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Czy naprawd  dopiero tak 

gro ne – jak po ar czy 

pora enie – sytuacje maj  nam 

u wiadamia  niebezpiecze stwa, 

jakie wi  si  z niesprawn

instalacj ? Warto przecie

dokona  remontu, zanim 

wydarzy si  tragedia!

REMONT/MODERNIZACJA
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Bezpiecznik topikowy – rodzaj urz dzenia zabezpieczaj cego, 

w którym przez stopienie si  wk adki topikowej dochodzi do przer-

wania przeci onego obwodu. Dzi ki temu pr d przestaje p yn ,

co chroni instalacj  przed zwarciami i przeci eniami.

Zapady napi cia – krótkotrwa e i znaczne obni enie si  napi cia 

poni ej warto ci znamionowej (czyli poni ej 230 V).

Podskoki napi cia – krótkotrwa e i znaczne podwy szenie si  na-

pi cia ponad znamionow  warto .

Ka da instalacja w budynku mieszkalnym powinna by   okresowo 

(co ok. 5 lat)  poddawana ogl dzinom i pomiarom dokonywanym 

przez elektryków z uprawnieniami kategorii „D” i „E” – to da nam 

100% pewno ci, e wszystko dzia a jak nale y. Po obejrzeniu insta-

lacji zostaje sporz dzony tzw. protokó  z bada , uwzgl dniaj cy ko-

nieczne zmiany. Fachowcy maj  obowi zek zaproponowa  rozwi za-

nia ewentualnych nieprawid owo ci. Oto kilka najbardziej typowych 
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problemów, które wymagaj  zmian w insta-

lacji elektrycznej.

Stare TN-C na nowe TN-S
Gdy w naszym domu poprowadzona jest 

instalacja elektryczna starego typu, tzw. 

TN-C, warto przy okazji modernizacji wy-

mieni  j  na wspó cze nie stosowan , tzw. 

TN-S. Ró nica mi dzy nimi polega na tym, 

e pierwsza z nich (TN-C) ma cztery prze-

wody dla uk adów trójfazowych i dwa dla 

jednofazowych, druga za  (TN-S) dla tych 

samych uk adów ma o jeden przewód wi -

cej. Ponadto przewód PEN (dawniej zwa-

ny przewodem zerowym) stosowany w sie-

ci TN-C dla poprawy bezpiecze stwa w sieci 

TN-S zosta  zast piony dwoma przewodami 

PE (uziemieniem) i N (powrotnym). Dawniej 

przewód N przewodzi  pr dy robocze i pe -

ni  funkcje ochronne, teraz do ochrony s u y

przewód PE, natomiast przewód N przewo-

dzi pr dy od pracuj cych urz dze . Zatem

nawet je li instalacja

starego typu jest pra-

wid owo wykonana 

i w pe ni sprawna, 

to przy pod czaniu 

do niej urz dze  ta-

kich jak: wietlów-

ki energooszcz dne, 

komputery, monitory 

i tym podobne urz -

dzenia, mo e doj

do po aru na sku-

tek przegrzania opi-

sanego przewodu 

PEN. Dzieje si  tak, 

poniewa  w czasie,  

gdy instalacje starego typu by y projektowa-

ne, nie stosowano powszechnie wy ej wy-

mienionych urz dze , a wi c i instalacje nie 

by y przystosowane do ich zasilania. Zatem 

stosowana dzi  instalacja TN-S jest znacznie 

bardziej bezpieczna i lepiej chroni przed po-

ra eniem i po arem.

Cz sto zdarzaj  si  awarie 
1. Samoczynne wy czanie si  urz dze .

Sytuacja taka mo e zachodzi  na przyk ad 

w czasie do czania do sieci odbiorników du-

ej mocy, zw aszcza silników elektrycznych 

(np. silnika hydrofora). Wówczas przep yw 

du ej warto ci pr du tego urz dzenia mo e

powodowa  zapady napi cia. Te mog  by  te

powodowane pod czeniem do sieci zasilaj -

cej nasz budynek urz dzenia nienale cego 

do nas (np. obok s siad u ywa spawarki elek-

trycznej). Tylko elektryk mo e w 100% orzec, 

czy problem jest zwi zany z nasz  instalacj

czy te  jest on spowodowany przyczynami 

zewn trznymi. Je li problem le y po naszej 

stronie, elektryk mo e zaleci  modernizacj

instalacji elektrycznej (wymian  przewodów, 

zabezpiecze  itp.). Je li za  problem pocho-

dzi z zewn trz, trzeba zg osi  go do Zak adu 

Energetycznego. 

