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                                               OPIS TECHNICZNY 

 

1.0     CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Projekt opracowano celem wykonania nowej instalacji elektrycznych oświetleniowej 

krużganków  Sanktuarium Maryjnego w Świętej Lipce oraz wymiana istniejącej 

instalacji oświetleniowej na nową spełniającą warunki bezpieczeństwa pożarowego 

oraz warunki obowiązujących norm. 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie: 

- instalacji oświetleniowej 

- instalacji przeciwporażeniowej 

 
            2.0   PODSTAWOWE DANE DO OPRACOWANIA 

a) Zlecenie Inwestora 

b) Polskie Normy 

c) Wizja w budynku 

 

3.0   OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA  

3.1    Tablica 

W budynku istnieje tablica elektryczna z której projektuje się zasilić projektowane 

obwody. Wykonawca bezpośrednio na budowie sprawdzi czy na istniejącej tablicy 

jest możliwość zamontowani projektowanych aparatów. W przypadku braku miejsca 

zdemontuje istniejącą tablicę a zamontuje nową i w niej zamontuje aparaty istniejące i 

projektowane  wg schematu.  

 Na drzwiczkach tablicy należy umieścić schemat z opisem funkcji aparatów. 

 

           3.2. Instalacja oświetlenia podstawowego  

Instalację oświetleniową w całości należy wykonać przewodami kabelkowymi z   

żyłami miedzianymi typ YDYp 3x2,5 (750V) z zastosowaniem opraw LED 230V 

zewnętrznych, (zewnętrzne taśmy ledowe montowane w ślemionach przeszkleń) oraz 

wykorzystaniem istniejących opraw oświetleniowych krużganka (oryginalne oprawy w 

formie latarń), które bezwzględnie należy zachować. 

Przewody prowadzić w rurkach i częściowo pod tynkiem.  

 

 

 

 



 

  

 

Uwaga: 

w związku z tym, że budynek jest istniejący, o zabytkowym charakterze, na 
rysunkach nie pokazano dokładnej trasy prowadzenia przewodów, (rysunek jest 
schematyczny). Przewody należy prowadzić w przestrzeni strychowej nad 
krużgankami w rurkach mocowanych bezinwazyjnie do elementów więźby dachowej 
przy pomocy opasek z tworzywa sztucznego. Łączenie przewodów należy realizować 
w puszkach hermetycznych również mocowanych bezinwazyjnie do elementów 
więźby dachowej krużganków przy pomocy opasek z tworzywa sztucznego. Przejście 
przewodów z części strychowej do listew LED, należy realizować tylko w miejscach 
pozbawionych polichromii czyli w pachwinach sklepień wnętrz krużganka 
wschodniego i południowego. To powinno wystarczyć aby obwodowo zapewnić 
oświetlenie wraz z zabezpieczeniem PPOŻ we wszystkich skrzydłach krużganków. 

UWAGA: WSZELKIE PRZEWODY NALEŻY PROWADZIĆ POZA OBSZAREM 

WYSTĘPOWANIA POLICHROMII I BEZWZGLĘDNIE ZABRANIA SIĘ 

JAKIEJKOLWIEK INGERENCJI W POLICHROMIE PODCZAS REALIZACJI 

ROBÓT. POLICHROMIE NA CZAS REALIZACJI ROBÓT MUSZĄ BYĆ 

SKUTECZNIE ZABEZPIECZONE PRZED USZKODZENIEM I 

ZANIECZYSZCZENIEM.     

Wyłączniki należy umieścić na wysokości 1,4 m. 

W ramach prac należy wymienić przewody do istniejących opraw oświetleniowych 

krużganka. 

Stosować przewody zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

 
 
 
Zalecenie konserwatorskie-Uszczegółowienie opisu przebiegu instalacji 
elektrycznej w krużgankach,  mającej na celu ekspozycję barokowych i XIX w. 
tynków wnętrz.  
 
 Ukazanie przemyślanej rytmiki filarów i arkad czy bogactwa sklepień wymaga 
zastosowania opraw zapewniających szeroki strumień światła, które rozmieszczone 
będą na kapitelach filarów. Pozostaną niemal niezauważalne dla obserwatora, 
pozwalają jednak na podziwianie maestrii i kunsztu inżynierskiego budowniczych.  
Oświetlenie sztuczne jest  zaprojektowane z szacunkiem dla światła dziennego, 
wpadającego do wnętrza i w przypadku krużganków, będzie używane tylko 
wieczorem i w nocy.  
Światło sztuczne musi umożliwiać podziwianie tego widowiska, rytmu barokowych 
sklepień. 
 

