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  INFORMACJE OGÓLNE 

01 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy DOPOSAŻENIA BUDYNKU KATEDRY 
POLOWEJ WOJSKA POLSKIEGIO oraz BUDYNKÓW PRZYLEGŁYCH W ELEMENTY 
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO w kompleksie wojskowym przy ul. Długiej 13/15     w 
Warszawie. 
 
02 Podstawa opracowania 
-  zlecenie inwestora 
-  Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej z maja 2017 r. 
-  inwentaryzacja do celów projektowych 
-  Dz. U. Nr 75 poz.690:2002 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002 r. w sprawie 

                                               warunków techn., jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  -
 -  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. nr 147 poz. 1229 
          i z     2003 r. poz. 452) 
 -  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r.  
                                                                                       wraz z późniejszymi zmianami). 

-   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie    
     ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, 
      poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353)  
- PN - HD 60364-1-2010       Instalacje elektryczne niskiego napięcia-Część 1;Wymagania podstawowe,                                                           
                                              ustalenia ogólnych charakterystyk, definicje 
- PN - HD 60364-4-41:2009     Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla      
                                                 zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym 
- PN - IEC 60364-5-51-2000    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż  
                                                 wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 
- PN - IEC 60364-5-523-2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż  
                                                 wyposażenia elektr.- Obciążalność prądowa długotrwała przewodów    
-   PN – EN 1838 – 2013.         Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 
-  PN – EN 50172 – 2005.        Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 
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-  PN – EN 60598-2-22:2015-01. Oprawy oświetleniowe Część 2-22: Wymagania szczegółowe   
                                                    Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego.   
 -  PN-92/N-01256/02.              Znaki bezpieczeństwa – ewakuacja. 
                                     
03  Zakres opracowania 
Zakres opracowania stanowi zaprojektowanie: 

 instalacji przeciwpożarowych wyłączników prądu, 

 dodatkowego napowietrzania klatki schodowej w budynku Pałacu Biskupiego, 

 dodatkowe oświetlenie awaryjne 
w budynku  KATEDRY POLOWEJ WOJSKA POLSKIEGIO w kompleksie wojskowym  
przy ul. Długiej 13/15 w Warszawie. 
. 

OPIS TECHNICZNY 
Opis obiektu: 
W kompleksie  przy ul Długiej 13/15 w Warszawie znajdują się obiekty, które oznaczane są w 
opracowaniach różnymi nazwami: 
 Budynek nr 1        Budynek „A”     Katedra Polowa WP               Budynek Sakralny 
 Budynek nr 2        Budynek Garażowo-Mieszkalny,                     Budynek Mały       Budynek Sióstr 
Budynek nr 13       Budynek „B”                                                     Pałac Biskupi        
Budynek nr 14       Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze  

 
1. Wyłącznik przeciwpożarowy prądu 

1.1  Stan istniejący. 
Kompleks przy ul. Długiej 13/15 zasilany jest w energię elektryczną z sieci innogy z zestawu złączy 
kablowych zlokalizowanych w prześwicie bramowym przez cztery zasilacze i pięć liczników: 
 
- zasilacz nr I wspólny:     Katedra Polowa WP - licznik nr 3182281 

    Muzeum Ordynariatu WP licznik nr 70581997 z ręcznym wyłącznikiem prądu  
    zamontowanym w bramie nad licznikami, 
 

- zasilacz nr II:  Oświetlenie zewnętrzne licznik nr 3182880 
 

- zasilacz nr III: Pałac Biskupi – licznik nr 4163573 w układzie półpośrednim z trzema WLZ: 
o tablica TGP zasilająca Budynek Biskupi, 
o Tablica RG zasilająca Budynek Garażowo-Mieszkalny, 
o Rozdzielnica RW zasilająca urządzenia wentylacyjne na poddaszu Katedry Polowej WP. 

W dyżurce zamontowane są przyciski PWP wyłączające zasilanie i UPS. 
 

- zasilacz nr IV:  Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze nr 4185584 w układzie półpośrednim z 
wyłącznikiem PWP zamontowanym wewnątrz obiektu Centrum – wyłącznik Q4. 
Kabel zasilający Centrum Konferencyjne od Tablicy  licznikowej (zamontowanej w bramie Pałacu Biskupiego) 
do RG Centrum Konferencyjnego przebiega przez piwnice Pałacu Biskupiego i będzie pod napięciem po 
wyłączeniach wyłączników PWP Katedry i Pałacu Biskupiego. 
 