Uwaga! Jedn  z oznak zapadów napi cia spo-

wodowanych niesprawnym dzia aniem na-

szej instalacji jest sytuacja, w której przy 

w czaniu np. silnika hydroforu przygasa-

j arówki, a w pokoju w tym samym czasie 

wy cza si  np. telewizor.    

 Ogranicznik przepi  klasy B (a) oraz C (b)

Schemat sieci TN-C (a) i TN-S (b). Stosowany w sieci TN-C przewód PEN zast piono w sieci TN-S dwoma przewodami PE (uziemieniem) i N (powrotnym) 
– zwi kszy o to bezpiecze stwo w instalacji elektrycznej
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Formalno ci przy 
modernizacji 
instalacji 
elektrycznej

Na ogó  modernizacja instalacji elek-

trycznej nie wymaga nawet zg oszenia, 

chyba e niezb dny oka e si  dost p do 

urz dze  zaplombowanych przez zak ad 

energetyczny (na przyk ad konieczne b -

dzie od czenie licznika, aby móc prze-

nie  go w inne miejsce). Wówczas za-

miar ten nale y zg osi  do Rejonowego 

Zak adu Energetycznego i poda  terminy 

rozpocz cia i zako czenia prac. 

Uwaga! Ka de dzia anie zwi zane z za-

plombowanym przez Zak ad Energetyczny 

urz dzeniem mo e wykona  jedynie pra-

cownik tego zak adu, nigdy my sami! 
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2. Nagle zanika zasilanie jednego lub gru-

py odbiorników, a inne odbiorniki w naszej 

instalacji pozostaj  w czone. Tak mo e si

dzia , gdy na przyk ad odbiornik ma za du

moc w stosunku do gniazdka lub miejsca, 

w którym jest przy czony – w tym wypad-

ku mo e by  konieczna modernizacja insta-

lacji na odcinku od miejsca, gdzie urz dze-

nie jest pod czone, do rozdzielnicy. Czy tak 

jest, stwierdzi  mo e tylko elektryk. 

3. Upalone ko cówki przewodów alumi-

niowych. To cecha charakterystyczna 

wys u onych instalacji. Je li za  sytuacja 

taka zdarza si  w nowej instalacji, to przy-

czyny nale y szuka  w jej projekcie. 

B d polega najcz ciej na niepoprawnym 

doborze przekroju i typu przewodów albo 

zabezpiecze . Cz sto przyczyna awarii tkwi 

te  w odst pstwach wykonania instalacji od 

jej projektu. Jedynym wówczas wyj ciem

– zale nie od sytuacji – jest zlecenie nowego 

projektu i wykonanie instalacji od nowa. 

4. Cz ste uszkadzanie si  urz dze  pod -

czonych do instalacji. Mo e to by  spowo-

dowane zapadami lub podskokami napi -

cia. Je eli chcemy ochroni  nasz  instalacj

i odbiorniki przed takimi awariami, musimy 

wyposa y  instalacj  w urz dzenia ochro-

ny przeciwprzepi ciowej, czyli w ograniczni-

ki przepi :

B – I stopnia, ich zadaniem jest wst pne wy-

t umienie fali przepi ciowej, stosowane w do-

mach z napowietrznym przy czem elektrycz-

nym lub instalacj  odgromow , montowane 

przy g ównej rozdzielnicy budynku, 

C – II stopnia, s u  do obni ania warto-

ci przepi cia do wielko ci bezpiecznej dla 

ograniczników typu D, montowane tak e

przy rozdzielnicy g ównej, 

D – III stopnia, stosowane do t umienia 

przepi cia do warto ci bezpiecznej dla urz -

dze  przez nich chronionych, montowa-

ne bezpo rednio przy tych urz dzeniach. 

Niektóre z nich wyposa one s  w okienko 

o np. zielonej barwie. Zmienia ono swój ko-

lor w trakcie u ywania ogranicznika, zmia-

ny te oznaczaj  kolejne etapy zu ycia 

tego urz dzenia, a w konsekwencji 

sygnalizuj  konieczno  jego 

wymiany. Takie ograniczniki 

mog  uchroni  nasz odbiornik 

w domu tak e podczas burzy.  

