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Wed ug jakiej taryfy 
rozliczana jest budowa domu?

Jaki licznik 
wybra ?

Odbiorcy indywidualni zaliczani s  do V grupy taryfowej, je eli 

u ywaj  pr du na potrzeby zwi zane z prowadzeniem gospodar-

stwa domowego. Budowy domu nie uwa a si  za takie wykorzy-

stanie pr du i dlatego przed rozpocz ciem prac nale y wyst pi

do rejonowego zak adu energetycznego o wykonanie przy cza 

tymczasowego, rozliczanego wg IV grupy taryfowej. Koszty przy -

czenia i sposób rozliczania za dostarczan  energi  zale  od kon-

kretnego zak adu energetycznego i sposobu doprowadzenia ener-

gii: przez przy cze kablowe lub napowietrzne. O rodzaju z cza 

decyduje lokalny zak ad energetyczny. Po wyga ni ciu umowy 

na przy cze tymczasowe, przy cze napowietrzne jest rozbiera-

ne, a kablowe traktowane jako docelowe i po podpisaniu umowy 

na czas nieokre lony rozliczane wg taryfy V. Rozpoczynaj c bu-

dow , deklarujmy w zak adzie energetycznym potrzebn  liczb

kW, rednio 8 kW. W zale no ci od rodzaju przy cza (kablowe 

ok. 134 z , napowietrzne ok. 107 z ) zak ad energetyczny pobiera 

jednorazow  op at  i bie ce zu ycie pr du rozlicza wg IV tary-

fy. Po zako czeniu budowy, energia elektryczna dostarczana do 

domu rozliczana jest wed ug ta szej V grupy taryfowej.

Rodzaj licznika energii elek-

trycznej zale y od umowy 

zawartej na dostaw  energii 

elektrycznej. Zale nie od ro-

dzaju przy cza mo e by  to 

licznik jedno- lub trójfazo-

wy. Je li zdecydujemy si  na 

korzystanie z ta szego pr du 

„nocnego”, zostanie zamon-

towany licznik dwutaryfowy 

z zegarem steruj cym. 

Jak pod czy  dom do sieci?

Co to jest z cze elektryczne?

Sposób przy czenia do sieci elektroenergetycznej ustala rejon 

energetyczny. Obecnie najcz ciej stosowane s  przy cza kablo-

we prowadzone pod ziemi . Niekiedy istnieje mo liwo  przy -

czenia napowietrznego, zw aszcza gdy jest to przy cze tymcza-

sowe. Rejon energetyczny okre la równie :

 miejsce zamontowania uk adu pomiarowego, czyli licznika 

(najcz ciej w linii ogrodzenia od ulicy),

 rodzaj zabezpiecze  przed przeci eniem,

 sposób ochrony przeciwpora eniowej.

Wszystkie te wymagania podane s  w warunkach technicznych 

przy czenia. Z wnioskiem o ich wydanie wyst puje si  przed 

wykonaniem przy cza.

Z cze to punkt po czenia instalacji domowej z przy czem 

elektroenergetycznym. 

W przy czach kablowych – jest ono umieszczane w oddzielnej 

cz ci skrzynki przy czeniowej.

Przy zasilaniu napowietrznym – montowane jest na cianie 

domu. 

Poniewa  ka dy budynek jest zasilany oddzielnym przy czem, 

równie  z cza s  oddzielne.

Instalacja elektryczna
Domowa instalacja elektryczna 

to nie tylko funkcjonalne 

rozmieszczenie punktów wietlnych 

i gniazd, ale przede wszystkim 

bezpiecze stwo korzystania 

z urz dze  elektrycznych.
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Przy cze napowietrzne (a), przy cze kablowe (b)

Skrzynk  elektryczn  z licznikiem najcz ciej umieszcza si  w linii 

ogrodzenia 
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Jakie napi cie 
mamy w Polsce?

Co to jest rozdzielnica?