 1.2 Projektowane czynności do wykonania: 
- opisać urządzenia i liczniki w zestawie tablic licznikowo-rozdzielczych i umieścić odpowiednie schematy,  
- wymienić istniejacy wyłącznik Q2  PSC2-250 na wyłącznik np. DPX 160 z wyzwalaczem wzrostowym z 

wyzwalaczem przeciążeniowym z nastawą Ir = 140A z stykami pomocniczymi sygnalizacyjnymi, 
- zamontować w istniejącej obudowie z wyłącznikiem Q2 urządzenia:  

o rozłączniki bezpiecznikowe 3*R 301 2 
o automatyczny przełącznik faz PF-431 

- zamontować w istniejącej obudowie Ro (Oświetlenie zewnętrzne) rozłącznik izolacyjny Q2.1  
 FRX 63 z wyzwalaczem wzrostowym do FRX, 
- zamontować w istniejącej obudowie  (za zabezpieczeniem obwodu wentylacji poddasza) rozłącznik 
izolacyjny Q1.1:  FRX 100 z wyzwalaczem wzrostowym do FRX, 
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- zamontować w dyżurce (obok istniejących PWP Pałacu Biskupiego) przycisk PWP 
np. typ PWP1 W01-A-11-2LED7 z tabliczką Przeciwpożarowy wyłącznik prądu:  
pod wyłącznikami wymienić obiekty, które są wyłączane danymi przyciskami: 
                                               

                                                                                                
 
                        PWP1                        PWP-UPS                                        PWP2 
                        P a ł a c     B i s k u p i                                                
          
 
 
 
 
 
                  
  Q1: TGP Pałac Biskupi                   UPS 
       RG Budynek Garażowo-Mieszkaniowy 
       Q1.1 RW Went. poddasze Katedry 
 
 
 

 
               
 
 
 
 
 
     Katedra polowa WP 
          Q2 Rozdzielnica RG Zakrystia 
           Muzeum Ordynariatu WP 
         Q1.1 – RW poddasze Katedry 
         Q2.1 – Ro oświetlenie zewn.                         
                    

   
- Ponieważ kabel zasilający Centrum Konferencyjne od Tablicy  licznikowej (zamontowanej w bramie Pałacu 
Biskupiego) do RG Centrum Konferencyjnego przebiega przez piwnice Pałacu Biskupiego i będzie pod 
napięciem po wyłączeniach wyłączników PWP Katedry i Pałacu Biskupiego należy obudować trasę tego 

kabla (odcinek przebiegający przez piwnice) zabudową przeciwpożarową EI120. 

 

Od wyłącznika Q2 do przycisku zamontowanego w dyżurce należy ułożyć przewód  
(N)HXH FE180/E90 4x1.5  - mocowanie p/t  atestowanymi uchwytami o odporności E90. 

Schematy zasilania, istniejące i projektowane urządzenia pokazano na rys. E-1, E-1.1 i E-1.2. 

 

Rozdzielnica RW wentylacji zlokalizowana jest na poddaszu Katedry Polowej WP zasilana jest z natomiast  
z zasilacza nr III (Pałac Biskupi) w związku z tym zaprojektowano dubeltowe wyłączanie napięcia w 

przypadku ewentualnej konieczności wyłączenia pożarowego. 
Zarówno przycisk PWP1 jak i przycisk PWP2 wyłącza napięcie w rozdzielnicy RW poddasza Katedry Polowej. 
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2. Oddymianie grawitacyjne klatki schodowej Pałacu Biskupiego 
 

2.1  Stan istniejący. 
Klatka schodowa oddymiana jest z wykorzystaniem następujących elementów: 
- centralka oddymiania RZN 4404-K V2 firmy D+H, 
- czujek optycznych dymu, 
- przycisków przewietrzania, 
- przycisków ROP z sygnalizacją 
- okna oddymiającego w dachu z siłownikiem (dach ze spadkiem), 
- okna napowietrzającego z siłownikiem  (kwatera o wymiarach 0.7x0.6 okna między parterem a I-p) 
 
2.2  Projektowane czynności do wykonania: 
 
Sprawdzenie powierzchni napowietrzania: 
 