Bezpieczniki 
by y drutowane 

Cz sto zu yte bezpieczniki topiko-

we naprawiane s  domowymi metoda-

mi, np. drutem. Takie dzia ania s  przyczy-

n  awarii prowadz cej do pora e , po arów 

oraz zniszcze  urz dze  elektrycznych 

w domu. Je li mamy w domu „naprawiane” 

w ten sposób bezpieczniki, nale y je jak naj-

szybciej wymieni . redni koszt jednego 

bezpiecznika to 2 z  (potrzebujemy ich od 

3 do 5 szt.), jest on  zatem nieporównywal-

nie ma y w stosunku do kosztów jakie mo-

emy ponie ,

gdy zbagatelizu-

jemy problem. 

Wymiany 

bezpieczników 

mo na dokona

samodzielnie. 

Aby unikn

pomy ki, najlepiej zabra  do sklepu stare 

i potraktowa  je jako wzór przy wyborze 

nowych. Bezpieczniki mo na te  zast pi

wy cznikami nadmiarowo-pr dowymi. 

Uwaga! Przed wykr ceniem bezpieczników 

zapami tajmy, w którym gnie dzie znaj-

dowa  si  ka dy z nich. Unikniemy dzi ki 

temu pomy ki.

Przewody maj  sparcia
izolacj
Tu rada jest tylko jedna – stare przewody na-

le y po prostu wymieni .

Wspó czesne wewn trzne instalacje pro-

wadzi si  przewodami miedzianymi. Ich 

podstawow  zalet  jest du a przewodno ,

dzi ki nim do sieci mo na pod czy  wi -

cej odbiorników pr du. Zgodnie z obowi -

zuj cymi przepisami mo na stosowa  tak e

przewody aluminiowe, ale pod warunkiem 

e ich przekrój b dzie wi kszy ni  10 mm2.

Zakaz stosowania przewodów aluminio-

wych o mniejszych przekrojach wynika 

z zagro enia po arowego. 

Wymiana przewodów umieszczonych 

w karbowanych rurkach os onowych (pesz-

lach) lub kana ach instalacyjnych nie po-

winna sprawia  wi kszego problemu. 

W pierwszym przypadku do ko cówki sta-

rego przewodu doczepia si  nowy i prze-

ci ga ca o  przez rurk  drugim wyj ciem. 

Je li poprzednia instalacja by a wykonana 

ze sztywnego drutu typu DY, b dzie on sta-

wia  opór przy usuwaniu. Znacznie atwiej 

wci gn  pojedyncze przewody linkowe 

(oznaczenie LY). Kana y instalacyjne (pro-

wadzone s  po wierzchu cian, szczegól-

nie cz sto znajduj  zastosowanie w drew-

 Zewn trzna ochrona odgromowa 
Instalacja taka przejmuje na siebie 
energi  wy adowania atmosferycznego 
i bezpiecznie odprowadza j  do ziemi

 Wy cznik nadmiarowo-pr dowy

 Chc c po czy  przewód drutowy od 
strony instalacji z przewodem lampy, najlepiej 
wykorzysta  z czki, które nie wymagaj  u ycia 
narz dzi. Specjalny zacisk umo liwia atwe 
po czenia, a tak e demonta
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nianych domach) mo na otwiera  – dzi ki 

czemu mamy dost p do sporego odcinka in-

stalacji, a wymiana przewodów tak e nie 

sprawia k opotu. W kana ach mog  by  rów-

nie  instalowane gniazda wtyczkowe, cz-

niki, o wietlenie miejscowe itp. Mocowane 

s  wówczas przy pod odze, wokó  o cie -

nic drzwi i okien. Przewody mog  by  tak-

e u o one bezpo rednio w bruz-

dach ciennych pod tynkiem – jest 

to najta sza metoda wykonania in-

stalacji. W tej sytuacji pozostaje 

wyku  stare kable i w tym samym 

miejscu u o y  nowe okablowanie 

najlepiej w inny –  bardziej wygod-

ny sposób.