W Polsce, jak w wi kszo ci krajów eu-

ropejskich, instalacje domowe zasilane 

s  pr dem przemiennym o cz stotliwo-

ci 50 Hz i napi ciu 230/400 V. Pierwsza 

warto  napi cia dotyczy instalacji 

jednofazowych, druga – instalacji 

trójfazowych, z których mo na równie

pobiera  pr d o napi ciu 230 V. Napi -

cie ka dej fazy wynosi 230 V i wy-

st puje mi dzy przewodem fazowym 

a neutralnym, nazywanym popularnie 

zerowym.

Rozdzielnic  nazywamy specjaln  skrzynk , w której montuje si   aparatur  zabezpiecza-

j c  i steruj c  domow  instalacj  elektryczn : wy czniki nadmiarowopr dowe, ró ni-

cowopr dowe, styczniki, przeka niki i lampki kontrolne. Wszystkie te aparaty w posta-

ci modu ów mocuje si  zaciskowo w znormalizowanej szynie monta owej, co znacznie 

u atwia ich monta  i zapewnia przejrzysty uk ad w rozdzielnicy. 

W instalacjach domowych stosuje si  wy cz-

nie przewody miedziane o przekroju dostoso-

wanym do obci enia obwodu (najcz ciej 

1,5 mm2 lub 2,5 mm2) – prowadzone pojedynczo 

lub w postaci przewodów wielo y owych. 

Obwody zasilaj ce:

– jednofazowe – prowadzone s  trzema przewo-

dami (roboczym, neutralnym i ochronnym), 

– trójfazowe – prowadzone s  pi cioma przewoda-

mi (trzema roboczymi, neutralnym i ochronnym).

Przewody maj  ró n  barw  izolacji, a za-

ciski przy czeniowe ró ne oznaczenia litero-

we. I tak przewody: 

robocze – maj  izolacj  czarn  lub br zow

i oznaczenie liter  L (L1, L2, L3 w obwodach 

trójfazowych),

neutralne – izolacj

niebiesk , a zaciski ozna-

czone liter  N,

ochronne – izolacj

ó to-zielon  i oznacze-

nie PE.

Niekiedy cz  obwo-

dów wykonuje si  bez 

przewodu ochronnego 

i wtedy zasilanie mo e

by  realizowane dwoma 

przewodami, a przewód 

niebieski pe ni funkcj

przewodu neutralno-

-ochronnego o oznacze-

niu PEN.

Z jakich przewodów powinno si  wykona  instalacj ?

Rozdzielnica jest zamykan

metalow  skrzynk , w której 

montuje si  aparaty elektryczne Przyk adowe wyposa enie rozdzielnicy

Z czego sk ada si
domowa instalacja 
elektryczna?

Ile obwodów powinno by  w domu?
Instalacja domowa sk ada si  z kilku, 

kilkunastu niezale nych obwodów pod-

czonych do g ównego zabezpiecze-

nia przed przeci eniem. Ka dy obwód 

zawiera odpowiedni do obci enia 

bezpiecznik (wy cznik nadmiarowo-

pr dowy) oraz w zale no ci od potrzeb 

inne urz dzenia ochronno-steruj ce. 

Zasilanie odbiorników w obwodzie 

odbywa si  za po rednictwem prze-

wodów, wy czników lub gniazd 

wtykowych.

Liczba obwodów w domu zale y od rozmieszczenia gniazd i punktów o wietleniowych 

oraz rodzaju i mocy innych urz dze  elektrycznych. Moc urz dze  zainstalowanych 

w jednym obwodzie nie powinna przekracza  3,5 kW. Liczba punktów o wietleniowych 

nie mo e by  wi ksza ni  20, a gniazd wtykowych – ni  10. 

