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          OŚWIADCZENIE: 
 
 

 Niniejszy projekt   instalacji elektrycznych dla oświetlenia 

boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole 
Podstawowej w Pawłowicach 86 gm. Solec n.Wisłą               
nr działki: 819 został sporządzony zgodnie                            
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

           /Podstawa prawna-PRAWO BUDOWLANE – art.20 ust.4/ 
 

 
Spr: 
                                                              Proj.inż. P. Gralewski 

                                                           
upr. bud. nr  RA 43/85 

 
                                                                                   
                                                                                                 
                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 



 
 
2.0 OPIS TECHNICZNY 
 
2.1. Podstawa opracowania: 
 
a) zlecenie Inwestora; 
b) mapa sytuacyjno – wysokościowa z uzbrojeniem podziemnym 
1:500;  
c) obowiązujące normy i przepisy. 
 
2.2 Zakres opracowania: 
 
       Projekt  obejmuje swoim zakresem  wykonanie instalacji  
elektrycznych dla oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy 
Publicznej Szkole Podstawowej w Pawłowicach 86 gm. Solec 
n.Wisłą  nr działki 819.   
W opracowaniu ujęto budowę następujących elementów:  
- wewnętrznej linii zasilającej od tablicy rozdzielczej TG                      
w budynku szkoły  do tablicy oświetleniowej TO;  
- oświetlenia  boiska. 
 
 
2.3.     Tablica zasilająco-sterownicza TO. 
 
Na zewnątrz budynku w miejscu pokazanym na planie                          
/rys. nr E-1/ zaprojektowano tablicę zasilająco-sterowniczą TO. 
Tablice należy wyposażyć wg rys. E-2. Zasilenia w/w tablicy 
poprzez oddzielne zabezpieczenia /R303 20A/ należy dokonać                  
z tablicy TG usytuowanej w korytarzu szkoły przewodem YDY5x4 
ułożonym w listwie instalacyjnej. 
Przyjęto załączanie ręczne oświetlenia boiska z tablicy TO. 
 Z tablicy TO wyprowadzić obwód oświetlenia boiska wykonany 
kablem YKYżo 5x4  ułożonym wraz z płaskownikiem FeZn 25x4. 
 



 
  
2.4 Oświetlenie boiska. 
 
 
Do oświetlenia boiska zaprojektowano  maszty stalowe 
ocynkowane  o wys. h=10m. posadowione na fundamencie 
F120/43   o nośności dostosowanej do ciężaru i powierzchni 
opraw (I strefa obciążenia wiatrem) z poprzeczkami do montażu 
opraw. Fundamenty słupów posadowić w taki sposób, by śruby 
mocujące słup do fundamentu nie wystawały ponad powierzchnię 
terenu. Śruby zabezpieczyć przed korozją. 
Na słupach zaprojektowano projektory do oświetlania terenów 
sportowych – do obliczeń oświetlenia przyjęto projektory 
asymetryczne z lampą metalohalogenkową 400W /strumień 
35000lm/.  Oprawy na słupach będą zasilane z różnych faz. 
Poprzeczki słupów należy wykonać wg indywidualnych rozwiązań. 
Muszą one pozwalać na regulację projektorów w azymucie i kącie 
podniesienia. Dokładne ustalenie pozycji projektorów dobrać            
w fazie pomiarów powykonawczych. 
 
 
Uwaga:  
Zastosowane w projekcie maszty i oprawy oświetleniowe 
zostały tak dobrane, aby wytrzymały obciążenie opraw               
w każdych warunkach atmosferycznych (np. podczas silnego 
wiatru odpowiedniego dla danej strefy wiatrowej). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Konfiguracja masztów oświetleniowych 
 
 

Lp
. 

Ozn. 
masztu 

Typ masztu 
Fundam

ent 
Typ 

poprzeczki 

Oprawy 
oświetleni

owej 

Tabliczki 
bezpiecznik

owe 

1 
M1-M6 
    
    

Stalowy 
ocynk.  
10m z    

pojedynczą 
wnęką  
6szt. 

F120/43
szt 6 

Poprzeczka 
0.5 m 
6szt. 