Gniazdka 
i wy czniki 
s  uszkodzone 
lub nadtopione
Tu tak e jedynym roz-

wi zaniem jest wymiana 

niesprawnych elementów 

instalacji. Osprz t elek-

tryczny najcz ciej insta-

luje si  jako podtynkowy, 

mocowany do puszek in-

stalacyjnych osadzonych 

w cianie. Wy czniki o wietlenia umieszcza 

si  na wysoko ci ok. 1,4 m, natomiast gniaz-

da wtykowe – zale nie od rodzaju pomiesz-

czenia – tu  nad pod og  lub na wysoko ci 

0,9–1,4 m. Zale nie od materia u, z jakie-

go zbudowana jest ciana, zak ada si  pusz-

ki do murów pe nych lub przystosowane do 

zamontowania w ciankach gipsowo-karto-

nowych. Wygodne i estetyczne umieszcze-

nie kilku wy czników lub gniazd obok sie-

bie umo liwiaj  puszki podwójne, potrójne 

lub poczwórne. Mo na w nich osadzi  tyl-

ko osprz t z oddzieln  ramk , dostosowan

do okre lonej serii wyrobów jednego produ-

centa. W punktach rozga nych warto za-

stosowa  z czki instalacyjne, tzw. szybko-

z czki. Zapewniaj  one pewne i bezpieczne 

po czenie.

Wszystkie elementy osprz tu – g ównie 

jednak gniazda wtykowe – powinno si  mo-

cowa  w puszkach za pomoc  wkr tów – nie 

zaczepów bocznych, cho  wymaga to bar-

dzo precyzyjnego wypoziomowania puszki 

przy osadzaniu. Takie rozwi zanie zmniej-

sza ryzyko wyrwania gniazda przy wyci ga-

niu wtyczki. 

Gniazdka dobiera si  do konkretnych po-

mieszcze  wed ug ich warto ci IP – wskazu-

j cej na stopie  ochrony urz dze  elektrycz-

nych przed czynnikami zewn trznymi (np. 

przypadkowym dotykiem d oni , zapyle-

niem czy zamoczeniem). Po symbolu IP wy-

st puj  cyfry, z których pierwsza wskazu-

je na odporno  na penetracj  cia  sta ych, 

druga na dzia anie wody. 

Osprz t instalacyjny stosowany w po-

mieszczeniach mieszkalnych ma przewa -

nie stopie  ochrony IP20 (sypialnie, pokoje), 

IP44 ( azienki, kuchnie), IP56 (baseny, sau-

ny, pomieszczenia techniczne).

Uwaga! W azience, w strefie bli szej ni  60 

cm od obrysu wanny czy brodzika, nie wol-

no instalowa adnych wy czników ani 

gniazd. Gniazda w strefie drugiej – od 0,6 do 

2,4 m – musz  by  zasilane napi ciem bez-

piecznym lub obwód powinien by  zabezpie-

czony wy cznikiem ró nicowo-pr dowym, 

na pr d ró nicowy nie wi kszy ni  30 mA. 

Brak po cze
wyrównawczych
Gdy brakuje w naszej instalacji tzw. po -

cze  wyrównawczych, odczuwamy cz sto

przep yw pr du przy dotykaniu metalowych 

elementów w domu (zlewu, grzejnika lub 

pralki). Warto zatem wykona  je przy oka-

zji modernizacji, poniewa  znacznie zwi k-

szaj  one prawdopodobie stwo skuteczno-

ci ochrony przed pora eniem. D ugotrwale 

Instalacja zgodnie 
z przepisami 

Instalacja elektryczna, w której prze-

prowadzono modernizacj , musi spe -

nia  nast puj ce kryteria – zgodne 

z obowi zuj cymi przepisami: 

skrzynka przy cza instalacji musi 

znajdowa  si  w granicy ogrodzenia 

tak, aby zapewnia  dost pno  dla do-

zoru i obs ugi oraz umo liwia  od cze-

nie domu od sieci zasilaj cej;

w instalacji musz  znajdowa  si ,

obok neutralnych, oddzielne przewody 

ochronne; 

koniecznie w instalacji musz  pojawi

si  wy czniki nadmiarowopr dowe, ró -

nicowo-pr dowe oraz inne rodki ochro-

ny przeciwpora eniowej, na przyk ad opi-

sane wy ej po czenia wyrównawcze; 

zabezpieczenia powinny by  roz-

mieszczone zgodnie z zasad  selek-

tywno ci, tzn., e te o wi kszej czu o ci 

musz  znale  si  bli ej odbiorników, 

a reaguj ce ze zw ok  dalej; 

do przekroju 10 mm2 y y przewodów 

musz  by  miedziane (przy wi kszych 

przekrojach mog  by  aluminiowe); 

w instalacji musz  znale  si  te  urz -

dzenia ochrony przeciwprzepi ciowej. 

