczytowa pobierana przez pompę ciepła, pompę obiegową dolnego i górnego 

źródła, 
Un - napięcie znamionowe sieci zasilającej, 
cos - współczynnik mocy pomp ciepła. 
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Przewód zasilający zabezpieczony zostanie wyłącznikiem nadprądowym typu 3P 

C25A 6kA. Poprawność doboru kabla i zabezpieczenia przeciążeniowego przewodu zgodnie 
z N SEP E 002 zachodzi, gdy spełniona jest następująca zależność: 

 

ZnB III ≤≤  

36252,15 ≤≤  

oraz 

ZII ⋅≤ 45,12  

nIcI ⋅=2  

3645,12545,1 ⋅≤⋅  

5236≤  
 

Do obliczeń przyjęto: maksymalny prąd obciążenia IB = 15,2A, prąd znamionowy 
zabezpieczenia In = 25A, prąd dopuszczalny długotrwale przewodu Iz = 36A, współczynnik 
prądu górnego probierczego wyłączników nadprądowych c = 1,45. 
 

• Zasilanie pompy ciepła (pompa PC2 i PC3) 
Obciążalność prądowa kabla 5x16 ułożonego w rurze ochronnej zgodnie z PN-IEC 

60364 wynosi Iz = 66 A. Obciążenie maksymalne projektowanej pompy ciepła wyniesie IB = 
22,7 A. 
 

A
k

U

P
I

n

5,32
8,04003

1,18

cos3
=

⋅⋅
=

⋅⋅
=

ϕ
 

 
gdzie: 
P - moc szczytowa pobierana przez pompę ciepła, pompę obiegową dolnego i górnego 

źródła, 
Un - napięcie znamionowe sieci zasilającej, 
cos - współczynnik mocy pomp ciepła. 
 

Przewód zasilający zabezpieczony zostanie wyłącznikiem nadprądowym typu 3P 
C50A 6kA. Poprawność doboru kabla i zabezpieczenia przeciążeniowego przewodu zgodnie 
z N SEP E 002 zachodzi, gdy spełniona jest następująca zależność: 

 

ZnB III ≤≤  

66505,33 ≤≤  

oraz 

ZII ⋅≤ 45,12  

nIcI ⋅=2  

6645,15045,1 ⋅≤⋅  

7,955,72 ≤  
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Do obliczeń przyjęto: maksymalny prąd obciążenia IB = 32,5A, prąd znamionowy 
zabezpieczenia In = 50A, prąd dopuszczalny długotrwale przewodu Iz = 66A, współczynnik 
prądu górnego probierczego wyłączników nadprądowych c = 1,45. 
 

•  Poprawność doboru przewodów ze względu na wytrzymałość zwarciową 
Dla przewodów poprawnie zabezpieczonych bezpiecznikami topikowymi, nie ma 

potrzeby sprawdzania wytrzymałości na skutki spowodowane przepływem prądów 
zwarciowych.  
 Przewody zasilające pompy ciepła, gniazda wtykowe oraz pompy obiegowe, 
zabezpieczone są wyłącznikami instalacyjnymi. Aby przewody były bezpieczne na prąd 
zwarciowy, czas zadziałania wyłącznika zwarciowego musi być mniejszy niż czas potrzebny 
do osiągnięcia przez przewód temperatury granicznej dopuszczalnej. Czas liczony jest z 
następującego wzoru: 
 

2

max 







⋅=

k
k I

s
kt  

 
gdzie: 
tkmax - maksymalny czas przepływu prądu zwarciowego przez przewód, 
k - współczynnik zależny od materiału przewodu i izolacji (115), 
Ik - spodziewany prąd zwarciowy na końcu przewody, 
s - przekrój przewodu w mm2. 
 