Okno oddymiające w dachu posiada wymiary 1,05m x 1,3m. 
Wymagana powierzchnia napowietrzania zgodnie z PN-B 02877-4 musi być o 30 % większa od 
powierzchni okna oddymiającego:  
S > 1,05m x 1,3m x 1.30 = 1,77m2 
Obecnie do napowietrzania wykorzystano kwaterę  60cm x 70cm okna na parterze co daje 
powierzchnię 0,42m2. Okno jest niewystarczające do spełnienia warunku napowietrzania, brakuje 
1,35m2 powierzchni napowietrzania. 
Brakująca część planuje się uzupełnić poprzez otwarcie skrzydła większego w oknie na parterze i i 
skrzydła większego w oknie na Ip.  
Okna zapewnią powierzchnię: 2 szt. x 0,6m x 1,3m = 1,56m2. 
Do otwierania skrzydeł 0,6m x 1,3m planuje się siłownik KA 34/800 PLP montowany analogicznie jak 
istniejący za pomocą konsoli KA-BS 083. 
Okna trzeba wyposażyć w dwa dodatkowe siłowniki. 
Zainstalowana centrala w obiekcie to centrala RZN 4404-K [4A]. Zainstalowane  w obiekcie siłowniki 
to dwa siłowniki KA 34 ( 2szt.) które mają pobór prądu [2A] dodatkowe dwa siłowniki to również pobór 
prądu [2A]. Centrala istniejąca jest wystarczająca do zasilenia 4szt takich napędów. 

 
Zastosowane materiały i urządzenia  winny posiadać certyfikaty zgodne z Prawem Budowlanym, w 
tym aprobaty CNBOP. 
Po wykonaniu instalacje należy poddać sprawdzeniu.  
Na przeprowadzone badania sporządzić odpowiednie protokóły. 

 

Schemat zasilania oddymiania, istniejące i projektowane urządzenia pokazano na rys. E-2. 
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3. Oświetlenie awaryjne 
 

Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów i norm można sporządzić listę najważniejszych 
wymagań dla oceny istniejącej w danym obiekcie instalacji oświetlenia awaryjnego i jej konserwacji: 

1. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne nie mogą odbywać się rzadziej niż raz w 
roku ([2] § 3 ust. 3). 

2. Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego nie może być krótszy od jednej godziny. 

3.  Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego (wg PN EN 1838) 
 a) w osi drogi ewakuacyjnej – min.1 lx  

 b) równomierność natężenia - I max / I min < 40 

4. Należy przewidzieć oprawy awaryjne na każde urządzenie p.poż., punkt pierwszej pomocy i 
przycisk alarmowy. Oprawy doświetlające montować na wysokości 2,5 m na wysięgniku lub 
zwieszając „na sztywno”  

       5.   Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych musi spowodować 
 załączenie oświetlenia ewakuacyjnego na tych drogach (wg PN EN 1838) 
       6.   Musi istnieć możliwość testowania opraw oświetlenia awaryjnego bez wyłączania zasilania.       
             Oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym źródłem zasilania powinny być wyposażone w   
             wewnętrzny układ testujący lub być podłączone do zdalnego układu testującego (wg PN EN   
             60598 – 2 – 22 ust. 20.1). 
 
3.1 Rodzaje projektowanej instalacji oświetleniowej 
Opracowanie obejmuje korytarze i klatki schodowe Katedry Polowej WP. Na klatkach schodowych  
zabiegowych, zaprojektowano oświetlenie awaryjne o natężeniu co najmniej  5  lx  na każdym 
poziomie podłogi (zgodnie z wymogami ekspertyzy) , a przy hydrantach, gaśnicach, przyciskach 
sterujących co najmniej 5 lx. 
Na drogach komunikacji ogólnej –  oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe  o natężeniu co najmniej 
1  lx  na każdym poziomie podłogi. 

 
3.2 Oświetlenie awaryjne klatki schodowej korytarzy i dróg ewakuacyjnych. 
Dla zapewnienia drogi wyjścia przy zaniku napięcia, zaprojektowano oprawy oświetlenia 
ewakuacyjnego z autotestem w wersji samotestującej (ATI). Oprawy te pracowały będą w trybie NM 
(praca awaryjna „na ciemno”), oraz dokonują dwóch rodzajów okresowych testów: funkcjonalnego, 
sprawdzającego poprawność układu elektronicznego, oraz źródła światła i autonomicznego, 
dokonującego sprawdzenia rzeczywistego czasu działania oprawy. Wyniki testów są wyświetlane 
przez wielokolorową diodę, która sygnalizuje stan poprawny kolorem zielonym, awarie źródła światła 
kolorem pomarańczowym, awarie akumulatora kolorem czerwonym. 
Planuje się zamontować oprawy firmy TMTechnologie wg rys. E3 ÷  E-7 
 Dodatkowo przy zmianie kierunku i nad wyjściami planuje się zamontować oprawy z piktogramami 
oraz tabliczki fotoluminescencyjne wskazujące kierunek ewakuacji. 
   