PD2 
400W MT-

6szt. 

NTB1  
 6 szt. 

 

 
3.3. Ochrona od porażeń . 
 
 
           Sieć elektryczna odbiorcza pracować będzie w układzie 
TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE           
w całym systemie. Przewody ochronne muszą posiadać izolację  
w kolorach zielonym i żółtym; i należy połączyć je do szyn 
ochronnych PE w poszczególnych rozdzielnicach i tablicach 
zasilających. 
          Ochrona przed dotykiem bezpośrednim – podstawowa jest 
realizowana przez zastosowanie izolowania części czynnych,             
to jest przez odpowiednio dobraną izolację przewodów i obudów 
aparatów i urządzeń elektrycznych. 
W ochronie przed dotykiem pośrednim – dodatkowo zastosowano 
szybkie wyłączanie.  
Ochrona przez zastosowanie szybkiego wyłączania realizowana 
będzie przez: 
a) urządzenia ochronne przetężeniowe (bezpieczniki topikowe, 
wyłączniki z wyzwalaczami nadprądowymi ), 
b) sieć połączeń wyrównawczych. 



Wszystkie części przewodzące dostępne chronione wspólnie 
przez to samo urządzenie ochronne powinny być połączone             
ze sobą przewodami ochronnymi i przyłączone do tego samego 
uziomu. W pomieszczeniach szczególnie niebezpiecznych 
(łazienki itp.) powinny być stosowane połączenia wyrównawcze 
dodatkowe (miejscowe) łączące ze sobą części przewodzące 
jednocześnie dostępne. 
 
2.6.     Ochrona odgromowa i połączenia wyrównawcze 
 
          Zgodnie z normą PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa 
obiektów budowlanych ochrona specjalna dla masztów 
oświetleniowych rozmieszczonych na terenie boiska projektuje           
się systemy uziomowe wykonane z płaskownika FeZn 25x4. 
Systemy te tworzą w rejonie słupów układy ekwipotencjalizujące 
i wysterowujące  potencjał na powierzchni ziemi. Systemy 
uziomowe wykonać z ułożonych koncentrycznie w stosunku            
do słupa, oddalonych od siebie o 1m uziomów otokowych. Uziomy 
będą zagłębione w miarę oddalania się od słupa na głębokość            
od 0,6 do 1,4m. Ostatni uziom oddalony od słupa o ok. 5m. 
       Poszczególne uziomy otokowe połączyć galwanicznie              
ze sobą i słupem płaskownikiem FeZn 25x4. 
       Systemy uziomowe masztów połączyć płaskownikiem FeZn 
25x4 ze sobą. W przypadku wystąpienia zbliżenia pomiędzy 
słupami oświetleniowymi a metalowymi elementami ogrodzenia 
należy wykonać pomiędzy nimi połączenia wyrównawcze przy 
pomocy płaskownika FeZn 25x4. Wszystkie połączenia                    
w systemie uziomowym obiektu muszą zapewniać galwaniczną 
ciągłość.  
 Roboty związane z realizacją systemu uziomów instalacji 
odgromowej, z uwagi na ich częściową lokalizację pod docelową 
nawierzchnią boiska, należy wykonać przed robotami 
niwelacyjnymi.   
 
 



