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3. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu 

 

OŚWIADCZENIE 

 

projektanta o sporządzeniu projektu wykonawczego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Ja niżej podpisany   Wojciech Gąsiorek 

 

Numer uprawnień:    WKP/0392/PWOE/12 

 

Numer przynależności do izby:   WKP/IE/0084/13 

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1202) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 

 

oświadczam, że projekt wykonawczy opracowany dla: 

 

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

we Wrocławiu, Kompleks Wojskowy 2857 

ul. R. Wigla 5; 50-981 Wrocław 

 

dotyczący : 

 

91572 Przebudowa pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział 

Chirurgii Naczyniowej – termomodernizacja części V budynku nr 1.  

Dz. nr 1/2 AM-12; obręb ew. 0013 Gaj; jednostka ewidencyjna 026404)1; ul. R. Wigla; 

Miasto Wrocław; woj. Dolnośląskie; powiat wrocławski; gmina Wrocław. 

 

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

 

Poznań, 15.11.2018         

       ................................ 

         (podpis) 

 

 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 

Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 
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4. Oświadczenie sprawdzającego o sporządzeniu projektu 

 

OŚWIADCZENIE 

 

sprawdzającego o sprawdzeniu projektu wykonawczy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Ja niżej podpisany:   Krzysztof Kazimierz Just 

 

Numer uprawnień:   WKP/0175/POOE/09 

 

Numer przynależności do izby:  WKP/IE/0390/08 

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1202) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 

 

oświadczam, że projekt wykonawczy opracowany dla: 

 

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

we Wrocławiu, Kompleks Wojskowy 2857 

ul. R. Wigla 5; 50-981 Wrocław 

 

dotyczący : 

 

91572 Przebudowa pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział 

Chirurgii Naczyniowej – termomodernizacja części V budynku nr 1.  

 

 

sprawdziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Poznań, 15.11.2018.         

        ................................ 

        (podpis)  

  

 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 

Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 
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5. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta 

 

-strona 1/2- 
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6. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego sprawdzającego 

-strona 1/2- 

 



Projekt wykonawczy – branża elektryczna 

91572 Przebudowa pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej 

– termomodernizacja części V budynku nr 1.  

Dz. nr 1/2 AM-12; obręb ew. 0013 Gaj; jednostka ewidencyjna 026404)1; ul. R. Wigla; Miasto Wrocław; woj. 

Dolnośląskie; powiat wrocławski; gmina Wrocław. 

8 
Stanisławski Jerzy Stanisławski Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, Pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 

Wrocław, Tel. 71 78 28 794 

 

7. Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

projektanta 

 

 



Projekt wykonawczy – branża elektryczna 

91572 Przebudowa pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej 

– termomodernizacja części V budynku nr 1.  

Dz. nr 1/2 AM-12; obręb ew. 0013 Gaj; jednostka ewidencyjna 026404)1; ul. R. Wigla; Miasto Wrocław; woj. 

Dolnośląskie; powiat wrocławski; gmina Wrocław. 

9 
Stanisławski Jerzy Stanisławski Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, Pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 

Wrocław, Tel. 71 78 28 794 

 

8. Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

sprawdzającego 
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10. Opis techniczny – instalacja elektryczna 
 

 Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych 

Temat: 

91572 Przebudowa pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej 

– termomodernizacja części V budynku nr 1.   

Lokalizacja: 

Dz. nr 1/2 AM-12; obręb ew. 0013 Gaj; jednostka ewidencyjna 026404)1; ul. R. Wigla; Miasto Wrocław; woj. 

Dolnośląskie; powiat wrocławski; gmina Wrocław. 

Inwestor: 

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, 

Kompleks Wojskowy 2857 

 

 Podstawa opracowania. 

- uzgodnienia z Inwestorem dotyczące budowy obiektu, 

- umowa z siecią elektroenergetyczną, 

- uzgodnienia międzybranżowe, 

- wytyczne architektoniczne, 

- aktualne normy i przepisy budowlane zwarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 5.07.2013 w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 

 Zakres opracowania. 

Zakresem niniejszego opracowania objęto: 

- instalację odgromowa 

 

 Instalacja odgromowa 

Jako przewód poziomy wykorzystany zostanie pręt stalowy ocynkowany FeZn φ 8mm montowany na 

dachu. Drut należy montować za pomocą odpowiednich uchwytów dopasowanych do pokrycia 

dachowego. Na dachu projektuje iglice gąsiorowe h=2m przy wentylatorze oddymiającym klatką schodową 

oraz przy kominach. Strefy ochronne na dachu wyznaczono w klasie LPS III. 

Do przewodu poziomego zostaną podłączone z zachowaniem ciągłości metalicznej przewody 

odprowadzające – benarka 25x4 FeZn. Przewód odprowadzający prowadzić w rurze odgromowej pod 

projektowaną warstwą ocieplenia. Zainstalować złącze kontrolne, złącze powinno mieć dwie śruby o gwincie 

co najmniej M6 lub jedną śrubę o gwincie M10. Złącze kontrolne zabudować w obudowie do gruntu.  

Wykonać uziemienie otokowe z bednarki 30x4.  Wartość pomiaru <10 Ohm. 

 

 Instalacja przeciwoblodzeniowa 

Do wykonania instalacji projektuje się kable grzejne samoregulujące dla ogrzewania rynien i rur 

spustowych. Sterowanie autonomicznie ze sterownika z czujnikami wilgoci oraz czujnika temperatury który 

należy zainstalować na dachu. Instalację zasilić z projektowanej tablicy TW na poddaszu.  