 Spodziewany prąd zwarciowy oblicza się ze wzoru: 
 

Z

U
I k

005,1 ⋅=  

 
gdzie: 
U0 - napięcie jednofazowe, 
Z - suma impedancji  przewodów od punktu rozdziału energii elektrycznej do zacisków  

odbiornika, do obliczeń przyjęto  Z=R, 
 
 Rezystancje przewodów zasilających oblicza się ze wzoru: 
 

s

l
R

⋅
=

γ
 

 
gdzie: 
l - długość przewodu, 
s - przekrój przewodu, 
γ - przewodność miedzi 56 MS, 
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 Rezystancję bierze się pod uwagę od przyłącza kablowego do odbioru końcowego. 
Dodatkowo przyjmuje się wartość rezystancji sieci niskiego napięcia na poziomie R=0,053 
(moc zwarciowa sieci 0,23/0,4kV wynosi około 3MVA). 
 
 

Odbiorniki 
Typ   
zabezpieczenia 

Spodziewany 
prąd 
zwarciowy 

Czas 
zadziałania 
zabezpieczenia 

Dopuszczalny 
czas zwarcia 

Przekrój 
przewodu 

- - kA s s mm 
Pompa ciepła 1 C25/3 2,04 <0,01 0,114 6 
Pompa ciepła 2  C50/3 2,77 <0,01 0,439 16 
Pompa ciepła 3 C50/3 2,84 <0,01 0,417 16 
Grzałka elektryczna B16/3 1,11 <0,01 0,066 2,5 
Pompa obiegowa górnego źr. B6/1 1,25 <0,01 0,018 1,5 
Pompa cyrkulacyjna B6/1 0,77 <0,01 0,049 1,5 
Gniazda 1-f B16/1 0,95 <0,01 0,090 2,5 
Oświetlenie C6/1 0,56 <0,01 0,094 1,5 
Kocioł olejowy B6/1 0,65 <0,01 0,070 1,5 
Przycisk p.poż C2/1 1,43 <0,01 0,014 1,5 
Bateria kondensatorów gG40/3 3,01 <0,01 0,364 16 

W rzeczywistych warunkach pracy, wartości prądów zwarciowych oscylować będą 
na niższych poziomach, gdyż w obliczeniach pominięto reaktancję przewodów, rezystancję 
styków aparatury, wpływ temperatury na zmianę rezystancji przewodów. 
 
1.21. Uwagi końcowe 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a 
w szczególności z arkuszami normy PN-IEC 60364. 

Wszelkie zmiany wynikłe w trakcie realizacji konsultować z projektantem. Przy 
wykonywaniu instalacji należy stosować się do przepisów z zakresu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia określonych w informacji BIOZ. Prace wykonywać powinni pracownicy o 
odpowiednim przeszkoleniu pod kontrolą posiadającego stosowne uprawnienia kierownika 
robót. Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane stosownymi przepisami atesty. 
 Roboty związane z prowadzeniem przewodów oraz montażem elementów instalacji 
elektrycznej (aparatura, rozdzielnice itp.) należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu. 
Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek prac montażowych pod napięciem. 
  Wymienione w projekcie materiały i wyroby są przykładowe lecz o parametrach 
spełniających wymogi techniczne oraz prawne dla instalacji elektrycznej niskiego napięcia. 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów i wyrobów innych niż wymienionych w projekcie o 
tych samych parametrach pracy lub lepszych. Nie dopuszcza się zastosowania materiałów i 
wyrobów o gorszych warunkach pracy (napięcia znamionowe, prąd dopuszczalny, 
wytrzymałość mechaniczna itp.).  
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2. INSTALACJE ODGROMOWE 
 

2.1. Przedmiot i zakres opracowania 
Opracowanie obejmuje projekt budowlany będący zarazem projektem 

wykonawczym instalacji odgromowej dla budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół 
Dwujęzycznych w Solarni przy ulicy Raciborskiej 42. 

 
 Projekt obejmuje: 

− instalację odgromową na dachu budynku, 

− zestawienie materiałów, 
− obliczenia, 

− rzuty prowadzenia instalacji odgromowej. 
 