2.7.    Uwagi i zalecenia    
 
Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami 
i przepisami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych Część V. Instalacje elektryczne w zakresie 
nie sprzecznym z istniejącymi normami i przepisami. 
Roboty kablowe należy wykonywać ręcznie i zgodnie z normą         
N-SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa",  w szczególności: 
- trasy linii kablowych winny zostać wytyczone przez geodetę; 
- kable nn układać w ziemi na głębokości 50cm; 
- zachować przepisowe odległości kabli od istniejącego uzbrojenia 
podziemnego, napotkane urządzenia podziemne traktować jak 
urządzenia czynne; 
- ewentualne skrzyżowania kabli z uzbrojeniem podziemnym 
wykonać w przepustach kablowych stosując rury ochronne f-my 
„AROT”- typu DVK 50 w wykopach otwartych. 
- kable wolno układać bezpośrednio na dnie wykopu tylko jeżeli 
grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable układać 
na warstwie 10cm przesianego piasku; 
- kable należy zasypywać warstwą 10cm takiego samego piasku, 
następnie warstwą 15cm rodzimego gruntu, a następnie przykryć 
czerwoną folią z tworzywa sztucznego. 
Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane 
przez aktualne przepisy: atesty,certyfikaty oraz deklaracje lub 
certyfikaty zgodności z normami albo z aprobatami technicznymi. 
Po zakończeniu robót należy wykonać sprawdzenia odbiorczego 
instalacji, opracować dokumentację powykonawczą i instrukcję 
eksploatacji . 
Sprawdzenie odbiorcze instalacji należy wykonać w oparciu             
o Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej            
w roku 2004 oraz normę PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300 
Badania techniczne przy odbiorach. 
W skład badań pomontażowych m.in. wchodzą: 



1. oględziny 
2. badanie skuteczności szybkiego wyłączenia ,badanie stanu 
izolacji instalacji odbiorczej 
3. sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych 
4. badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej 
5. pomiary zagęszczenia gruntu wokół wszystkich słupów i na 
trasie kabla w miejscach charakterystycznych 
6. badania parametrów oświetlenia (natężenie i równomierność 
oświetlenia) 
 
Istniejący obecnie przydział mocy dla budynku szkoły 
pokrywa dodatkowe zwiększone zapotrzebowanie na energię 
elektryczną związaną z zasileniem oświetlenia boiska. 
 
 
3.0 OBLICZENIA . 
  

3.1. Zestawienie mocy. 
 
Zestawienie mocy zainstalowanej i szczytowej  dla  tablicy TG    
przedstawiono na schemacie zasilania /rys nr E-2/. 
 
 

3.2 Obliczenia rezystancji uziemienia 
  
W celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno w przypadku zwarć 
metalicznych, jak i zwarć niepełnych, rezystancja uziemienia 
ochronnego części przewodzących dostępnych w układzie  
(dotyczy warunków najmniej korzystnych w układzie, ∆In=100mA) 
powinna spełniać warunek:  
 
                                              UL                  50 
                                   R500= -------- = --------  ≥סΩ 
                                              Ia           0,1 
 

 



w którym: 
 
Ia - wartość prądu zapewniającego samoczynne zadziałanie 
urządzenia  ochronnego,  
UL –  wartość napięcia bezpiecznego,  
Ro – wartość rezystancji uziomu ochronnego.  
 
 

3.3 Dobór przekrojów żył kabla zasilającego. 
  
1) Kabel 0,6/1kV YKY 5x4mm2 – wewnętrzna linia zasilająca  
 
Wyznaczenie przekroju przewodu ze względu na obciążalność 
prądową długotrwałą 
                                                     IB < Iz 

 

Ib – prąd obliczeniowy [A];  
Iz – obciążalność prądowa długotrwała kabla 
elektroenergetycznego  [A].  
Moc przyłączeniowa (P) – 2,5kW  

cos(ϕ) =0,9  
Prąd obliczeniowy (IB) – 4.0A  
Obciążalność prądowa długotrwała kabla 0,6/1kV YKY 5x4 mm2 
     (Iz) – 31A  
   

                                        IB < IZ 
                               4,0 A  <  45A – warunek spełniony  
 
 
3.4 Spadki napięć. 
 
Spadki napięć obliczono dla najbardziej oddalonych masztów 
oświetleniowych. 
Wszystkie spadki mieszczą się zgodnie z normą poniżej 3%. 
 



3.5 Sprawdzenie wytrzymałości masztów. 
  
Sprawdzenie wytrzymałości masztów wykonano na podstawie 
katalogu  
producenta słupów i opraw oświetleniowych. Obliczenia 
wykonano dla 1 strefy wiatrowej wg PN-77/B-02011. Fundamenty 
dobrano dla gruntu średniego.  
Projektowany maszt stalowy h=10m, fundament F120/43, 
dopuszczalna  masa zamontowanych opraw 50kg, dopuszczalna 
powierzchnia boczna oprawy do 0.108m2 
 Projektowana oprawa oświetleniowa: masa 12,3kg, powierzchnia 
boczna 0,108m2 
  
a) sprawdzenie wytrzymałości słupów na obciążenie: 
  
12,3kg < 50kg -  warunek spełniony 
 
b) sprawdzenie wytrzymałości słupa na parcie wiatru:  
 
0.108m2 <  0.6m2  -  warunek spełniony 
 
3.6 Wymagane natężenie oświetlenia. 
 
Obliczeń dokonano w oparciu o program komputerowy firmy 
Somir. 
 