 

 Uwagi końcowe. 

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom V. Przed oddaniem do eksploatacji 

należy wykonać niezbędne pomiary wszystkich obwodów odbiorczych ( oporności izolacji, skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej, pomiarów uziemień, pomiarów napięć i obciążeń, pomiarów natężenia 

oświetlenia oraz badania wyłączników różnicowoprądowych i tablic elektrycznych po ich wykonaniu). 

Szczegółowe rozwiązania zostaną przedstawione w projekcie wykonawczym. 

Usunięcie kolizji energetycznych jest opracowywane według odrębnego opracowania i postępowania 

administracyjnego.  

 

 

 

 

PROJEKTANT: 

mgr inż. Wojciech Gąsiorek 

WKP/0392/PWOE/12 
uprawnienia budowlane do projektowania i 

kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycz-

nych i elektroenergetycznych. 

 

SPRAWDZAJĄCY: 

mgr inż. Kazimierz Krzysztof Just 

WKP/0175/POOE/09 
uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycz-

nych i elektroenergetycznych. 

 

OPRACOWAŁ: 

inż. Grzegorz Woźniak 
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11. Informacje dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych 

Temat: 

91572 Przebudowa pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej 

– termomodernizacja części V budynku nr 1.   

 

Lokalizacja: 

Dz. nr 1/2 AM-12; obręb ew. 0013 Gaj; jednostka ewidencyjna 026404)1; ul. R. Wigla; Miasto Wrocław; woj. 

Dolnośląskie; powiat wrocławski; gmina Wrocław. 

Inwestor: 

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, Kom-

pleks Wojskowy 2857 

 

Opracował:  

Wojciech Gąsiorek 

63-421 Przygodzice 

Ul. Wysocka 27 

 

Data opracowania: 

Przygodzice, 2018-11-15 
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1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiek-

tów: 

- instalacja odgromowa 

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych; 

Teren objęty inwestycją jest częściowo zagospodarowany.  

 

3) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bez-

pieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Głównym elementem zagospodarowania działki stwarzającym zagrożenie zarówno dla pracowników 

budowy jak i osób postronnych są czynne obiekty i infrastruktura techniczna. Teren budowy należy wygodzić 

zachowując szczególną staranność, tak aby uniemożliwić dostęp osób postronnych.  

 

4) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowla-

nych. 

- Prace na wysokości, z rusztowań lub z podnośników 

- Prace transportowe wykonywane na placu budowy 

- Prace pomiarowe i rozruchowe przy napięciach niebezpiecznych dla człowieka 

 

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiadać określone umiejętności 

pozwalające na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz posiadać świadectwa ukończenia 

okresowych szkoleń w zakresie BHP, postępowania w przypadku pożaru i niesienia pierwszej pomocy.  

Kierownik budowy przed przystąpieniem do pracy powinien zapoznać pracowników z zakresem prac 

przewidzianych do realizacji na każdym etapie inwestycji.  

Kierownik budowy przed przystąpieniem do pracy powinien zapoznać pracowników z 

drogami ewakuacyjnymi, miejscami w których zgromadzono środki i sprzęt gaśniczy, środki opatrunkowe. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bhp 

dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 

 - udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i 

sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady 

postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników. 

 

6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynika-

jącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedz-

twie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wy-

padek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Wyznaczenie miejsc magazynowania i składowania materiałów budowlanych ze szczególnym 

uwzględnieniem materiałów palnych, wybuchowych i niebezpiecznych oraz tras napowietrznych linii 

elektroenergetycznych.  

Wyznaczenie dróg komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy i wnętrza budynku.  

Wyznaczenie miejsc, w których zgromadzono środki i sprzęt gaśniczy, środki opatrunkowe. 

Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegającego wstępowi osób postronnych w trakcie 

prowadzenia prac i w dniach wolnych.  

Zastosowanie ogrodzenia wykopów, barier na rusztowaniach i dachu budynku lub osobistego 

sprzętu ochronnego do prac na wysokościach. Zastosowanie oświetlenia placu budowy i pomieszczeń 

wewnętrznych zapewniającego bezpieczne warunki pracy.  

Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych 

placu budowy. 

Zapewnienie narzędzi i urządzeń posiadających stosowne atesty i dopuszczenia do 
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prac na placu budowy.  

Ograniczenie prac na zewnątrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.  

Zapewnienie poprawnego oświetlenia miejsc pracy wewnątrz i na zewnątrz budynku.  

Wyposażenie pracowników w sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości . 

Wykonanie nad przejściami daszków i osłon.  

W miejscach zagrożonych spadaniem przedmiotów z wysokości, wyznaczyć strefę niebezpieczną, 

odpowiednio ją ogrodzić i oznakowa 

.  

Stosowanie do pionowego transportu materiałów na wysokościach, urządzeń stabilnie i pewnie 

zamocowanych, a pracownicy obsługujący winni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej (sprzęt 

chroniący przed upadkiem z wysokości, hełm ochronny).  

 

 

UWAGA : Wszelkie roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr 47 poz.401), pod nadzorem osoby uprawnionej. 
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12. Rysunki 
Instalacja odgromowa        rys. IE-01 

  