2.2. Podstawa opracowania 

Podstawą niniejszego opracowania jest: 

• Umowa między inwestorem, a projektantem; 
• Dokumentacja udostępniona przez inwestora; 
• Dane techniczne urządzeń zawarte w materiałach udostępnianych przez 

producentów; 
• Wytyczne projektowania i wykonywania instalacji odgromowej zawarte w zeszytach 

normy PN-EN 62305 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

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

  
2.3. Stan istniejący 

Istniejąca instalacja odgromowa obiektu obejmuje: 
− siatkę zwodów poziomych z drutu stalowego ocynkowanego, 

− wsporniki oraz uchwyty odgromowe, 
− połączenia przez taśmę stalową przewodów odprowadzających z uziemieniem 

otokowym obiektu. 
 
2.4. Instalacja odgromowa obiektu 

Na dachu budynku Szkoły Podstawowej, należy zamontować nową siatkę zwodów 
poziomych, wykonaną z drutu aluminiowego, o średnicy 8 mm. Drut aluminiowy należy 
prowadzić na wspornikach odgromowych. Odległości wsporników zachować nie większą 
niż 1m. Siatkę zwodów poziomych, należy połączyć z uziemieniem otokowym budynku, 
poprzez przewody odprowadzające wykonane z drutu aluminiowego o średnicy 8 mm. 
Siatkę zwodów poziomych należy połączyć z przewodami odprowadzającymi poprzez 
złącza krzyżowe drut-drut. Przewody odprowadzające należy prowadzić w rurach 
ogniotrwałych o podwyższonej odporności na ogień, utwierdzonych w ścianie budynku  za 
pomocą metalowych uchwytów oraz połączyć z uziemieniem budynku, poprzez taśmę 
stalową ocynkowaną o przekroju 4x25 mm. Połączenia wykonać poprzez złącza krzyżowe 
drut-bednarka, zamontowane na wysokości minimalnej 1m od poziomu gruntu. Taśmę 
stalową 4x25 należy poprowadzić w rurze ogniotrwałej o podwyższonej odporności na 
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ogień utwierdzonej w ścianie za pomocą metalowych uchwytów. Trasę siatki odgromowej i 
miejsca przewodów odprowadzających, pokazano na rys. IE/1.1. 

Przewody odprowadzające oraz taśmę stalową ocynkowaną 4x25 należy prowadzić 
w rurach ogniotrwałych o podwyższonej odporności na ogień utwierdzonych w ścianach, ze 
względu na ocieplenie budynku warstwą styropianu. Połączenia przewodów 
odprowadzających oraz taśmy stalowej łączącej z uziemieniem budynku, należy umieścić w 
puszkach do złącz kontrolno-pomiarowych odgromowych, wbudowanych do ścian (na 
równo z warstwą styropianu). 

Wszystkie elementy wystające 0,5m ponad powierzchnię dachu (kominy, kanały 
wentylacyjne itp.) należy wyposażyć w zwody pionowe, połączone z siatką zwodów 
poziomych za pomocą złącz krzyżowych drut-drut. Wysokość zwodów pionowych, należy 
dobrać ze względu na wysokość chronionego obiektu. 

 
2.5. Obliczenie klasy ochrony odgromowej 

Obliczenie akceptowalnej rocznej częstości wyładowań piorunowych Nc: 
A. Oszacowanie konstrukcji budynku 
A1. Ściany    Mur, beton zbrojony    A1=1,00 
A2. Konstrukcja dachu  Drewno     A2=0,10 
A3. Pokrycie    Pana, dachówka ceramiczna, blacha  A3=0,50 
A4. Zabudowa dachu   Kominy,     A4=1,00 
A=A1•A2•A3•A4=0,100 
 
B. Charakterystyka budynku 
B1. Zachowanie mieszkańców Duża możliwość paniki   B1=0,10 
B2. Wyposażenie wnętrza  Nie palne, trudno palne   B2=1,00 
B3. Wartość wyposażenia  Małowartościowe wyposażenie  B3=0,50 
B4. Systemy bezpieczeństwa  Bez środków bezpieczeństwa   B4=1,00 
B=B1•B2•B3•B4=0,05 
 