- śr.natężenie oświetlenia na płycie boiska sportowego Eśr=41lx 
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inż. Andrzej Pawlikowski                                                        upr. UAN-II-K-8386/RA/43/85                                                                        
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4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 
4.1. Zakres robót . 
   
W ramach realizacji inwestycji w zakresie zawartym w projekcie należy 
wykonać  instalacje elektryczne dla oświetlenia boiska wielofunkcyjnego 
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pawłowicach 86 gm. Solec n.Wisłą               
nr działki: 819 
 
4.2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które 
mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;  
 
Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji należy 
uznać będące pod napięciem:   
• linie kablowe n.n. 0,4 kV,  
• linie kablowe oświetlenia  0,4kV. 
  
4.3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 
podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje 
zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:  
 
4.4.1) Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce 
prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub 
upadku z wysokości: nie występują,  
4.4.2) Roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania 
substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających 
bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi: - nie występują,   
4.4.3) Roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem 
jonizującym: - nie występują,  
4.4.4) Roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub 
czynnych linii komunikacyjnych: - nie występują,   
4.4.5) Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników:  
- nie występują,  
4.4.6) Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią                         
i w tunelach:  
- nie występują,   



4.4.7) Roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami 
zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie                       
i rozbiórce torowisk;  
- nie występują 
4.4.8) Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą 
wytwarzaną ze sprężonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie 
nabrzeży portowych i przepraw mostowych; - nie występują,  
4.4.9) Roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych: - 
nie występują,                       
4.4.10) Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich 
elementów prefabrykowanych -  
roboty, których masa przekracza 1,0 t. - nie występują,   
 
4.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót  szczególnie niebezpiecznych. 
 
Przed przystąpieniem do robót Inżynier budowy lub osoba upoważniona 
winna przeprowadzić szkolenie stanowiskowe pracowników o zachowaniu 
odpowiedniej  ostrożności i obowiązujących przepisach bhp na 
poszczególnych stanowiskach pracy. oraz instruktażu obsługiwania maszyn 
i urządzeń wykorzystywanych do  
robót. Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien 
znajdować się na terenie budowy oraz w aktach osobowych pracowników. 
Szkolenia winny dotyczyć pracowników wszystkich branż w zakresie BHP  
przy wykonywanych robotach.  
 
Wykonywanie prac przy urządzeniach i instalacjach 
elektroenergetycznych:  
 
1. Prace przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych,                   
w zależności od zastosowanych metod i środków zapewniających 
bezpieczeństwo pracy, mogą być wykonywane:  
1) przy całkowicie wyłączonym napięciu,   
2) w pobliżu napięcia,  
3) pod napięciem.  
4) Odległości wokół nie osłoniętych urządzeń i instalacji 
elektroenergetycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem, 
wyznaczające granice strefy prac w pobliżu napięcia i strefy prac pod 
napięciem, wynoszą:  
                      



Napięcie znamionowe  
urządzenia 

     Strefa prac pod                                                                                                              
napięciem 

Strefa prac w pobliżu  
napięcia 
 
 

             kV                m                  M 
         do 1kV            do 0.3 Powyżej 0.3 do 0.7 
 Powyżej 1do 30kV            do 0.6 powyżej 0.6 do 1.4 
 
 
2. Odległości określone w ust. 1, dla urządzeń i instalacji 
elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, dotyczą tylko linii 
napowietrznych.  
 