W domu zasilanym z sieci trójfazowej rozdzia  na obwody powinien zapewnia  mo -

liwie równomierne obci enie poszczególnych faz. Warto te  tak pod czy  obwody, 

aby do ka dego pomieszczenia doprowadzone by y obwody z dwóch ró nych faz, co 

w razie awarii jednej fazy umo liwi korzystanie z niektórych urz dze  elektrycznych 

w tym pomieszczeniu.

wy czniki nadmiarowopr dowe

ograniczniki przeciwprzepi ciowe

wy czniki ró nicowopr dowe

styczniki

wy czniki pierwsze stwa

aparatura steruj ca,
dodatkowe gniazda elektryczne
(jako wyposa enie dodatkowe)

aparatura sygnalizacyjna
(jako wyposa enie dodatkowe)
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Zró nicowanie kolorów informuje 

o rodzaju przewodu i u atwia 

bezpieczne pod czenie do pr du

osprz tu i urz dze  elektrycznych 
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Przewody domowej instalacji elektrycz-

nej mog  by  prowadzone:

w bruzdach przykrytych tynkiem

– tzw. instalacja podtynkowa,

w warstwie tynku na o onego na suro-

w cian  – tzw. instalacja wtynkowa,

po wierzchu wyko czonej ciany

– tzw. instalacja natynkowa. 

w przypod ogowych listwach lub 

kana ach instalacyjnych – cho  pod-

czenia do wy czników powinny by

ze wzgl dów estetycznych prowadzone 

pod tynkiem.

W ka dej z tych instalacji mo na u ywa

wielo y owych przewodów w podwójnej 

izolacji typu DYt, natomiast przy uk ada-

niu przewodów pojedynczych koniecz-

ne jest umieszczenie ich w rurkach in-

stalacyjnych u o onych w bruzdach lub 

na powierzchni ciany. 

W jaki sposób 
prowadzi si
przewody 
elektryczne? 

Jakie rodzaje osprz tu elektroinstalacyjnego 
stosuje si  w domu jednorodzinnym?

Jakie s  strefy ochronne w azienkach?

Dost pny w trakcie u ytkowania osprz t elektryczny to przede wszystkim gniazda 

i czniki. Wyst puj  one w dwóch wersjach – tzw. wtynkowej i natynkowej. Pierwsze 

montuje si  w puszkach instalacyjnych osadzonych w cianie, drugie – przykr ca na 

powierzchni ciany. 

Gniazda i czniki dost pne s  w wersji pojedynczej lub podwójnej, a ponadto: schodo-

we, krzy owe, przyciski, regulatory o wietlenia i inne.

Ze wzgl dów funkcjonalnych i estetycznych pojedyncze puszki dobrze jest zast pi  ze-

spolonymi, przystosowanymi do zamontowania 2–5 gniazd lub czników obok siebie. 

Do takich puszek montuje si  nieco inny osprz t przystosowany do czenia ich wspól-

n  ramk . Mo na wi c w jednym zespole umie ci  np. gniazdo zasilaj ce, gniazdo te-

lefoniczne oraz gniazdo do pod czenia anteny czy sieci komputerowej. 

Ze wzgl du na zagro enie pora eniowe 

wyró nia si  w azienkach cztery strefy 

ochronne:

strefa 0 – jest to wn trze wanny lub 

brodzika,

strefa I – to przestrze  wyznaczona 

przez zewn trzne kraw dzie wanny lub 

brodzika,

strefa II – to strefa I powi kszona 

o 0,6 m,

strefa III – jest powi kszon  o 2,4 m 

stref  II.

W strefie I mo na montowa  wy cz-

nie elektryczny podgrzewacz wody za-

instalowany na sta e o klasie IP X4 

bez osprz tu czeniowego, w strefie 

II – oprawy o wietleniowe w II klasie 

ochronno ci i IP X4 i elektryczne pod-

grzewacze wody. W strefie III – gniaz-

da wtyczkowe zabezpieczone wy czni-

kiem ró nicowopr dowym i np. pralk .

W adnej strefie nie wolno montowa

puszek i sprz tu czeniowego. 