C. Skutki pożaru 
C1. Skutki dla środowiska  Przeciętne     C1=0,50 
C2. Wpływ na inne systemy  Przeciętne     C2=0,50 
C3. Inne szkody    Przeciętne     C3=0,50 
C=C1•C2•C3=0,125 
 
Nc=A•B•C=0,000625 
 
 Obliczenie spodziewanej częstości wyładowań bezpośrednich Nd: 
Ng – gęstość powierzchniowa wyładowań      1,8x10-6 
A – długość budynku         36m 
B - szerokość budynku        20m 
H - wysokość budynku        11m 
Ae – powierzchnia ekwiwalentna budynku      7635,5m2 

Ae = AxB + 6xHx(A+B) + 9x3,14xH2 

Ce – położenie budynku        Ce=0,25 
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Nd=Ng•Ae•Ce=1,8•10-6•7835,5•0,25=0,00353 
 
Obliczenie wymaganego współczynnika skuteczności ochrony odgromowej: 
 

823,01 =−>
Nd

Nc
E  

 
Wymagany poziom ochrony:  
III + ochrona przepięciowa 
Maksymalne odstępy przewodów odprowadzających 15 m 
 
2.6. Kąty osłonowe i odstępy izolacyjne 
 
Lp. Nazwa elementu Wysokość elementu  Kąt osłony Odstęp izolacyjny 
1. Komin 1  1,25m    75°  0,56m 

2. Komin 2  0,65m    75°  0,48m 

3. Komin 3  1,00m    75°  0,65m 

4. Komin 4  1,80m    75°  0,57m 

5. Komin 5  1,45m    75°  0,42m 
Miejsce elementów chronionych, pokazane jest na rysunku IE/1.1. 
 
2.7. Uwagi końcowe 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a 
w szczególności z arkuszami normy PN-IEC 60364 oraz PN-EN 62305. 

Wszelkie zmiany wynikłe w trakcie realizacji konsultować z projektantem. Przy 
wykonywaniu instalacji należy stosować się do przepisów z zakresu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia określonych w informacji BIOZ. Prace wykonywać powinni pracownicy o 
odpowiednim przeszkoleniu pod kontrolą posiadającego stosowne uprawnienia kierownika 
robót. Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane stosownymi przepisami atesty. 
 Roboty związane z prowadzeniem przewodów oraz montażem elementów instalacji 
na zewnętrznych ścianach budynku powinny być uzgodnione i wykonane przed 
wykonaniem robót związanych z termomodernizacją budynku (ocieplenie warstwą 
styropianu).  
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3. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 

Lp. Nazwa urządzenia Ilość Jedn. 
Przewody elektryczne 

1 YKY 1x50 0,6/1kV 50 mb. 
2 LgY 1x25 450/750V 100 mb. 
3 YLY 5x6 450/750V 15 mb. 
4 YLY 5x16 450/750V 30 mb. 
5 PH90 HDGS 2x1,5 300/500V 15 mb. 
6 YLYżo 5x2,5 450/750V 25 mb. 
7 YDY 3x2,5 450/750V 30 mb. 
8 YDY 3x1,5 450/750V 80 mb. 
9 YLY 2x1,5 300/500V 50 mb. 
10 LgY 1x16 żółto-zielony 10 mb. 
11 LgY 1x16 450/750V 5 mb. 
12 LgY 1x2,5 450/750V 5 mb. 