  Przewody elektryczne mo na tak e
poprowadzi  pod specjaln  listw  przypod ogow
(np. listwa LS marki Arbiton). Daje ona mo liwo
rozprowadzenia dodatkowych gniazdek 230 V. 
Mo na „schowa ” te  pod ni  instalacj  telewizji 
kablowej, satelitarnej lub sieci komputerowej
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wskutek braku dba o ci 

i braku fachowego 

podej cia do wykonania 
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instalacji elektrycznych 

odsetek miertelnych 

pora e  pr dem jest 

ponad 5 razy wi kszy ni
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ograniczaj  one do warto ci dopuszczalnych 

napi cia powsta e mi dzy ró nymi cz cia-

mi przewodz cymi – czyli wyrównuj  po-

tencja y w ca ym obiekcie w przypadku wy-

st pienia stanów awaryjnych. Po czenia te 

tworzy si  przy u yciu szyny uziemiaj cej 

(zacisku) umieszczanej w najni szej (przy-

ziemnej) kondygnacji budynku. Do szyny 

pod cza si :

 uziemienie ochronne lub ochronno-funk-

cjonalne b d  ochronne lub ochronno-neu-

tralne;

 przewody funkcjonalnych po cze  wy-

równawczych (gdy s  u yte);

 metalowe urz dzenia wewn trznych in-

stalacji: c.o., wod-kan, kanalizacji, gazu, kli-

matyzacji, a tak e metalowe pow oki 

i pancerze kabli elektroenergetycznych oraz· 

metalowe elementy konstrukcyjne budynku, 

np. zbrojenia. 

Do wykonania po cze  niezb dna jest 

diagnostyka elektryka z uprawnieniami, 

a tak e projekt instalacji.  

Liczba gniazdek
Przy modernizacji instalacji elektrycznej 

warto dostosowa  do potrzeb liczb , a tak-

e miejsce potrzebnych gniazdek, aby unik-

n  pl taniny kabli. 

Pokoje – jedno podwójne gniazd-

ko na ok. 5 m2 powierzchni; w pobli-

u sprz tu RTV nale y zamontowa  kil-

ka dodatkowych gniazdek (na wysoko ci

30 cm nad pod og ).

Kuchnia – dziesi  gniazdek ze stykiem 

ochronnym (w tym jedno 16 A). Montowane 

ok. 115 cm nad pod og .

Przedpokój – jedno gniazdko. Montowane 

zale nie od potrzeb i urz dzenia pomiesz-

czenia.

azienka – dwa gniazdka bryzgoszczelne, 

dwa ze stykiem ochronnym i jedno 16 A ze 

stykiem do zasilania pralki. Montowane nie 

bli ej ni  0,6 m od brzegu wanny lub drzwi ka-

biny natryskowej.    

plpl W i c e j . . .  c e n y ,  f i r m y ,  p r o d u k t y ,  k a l k u l a t o r y ,  a r t y k u y .  K l i k n i j  n a  w w w . b u d u j e m y d o m . p l

J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

PRZYDATNE ADRESY

INFO RYNEK  Ile kosztuje wymiana instalacji elektrycznej?

OCHRONA PRZECIWPRZEPI CIOWA
ABB   022 515 25 00   www.abb.pl
APATOR  
       056 619 11 11   www.apator.com.pl
BEZPOL     
       034 313 07 77   www.bezpol.pl
B YSKAWICA  
       071 313039 03  www.blyskawica.com.pl
ELDA ELTRA 
       022 511 84 64   www.elda.com.pl
ELEKTRO-PLAST 
       023 693 39 20   www.elektro-plast.com.pl
ETI POLAM 
       023 691 93 00   www.etipolam.com.pl
GALMAR 
       061 835 80 00   www.galmar.pl
HAGER POLO    
       032 324 01 00   www.hager.pl
LEGRAND        
       022 549 23 30   www.legrand.pl
MEGATECH      
       022 304 98 08   www.megatech.com.pl
MOELLER ELECTRIC 
       022 843 44 73   www.moeller.pl
OBO BETTERMANN  
       022 868 52 00   www.obo.pl
RELPOL
       068 479 08 00   www.relpol.com.pl