Kolorystyk  i form  w czników mo na dobra  do stylu ka dego wn trza

Przewody elektryczne mo na poprowadzi  np. 

w listwach przypod ogowych (a) lub w kana ach 

instalacyjnych (b)
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strefa II

strefa III 

strefa I 

Ze wzgl dów bezpiecze stwa azienk  dzieli si

na strefy, w których mo na instalowa  okre lony 

osprz t elektryczny
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Chroni  odbiorniki szczególnie wra liwe na chwilowe skoki napi cia 

wielokrotnie przekraczaj ce warto  nominaln  230 V. Skoki te wy-

wo ane s  g ównie wy adowaniami atmosferycznymi. Zabezpieczenia 

takie powinny by  stosowane szczególnie w obwodach zasilaj cych 

komputer i inne urz dzenia elektroniczne. Standardowo w domu mon-

towany jest w rozdzielnicy g ównej ochronnik przeciwprzepi ciowy 

dla ca ej instalacji, a bezpo rednio przy urz dzeniach elektronicz-

nych instalowane s  ochronniki indywidualne. Obecnie instalowane 

s  ograniczniki o konstrukcji modu owej, dostosowane do montowa-

nia na szynach w rozdzielnicach. Charakteryzuj  je dwa parametry: 

pr d nominalny i charakterystyka pr dowo-czasowa. Pierwszy para-

metr dobiera si  do obci enia obwodu. Zwykle instalowane s  ogra-

niczniki o pr dach nominalnych 10 A lub 16 A, ale montowane te

s  o mniejszych i o wi kszych warto ciach. Charakterystyk  pr do-

wo-czasow  oznacza si  literami B, C lub D i dobiera w zale no ci 

od tzw. pr du rozruchu odbiorników: 

ograniczniki o charakterystyce B – do o wietlenia i urz dze

grzewczych,

ograniczniki o charakterystyce C – do silników i transformatorów, 

poniewa  takie wy czniki pozwalaj  na pobór znacznie wy szego 

pr du rozruchowego przez krótki czas, 

ograniczniki o charakterysty-

ce D – do silników elektrycznych 

o szczególnie trudnym rozruchu (np. 

w pompach hydroforowych). 

Po zadzia aniu ogranicznika nale y

go wymieni , co sygnalizuje zmia-

na barwy w okienku kontrolnym 

i zapalenie si  lampki.

Do czego s u  zabezpieczenia przeciwprzepi ciowe?

Co to jest wy cznik ró nicowopr dowy?

Wy czniki 

r ó n i c o -

wopr dowe 

chroni  do-

mowników przed pora eniem pr dem elek-

trycznym. Stosowanie tych aparatów jest 

wymagane przez obowi zuj ce od 2002 

roku przepisy. Prawid owo zainstalowa-

ne elementy wy czaj  zasilanie w czasie 

0,04 sekundy w przypadku, gdy ycie lub 

zdrowie domowników jest zagro one  po-

ra eniem pr dem. Takie sytuacje mog  si

zdarzy , gdy dowolne urz dzenie elektrycz-

ne ulegnie uszkodzeniu i na jego obudowie 

pojawi si  napi cie. Wy cznik od czy do-

p yw pr du, gdy przez osob  dotykaj c

obudow  przep ynie cho by s abiutki (nie-

odczuwalny) pr d do ziemi. Wy czniki ró -

nicowopr dowe zadzia aj  równie  gdy kto

np. „majsterkuje” przy gniazdkach. 

Wy cznik ró nicowopr dowy

Przyk ady zadzia ania „ró nicówek”

W domowej instalacji elektrycznej 

najcz ciej stosowane s  ograniczniki 

przepi  klasy C

Gdzie montowa  gniazda i w czniki?
Najprostszy sposób na ustalenie punktów o wietleniowych i roz-

mieszczenie gniazd to zaznaczenie na cianach miejsca ich za-

montowania. Ich liczba i usytuowanie zale  od nasycenia domu 

odbiornikami elektrycznymi i w praktyce nigdy nie udaje si

w pe ni przewidzie , gdzie powinny si  znajdowa . Dlatego warto 

przewidzie  mo liwo  rozbudowy instalacji, zak adaj c np. dwu-

stronne zasilanie poszczególnych obwodów. 