Tablice elektryczne, aparatura elektryczna 
13 Obudowa 460x250x250 IP65 metalowa z zamkiem 1 szt. 
14 Szafa licznikowa podtynkowa 3-fazowa 24 moduły IP31 1 szt. 
15 Rozdzielnica modułowa natynkowa 4x18 IP65 1 szt. 
16 Przycisk p.poż podtynkowy IP55 1Z 1R 1 szt. 
17 Łącznik krzywkowy w obudowie 0-1 4P 25A 1 szt. 
18 Wyłącznik mocy DPX 3 3P 125A 25kA 1 szt. 
19 Wyzwalacz wzrostowy wyłącznika DPX 3 napięcie cewki 230V AC 1 szt. 
20 Rozłącznik RBK00 pro-M 160A 3P 2 szt. 
21 Wkładka topikowa NH00 125A 3 szt. 
22 Wkładka topikowa NH00 80A 3 szt. 
23 Rozłącznik izolacyjny FR303 100A 2 szt. 
24 Ogranicznik przepięć B+C 12,5kA 4P 255V 1,5kV 1 szt. 
25 Zacisk 1-torowy 1x70 4x16 5 szt. 
26 Bateria kondensatorów 20kvar 1 szt. 
27 Licznik energii elektrycznej 60A 3-f bezpośredni RS-485 3 szt. 
28 Rozłącznik bezpiecznikowy D02 63A 3P 1 szt. 
29 Czujnik zaniku i asymetrii faz 10A 1P 4s 3 szt. 
30 Wkładka aparatowa 6,3A 230V wraz z siedliskiem 9 szt. 
31 Wyłącznik różnicowo-prądowy 40A 4P 30mA 10kA 2 szt. 
32 Wyłącznik różnicowo-prądowy 63A 4P 30mA 10kA 2 szt. 
33 Wyłącznik różnicowo-prądowy 25A 2P 30mA 10kA 1 szt. 
34 Wyłącznik nadprądowy C50A 3P 6kA 2 szt. 
35 Wyłącznik nadprądowy C25A 3P 6kA 1 szt. 
36 Wyłącznik nadprądowy B16A 3P 6kA 1 szt. 
37 Wyłącznik nadprądowy B16A 1P 6kA 1 szt. 
38 Wyłącznik nadprądowy B6A1P 6kA 3 szt. 
39 Programator czasowy tygodniowy/dobowy 16A 1 szt. 
40 Stycznik 63A 4Z 0R 230V AC 2 szt. 
41 Stycznik 40A 4Z 0R 230V AC 1 szt. 
42 Stycznik 25A 2Z 0R 230V AC 1 szt. 

Osprzęt elektryczny 
43 Oprawa oświetleniowa 2x18W G13 + 2 świetlówki 4 kpl. 
44 Gniazdo hermetyczne natynkowe 1f 16A 230V 2 szt. 
45 Kanał elektroinstalacyjny 60x110 20 mb. 
46 Kanał elektroinstalacyjny 20x35 6 mb. 
47 Kanał elektroinstalacyjny 60x40 24 mb. 
48 Rura elektroinstalacyjna RL-22 40 mb. 
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49 Rura elektroinstalacyjna RL-18 50 mb. 
50 Łącznik schodowy 2 szt. 
51 Bednarka stalowa ocynkowana 30x3 40 mb. 
52 Uchwyty do bednarki z kołkiem 50mm 40 szt. 
53 Złącza krzyżowe  6 szt. 
54 Obejma uziemiająca do rur (od 2” do 3/4”) 10 szt. 

Instalacja odgromowa 
1 Drut aluminiowy fi 8 mm 300 mb. 
2 Taśma stalowa ocynkowana 4x25 20 mb. 
3 Złącza krzyżowe drut-drut 40 szt. 
4 Złącza krzyżowe drut-bednarka 10 szt. 
5 Złącza krzyżowe bednarka-bednarka 10 szt. 
6 Skrzynka kontrolno-probiercza 150x150x100 10 szt. 
7 Uchwyt metalowy na rurkę fi 28/22 do instalacji odgromowej 60 szt. 
8 Uchwyt metalowy na rurkę fi 40/34 do instalacji odgromowej 20 szt. 
9 Uchwyt odgromowy fi 8 200 szt. 
10 Rura ogniotrwała o podwyższonej odporności na ogień fi 28 60 mb. 
11 Rura ogniotrwała o podwyższonej odporności na ogień fi 40 15 mb. 
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1. Podstawa opracowania 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ. 
2. Opis zasadniczych robót 
Przedmiotem omawianego przedsięwzięcia jest wykonanie instalacji elektrycznej w Zespole 
Szkół Dwujęzycznych przy ul. Raciborskiej 42 w Solarni. 
3. Kolejność przewidywanych robót 