3. Prace w pobliżu napięcia powinny być wykonywane przy użyciu środków 
ochronnych odpowiednich do występujących warunków pracy.  
4. Prace pod napięciem należy wykonywać w oparciu o właściwą 
technologię pracy i przy zastosowaniu wymaganych narzędzi i środków 
ochronnych, określonych w instrukcji wykonywania tych prac.  
 
5.6. Wskazanie  środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych                
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  
Zagrożenia w czasie wykonywania robót ziemnych można zmniejszyć           
lub wyeliminować poprzez:  
- Stosowanie wygrodzeń wykopów i barier ochronnych  
- Systematyczną kontrolę stanu deskowania   
- Stosowanie przez pracowników obowiązujących zasad bhp  
- Przeszkolenie pracowników w zakresie bhp  
- Bezwzględne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urządzeń                   
w bezpośrednie oddziaływanie na ściany wykopu (min. 3÷5 m)  
- Stały dostęp do podręcznej apteczki  
- Zagrożenia z tytułu pracy maszyn budowlanych 
- Po zakończonej pracy w danym dniu maszyny i urządzenia winny             
być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych przy jednoczesnym 
wyłączeniu instalacji paliwowej i elektrycznej.                       
Stanowiska postoju maszyn winny być wygrodzone i dozorowane.   
W przypadku prac ziemnych i montażowych sprzętem zmechanizowanym 
przy skrzyżowaniu z kablową linią elektroenergetyczną.  



Prace można wykonać w odległości nie mniejszej niż 5m.   
Kable w gruncie traktować jako czynne będące pod napięciem.   
W rejonie zagrożenia, prace ziemne należy wykonać ręcznie  
Roboty w pobliżu prowadzić pod nadzorem służb eksploatacyjnych.  
Na terenie budowy należy stosować: 
- Środki ochrony indywidualnej pracowników 
- Pracowników obowiązuje noszenie obuwia i odzieży ochronnej a przy 
pracach  w pobliżu dźwigów, koparek i innego sprzętu także kasków 
ochronnych.   
- Przy pracy na wysokościach (powyżej 1,5 m ponad poziom terenu lub 
posadzki) pracownik winien być wyposażony w sprzęt zabezpieczający 
przed upadkiem   z wysokości.  
- Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwu w strefach 
zagrożenia: 
- Przenośne bariery, taśmy ostrzegawcze  
- Osobista odzież ochronna i kaski ochronne  
- Łączność telefoniczna w biurze budowy  
- Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy  
- Traktować jako czynne kable w gruncie będące pod napięciem, roboty          
w pobliżu prowadzić pod nadzorem służb eksploatacyjnych.                               
- Roboty przeciskowe prowadzić pod nadzorem służb eksploatacyjnych  
- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy                           
na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio Kierownik Budowy, 
Kierownik Robót, Majster lub Brygadzista, stosownie do zakresu 
obowiązków.   
Obowiązuje zasada,  że zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej 
jedna z tych osób i pełni  obowiązki osoby kierującej pracownikami.  
W przypadku wystąpienia zagrożeń należy przerwać pracę i o zaistniałej 
sytuacji powiadomić kierownika robót, kierownika budowy, majstra budowy 
lub brygadzistę.  
Prace przy urządzeniach elektrycznych prowadzić w stanie 
beznapięciowym. Roboty prowadzić pod nadzorem służb energetyki 
zgodnie z obowiązującą instrukcją eksploatacji oraz zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W razie wypadku należy:  
- Zabezpieczyć miejsce wypadku  
- Poszkodowanemu(ym) udzielić pierwszej pomocy, a w razie potrzeby 
wezwać  pogotowie, policję, straż pożarną 
- Niezwłocznie powiadomić o wypadku Kierownictwo Zakładu, Inspekcję 
Pracy i Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa   



Wszelki prace należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
infrastruktury z 6 II 2003 w sprawie B.H.P. przy wykonywaniu robót 
budowlanych.  
Informacja służy opracowaniu / przed rozpoczęciem robót na budowie / 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (PLAN BIOZ). Opracowany plan 
należy uzgodnić ze służbą BHP Inwestora.  
                                                        
 
                                                                                                       
Opracował: inż. Piotr Gralewski                                                                                                                      