Standardowe wysoko ci umieszczenia:

w czników – 1,4 m od pod ogi, 

gniazd – 0,3 m w pokojach, 1,2 m w kuchni i azience. 

Nie znaczy to, e musz  by  one umieszczone na takich wysoko ciach 

– mo na je dowolnie zmienia  zale nie od potrzeb i wygody miesz-

ka ców.
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Elementy instalacji odgromowej to: 

zwody sztuczne lub naturalne, 

przewody odprowadzaj ce, 

uziom.

Zwody sztuczne to u o one w odpowiedni 

sposób na dachu przewody metalowe – ze 

stali nierdzewnej, miedzi lub stali ocynko-

wanej grubo ci minimum 6 mm. 

Je eli budynek jest pokryty materia em

niepalnym, zwody montuje si  na niskich 

wspornikach bezpo rednio na powierzch-

ni dachu:

p askiego – wzd u  wszystkich kra-

w dzi,

spadzistego – wzd u  kalenicy i kraw -

dzi do niej równoleg ych. 

Je eli ze wzgl du na rodzaj pokrycia dachu 

lub jego kszta t zamontowanie tradycyjnych, 

poziomych zwodów jest utrudnione, stosu-

je si  zwody pionowe w postaci umieszczo-

nych na po aci pr tów.

Zwody naturalne to po czone z instalacj

odgromow  metalowe balustrady, por cze

czy rynny, przez które energia elektrycz-

na uderzenia pioruna jest odprowadzana 

do ziemi. Zwodem mo e by  te  metalo-

we pokrycie dachu, je eli jego elementy s

ze sob  po czone w sposób zapewniaj cy 

swobodny przep yw pr du do przewodów 

odprowadzaj cych.

Przewody odprowadzaj ce cz  zwód 

z uziomem w taki sposób, by umo liwi

swobodny przep yw pr du w razie ude-

rzenia pioruna. W ka dym budynku 

z instalacj  odgromow  musz  by

zamontowane przynajmniej dwa ta-

kie przewody usytuowane w naro -

nikach dachu po przek tnej rzutu. 

Na wysoko ci 0,3–1,8 m od ziemi musi 

by  zamontowane z cze probiercze 

do sprawdzania oporno ci uziemienia, 

a w ten sposób – jego sprawno ci. Badanie 

takie powinno si  wykonywa  przynaj-

mniej raz w roku.

Jako odprowadzaj ce s u  zwykle przewody 

metalowe grubo ci min. 6 mm, a wi c takiej 

samej jak zwody lub przewody z ta my sta-

lowej ocynkowanej o przekroju 20 × 3 mm. 

Montuje si  je najcz ciej na zewn trznej 

elewacji budynku – minimum 2 centyme-

try od ciany i przy-

twierdzaj c do niej co 1,5 m.

Je eli ciany budynku s  niepalne, 

przewody odprowadzaj ce mo -

na równie  u o y  pod tynkiem 

lub wzd u  rur spusto-

wych odprowadzaj -

cych wod  z rynien.

Uziomy to elementy me-

talowe u o one w ziemi, 

dzi ki którym rozpra-

szana jest pot na ener-

gia pioruna. Funkcj  t

mog  pe ni  na przy-

k ad elbetowe pod-

ziemne elementy kon-

strukcyjne budynku 

lub te  metalowe ruro-

ci gi o ma ej  oporno ci

(rezystancji) – nieprze-

kraczaj cej 30 omów. 

Je eli wykorzystanie 

takich elementów nie 

jest mo liwe, wykonuje 

si uziom sztuczny (otokowy), za-

kopuj c na g boko ci minimum 

0,6 m ocynkowan  ta m  stalo-

w  w taki sposób, by opasywa-

a ca y dom w odleg o ci oko o

1 m od cian fundamentowych. 

Stosuje si  równie uziomy pio-

nowe, których elementy zakopa-

ne s  g boko w ziemi prostopa-

dle do jej powierzchni.

Z czego sk ada si  instalacja odgromowa?