a) Poprowadzenie nowej linii WLZ; 
b) Montaż tablicy p.poż wraz z osprzętem i okablowaniem; 
c) Montaż tablicy licznikowej wraz z osprzętem i okablowaniem; 
d) Wykonanie linii zasilającej pomieszczenie pomp ciepła; 
e) Montaż tablicy TR-PC wraz z osprzętem i okablowaniem urządzeń zasilanych z 

tablicy TR-PC; 
f) Montaż osprzętu instalacyjnego w pomieszczeniu pomp ciepła wraz z 

okablowaniem; 
g) Wykonanie szyny wyrównawczej wraz z uziemieniami punktowymi w 

pomieszczeniu pomp ciepła; 
h) Wykonanie wstępnego uruchomienia maszynowni pomp ciepła wraz z 

sprawdzeniem poprawności działania wszystkich elementów układu; 
i) Wykonanie pomiarów elektrycznych; 
j) Uruchomienie końcowe instalacji; 
k) Demontaż istniejących elementów instalacji odgromowej; 
l) Montaż nowych elementów instalacji odgromowej; 
m) Wykonanie pomiarów elektrycznych. 

 
4. Przewidywane zagrożenia 
Najważniejszymi mogącymi wystąpić zagrożeniami są: 

a) Upadek z wysokości podczas prowadzenia prac montażowych; 
b) Porażenie prądem elektrycznym; 
c) Poparzenia podczas prowadzenia prac związanych z cięciem; 
d) Przygniecenie spadającymi elementami; 
e) Możliwość poślizgnięcia i upadek; 
f) Zaprószenie ognia; 

 
5. Prowadzenie instruktażu 

a) Przed przystąpieniem do robót pracownicy muszą zostać przeszkoleni; 
b) Przed przystąpieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostaną 

poinformowani przez osoby dozoru o mogących wystąpić zagrożeniach i sposobach 
ich uniknięcia; 

c) Kierownik budowy sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zapozna z 
nim pracowników; 

 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

a) Rejon prowadzenia robót ogrodzić taśmą biało – czerwoną i ustawić tablice 
ostrzegawcze; 

b) Używane narzędzia muszą być sprawne i posiadać odpowiednie atesty; 
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c) Pracownicy będą wyposażeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robót sprzęt 
ochrony osobistej; 

d) W pobliżu stanowisk na których może wystąpić zaprószenie ognia należy 
zlokalizować przenośny sprzęt gaśniczy; 

 
7. Przepisy BHP dotyczące prowadzenia robót 

a) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (tekst 
jednolity z Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47, poz. 401); 

c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 , poz. 1126); 

d) Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z “Warunkami technicznymi 
wykonawstwa i odbioru robót” oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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Załącznik 1              
Maj 2016 r. 

 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW  
 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013r. 
poz. 1409 z późn.  zm.) oświadczamy, że: 
 
Temat opracowania: 

MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO 
POPRZEZ ZASTOSOWANIE POMP CIEPŁA 
W ZESPOLE SZKÓŁ DWUJĘZYCZNYCH W 

SOLARNI 

 

CZĘŚĆ II: 
BRANŻA ELEKTRYCZNA 

 
Kategoria obiektu budowlanego: IX,  
 

Inwestor:   Gmina Bierawa 
   Ul. Wojska Polskiego 12 
   47-240 Bierawa 
 
Adres inwestycji:  Zespół Szkół Dwujęzycznych w Solarni 
  ul. Raciborska 42, 42a, dz. nr 532/2; 541/10 
  47-244 Solarnia 
  Jednostka ewidencyjna: Bierawa 
  Obręb ewidencyjny: Solarnia 
  
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 

1. inż. Andrzej Zielonka 
upr. nr SLK/1262/POOE/06  

    
 

2. mgr inż. Mieczysław Pawlik 
upr. nr 62/84 