1. Instalacje będą przebiegały bezinwazyjnie w ścianie arkadowej. Będą ułożone w 
płaskich obudowach w jednym rzędzie na wierzchu(nie podtynkowo) na kapitelach 
pilastrów filarów arkad. Jeden pas oświetlenia typu LED, będzie skierowany na 
ścianę nad kapitelem, drugi ułożony pod kątem, będzie skierowany na sklepienie aby 
wydobywał piękno jego sfery.  



 

  

 

2. Kolejne odcinki instalacji (miejsca jej przebiegu pomiędzy filarami), będą ukryte w 
aluminiowych ramach utrzymujących szkło, zaprojektowanej obudowy osłon dla 
polichromii i tynków wnętrz krużganka. 
 

3. Ostateczny dobór koloru, natężenia, temperatury oraz  skupienia światła LED, 
zostanie wybrany po wykonaniu prac konserwatorskich i przywróceniu estetyki 
tynkom barokowym  i XIX w. znajdującym się we wnętrzach krużganka wschodniego i 
południowego.  Niezwykle istotne jest przy tym dobranie doskonałej  jakości światła 
i wysokiej oddawalności barw oraz zapewnienie im bezpieczeństwa. Próby będą 
zatwierdzone przez komisję. W efekcie końcowym,  uzyskana kolorystyka ścian i 
sklepień ma nawiązywać do wnętrza Punktu Informacji Turystycznej znajdującej się w 
części południowej krużganka zachodniego.   

 
4. Jako przykład, można zastosować instalacje firmy, która produkuje 

energooszczędne oświetlenie dla muzeów, kościołów, teatrów i zabytków w 
technologii LED, które pozwala na zaoszczędzenie nawet 70% środków, względem 
tradycyjnych technologii oświetleniowych.  Ustalenie bezpiecznego  dla polichromii 
oświetlenia zostanie zaproponowane przez producenta. Bardzo dobre efekty 
uzyskuje się przy użyciu światła o temperaturze od 2700 do 3000 K. 
Lub jako przykład bezpiecznego oświetlenia : Oświetlenie Zamku Królewskiego na 
Wawelu - oprawy LED zostały wykorzystane do oświetlenia XVII wiecznych namiotów 
tureckich, zdobytych przez wojska Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Ze względu 
na swoją wrażliwość, w szczególności na promienie UV wymagały one 
specjalistycznych rozwiązań. Ledy dostarczone na potrzeby ekspozycji źródła 
światła, które nie tylko spełniają wymagania konserwatorskie, ale jednocześnie 
zapewniają wysoki komfort oglądania. 

 

4.0  OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

Jako ochronę przeciwporażeniową stosuje się szybkie wyłączenia prądu przez 

zastosowanie wyłączników S 301. 

Instalację zaprojektowano – oddzielnie przewód zerowy – neutralny N izolowany n 

całej długości oraz oddzielnie przewód ochronny PE, do którego przyłączyć należy 

wszystkie zaciski ochronne tablic, bolce ochronne gniazd wtyczkowych itp. 

Przewód neutralny N powinien mieć izolację barwy niebieskiej, przewód ochronny PE   

–   izolacje barwy żółto-zielonej. 

   Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary. 

 

 

 

 

 

   5.0   Uwagi: 



 

  

 

1. Prace remontowe przy czynnych instalacjach elektrycznych wykonywać po   

wyłączeniu spod napięcia instalacji, urządzeń elektrycznych, wewnętrznych linii 

zasilających itd. na których będą prowadzone prace. 

2. Należy stosować  materiały i urządzenia posiadające aktualne certyfikaty aprobaty 

techniczne. 

3. Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary i protokóły pomiarów.              

4. W związku z tym, że jest to budynek istniejący o niepowtarzalnej konstrukcji, 

wykonawca bezpośrednio na budowie skoryguje trasy przewodów. 

 









Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Pani Janina Wrzesińska o numerze ewidencyjnym WAM/IE/3021/01

adres zamieszkania  ul.Piechoty 9/III/10, 82-300 Elbląg

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2022-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-T2F-YL4-6NG *

Podpis jest prawidłowy



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Pan Janusz Leśniewski o numerze ewidencyjnym POM/BO/2715/02

adres zamieszkania  ul.Sanatoryjna 18/4, 82-550 Prabuty

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-5DZ-DY6-I5B *

Podpis jest prawidłowy
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