 Instalację oświetlenia AWARYJNEGO przy pracy „na ciemno” projektuje się przewodami 
 YDY 3x1,5 mm

2
 750V p/t. W pomieszczeniu technicznym na poddaszu, w rozdzielnicy RW 

należy zamontować dwa wyłączniki różnicowonadprądowe 2P B10 30 AC.  
Z rozdzielnicy RW, wykonać przewodami YDY 3x1,5 w RB 18 n/t  w pom. techn. i pod tynkiem na 
klatkach schodowych i przy wyjściach z Katedry WP dwa obwody oświetlenia awaryjnego. 
W pomieszczeniach nie ogrzewanych  stosować oprawy „COLD” przystosowane do pracy w 
obniżonych temperaturach. 
Przy schodach prowadzonych z muzeum, należy zdemontować tabliczkę fluorescencyjną „schody w dół” 
i zamontować oprawę z piktogramem wskazującym kierunek ewakuacji „do góry” oraz zamontować 
dodatkową oprawę na ścianie przy górnej części schodów.  
 
3.3 Prowadzenie obwodów oświetlenia awaryjnego 
Zasilanie elektryczne opraw oświetlenia awaryjnego należy zapewnić poprzez wpięcie do istniejącej 
rozdzielnicy RW  po zamontowaniu dodatkowego zabezpieczenia - dwa wyłączniki 
różnicowonadprądowe 2P B10 30 AC. 
Oprawy awaryjne na ścianach montować na wysięgnikach fajkowych np. firmy Baks. 
 Na odcinkach pomiędzy lampami nie wolno wykonywać żadnych cięć przewodów - połączenie 
powinno być jednolite. Przejścia kabla przez ściany wykonywać w rurce. 
Oświetlenie ewakuacyjne  uzupełnić fotoluminescencyjnymi znakami ewakuacyjnymi wg PN-92/N-
01256/02. 
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3.4  Uwagi końcowe 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27,04, 2010 
(DZ.U.Nr85 z 2010, poz.553.) oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać świadectwo 
dopuszczenia CNBOP  

Oznacza to, że każda instalowana oprawa awaryjna MUSI posiadać dopuszczenie CNBOP. 

 
Prace elektroinstalacyjne wykonać zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami technicznymi, z 
zachowaniem najwyższej staranności ich wykonania. Zastosowane materiały powinny posiadać 
odpowiednie atesty lub certyfikaty dopuszczające do ich stosowania. Każda zmiana w projekcie oraz 
zastosowanie materiałów innych niż przewidziano w niniejszym projekcie powinna być uzgadniana z 
Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem. Wszystkie zmiany należy nanieść w 
dokumentacji powykonawczej. Przekazanie instalacji do eksploatacji polega na przekazaniu całości 
robót w obiekcie po stwierdzeniu, że zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia i środki ochrony 
spełniają wymagania określone w odpowiednich normach. 
 
3.5 Ochrona przeciwporażeniowa 
Instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 
zaprojektowano w układzie sieci TN – S (3 przewodowym). 
Ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem pośrednim stanowić będą wyłączniki 
samoczynne. Czas wyłączenia tych wyłączników nie będzie przekraczał 0,2 sek. 
Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim) spełniona 
jest poprzez izolowanie części czynnych oraz izolację przewodów. 
Należy przestrzegać stosowania odpowiednich kolorów izolacji przewodów: 
- na przewody ochronne „PE” należy stosować przewody o barwie żółto-zielonej; 
- na przewody neutralne „N” należy stosować przewody o barwie niebieskiej; 
- przewody fazowe powinny być w innym kolorze, n.p. czarnym, brązowym .....; 
Podłączenie opraw oraz modułów awaryjnych wykonać ściśle z instrukcją producenta, 
wykorzystując odpowiednie zaciski. 

 
 

http://www.elektrotip.pl/oswietlenie-awaryjne/399-oprawa-awaryjna-economic-3-godzinna-8w.html
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OŚWIADCZENIE 
 

Oświadcza się, że: 
 

PROJEKT WYKONAWCZY 
DOPOSAŻENIA BUDYNKU KATEDRY POLOWEJ WP 

ORAZ BUDYNKÓW PRZYLEGŁYCH 
W ELEMENTY ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO 

przy ul. DŁUGIEJ 13/15 w WARSZAWIE 

 
 
 

 został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
 i stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
 „Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r. wraz z późniejszymi zmianami). 
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