OSPRZ T ELEKTROINSTALACYJNY
ABB   022 515 25 00   www.abb.pl
APATOR 
       056 619 11 11   www.apator.com.pl
BERKER 
       061 817 99 00   www.berker.com.pl
BEZPOL 
       034 313 07 77   www.bezpol.pl
C&C PARTNERS  
       065 525 55 55   www.ccpartners.pl
DECORA
       061 286 42 00   www.decora.eu
ELDA ELTRA
       022 511 84 64   www.elda.com.pl
ELEKTRO-PLAST  
       023 693 39 20   www.elektro-plast.com.pl
EMATECH
       022 856 99 15   www.ematech.pl

EMC 
      056 619 66 00    www.emcpl.eu
ETI POLAM
      023 691 93 00    www.etipolam.com.pl
FIRMA H. SYPNIEWSKI
      068 325 66 10    www.hsypniewski.com.pl
GALMAR    
      061 835 80 00    www.galmar.pl
HAGER POLO
      032 324 01 00    www.hager.pl
INGREMIO PESZEL
      032 642 48 09    www.ingremio.com.pl 
KARLIK ELEKTROTECHNIK 
      061 438 64 95    www.karlik.pl
KONTAKT-SIMON 
      032 324 63 00    www.kontakt-simon.com.pl
KOS-ELEKTRO SYSTEM 
      061 640 36 72    www.kos.pl
LANGE UKASZUK
      071 398 08 00    www.langelukaszuk.pl
LEGRAND    
      022 549 23 30    www.legrand.pl
MERTEN    
      022 641 75 85    www.merten.pl
MINBUD    
      025 758 39 42    www.minbud.pl
MOELLER ELECTRIC
      022 843 44 73    www.moeller.pl
OBO BETTERMANN    
      022 868 52 00    www.obo.pl
OSPEL
      032 673 71 06    www.ospel.com.pl
PARTEX MARKING SYSTEMS 
      056 659 08 02    www.partex.pl
PCE  074 831 76 00    www.pce.pl
RELPOL      
      068 479 08 00    www.relpol.com.pl
SIMET 
      075 647 14 92    www.simet.com.pl
SCHNEIDER ELECTRIC 
      022 511 84 64    www.schneider-electric.pl
TEMA (GIRA) 
      022 878 03 47    www.tema.pl
WAGO ELWAG 
      071 360 46 70    www.wago.com
WIKAT 
      018 443 69 94    www.wikat.pl

Za o enia: dom o powierzchni 150 m2       

Demonta  starej instalacji – star  instalacj  (najcz ciej aluminiow )
z regu y si  pozostawia, a w przypadku ponownego wykorzystania rurek 
instalacyjnych koszt pozostaje bez zmian.

U o enie nowej instalacjiU o enie nowej instalacji

tablica rozdzielcza (z zabezpieczeniem przeciw-
przepi ciowym)

1100–1500 z

przewody elektryczne, ok. 500 m 600–1000 z

osprz t elektroinstalacyjny:

wy czniki o wietleniowe, 37 szt. 205–1300 z

gniazda wtyczkowe, 38 szt. 300–1350 z

gniazda si owe, 2 szt. 50–120 z

gniazda RTV, 2 szt. 36–120 z

gniazda telefoniczne, 2 szt. 35–75 z

rozetki, 4 szt. 40–90 z

materia ymateria y 2366–5555 z2366–5555 z

robocizna (w tym rozprowadzenierobocizna (w tym rozprowadzenie 
instalacji elektrycznej ok. 35 z /punkt)instalacji elektrycznej ok. 35 z /punkt)

1100–1650 z1100–1650 z

razemrazem 3466–7205 z3466–7205 z

- ceny brutto -

fo
t.
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Aby unikn  pl taniny kabli, warto przed 
modernizacj  instalacji elektrycznej dok adnie 
zaplanowa  liczb  i rozmieszczenie gniazdek