Zestaw uziomowy: 

bednarka (a), wspornik 

dachowy (b), uziom (c)

Schemat tradycyjnej instalacji odgromowej

b c

a

przewód
odprowadzaj cy

zacisk probiorczy

przewód
uziemiaj cy

uziom otokowy

przewód
odprowadzaj cy

zacisk probiorczy

przewód
uziemiaj cy

uziom pionowy
(punktowy)

ok
. 0

,6
 m

 

1 m 
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,5
 m

 

1 m 

z cze
probiorcze

zwody

przewody
odprowadzaj ce
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O czym trzeba pami ta , montuj c instalacj  odgromow ?

Nale y pami ta  o kilku wa nych zasadach: 

  instalacja powinna obejmowa  nie tylko szczyt dachu, ale ca

jego konstrukcj  (montowana wzd u  kalenicy i na bocznych kra-

w dziach po aci dachowej);

  wszystkie elementy znajduj ce si  na dachu i wystaj ce po-

nad jego powierzchni  – anteny, wierzchy i nasady kominowe, 

wywietrzniki itp. nale y z ni  po czy ;

  je li pokrycie dachu jest palne, zwód montuje si  na wysokich 

wspornikach (ponad 0,4 m);

  przewody odprowadzaj ce (min. 2), zapewniaj ce przep yw 

pr du w przypadku uderzenia piorunem, nale y montowa  po 

przek tnej w naro nikach budynku;

  przynajmniej dwa razy w roku (koniecznie na wiosn  i np. jesie-

ni ) nale y przeprowadzi  kontrol  instalacji odgromowej. Przegl d

powinien polega  na obejrzeniu stanu po cze  zwodów, przewo-

dów odprowadzaj cych i uziemiaj cych, stanu ew. skorodowania 

zamocowa  uchwytów dystansowych, przewodów i rub;

  raz w roku trzeba zmierzy  poziom rezystancji uziomów, wynik 

zapisa  w protokole pomiarów i przechowywa  razem z metryk

instalacji. Podwy szona warto  rezystancji oznacza niespraw-

n  instalacj , która w razie uderzenia pioruna mo e spowodowa

po ar;

  o instalacji odgromowej nale y równie  pami ta  przy okazji 

wszelkich prac dekarskich, remontu dachu czy tynkowaniu ele-

wacji.

Czy w domu jednorodzinnym 
konieczna jest instalacja 
odgromowa?

Koszt doprowadzenia pr du do posesji, za o enia licznika elektryczne-

go oraz wysoko  op at, które trzeba wnie , zale  od cen poszczegól-

nych zak adów energetycznych. Za pod czenie posesji do sieci ener-

getycznej zap acimy 100–150 z  za ka dy kW mocy przy czeniowej. 

Orientacyjne koszty wykonania instalacji:

 rozprowadzenie instalacji elektrycznej: 30–50 z /punkt,

 monta  rozdzielnicy z wyposa eniem: 1500–2500 z ,

 monta  gniazdek i w czników: 10 z /punkt.

Instalacje: domofonu, telefonu i anteny liczone s  najcz ciej ca o-

ciowo, a nie od punktu i przeci tny koszty monta u ka dej z nich to 

200–500 z  (bez materia ów).

Na wykonanie instalacji elektrycznej w domu jedno-

rodzinnym o powierzchni 150 m2 nale y przeznaczy

8000–10 000 z .

Ile kosztuje domowa instalacja elektryczna?

Przepisy nakazuj  monta  instalacji odgromowych w nast puj -

cych budynkach mieszkalnych:

 wy szych ni  15 m i o powierzchni przekraczaj cej 500 m2, je-

li stoj  w zabudowie rozproszonej,

 wykonanych z materia ów palnych i pokrytych takimi materia-

ami jak na przyk ad gont lub trzcina,

 stawianych w miejscach, które s  szczególnie nara one na wy-

adowania burzowe (np. wzgórza).

My l c o bezpiecze stwie swojego domu, nie warto kierowa  si

tylko i wy cznie przepisami prawa. Wa ny jest równie  rozs -

dek. Je eli dom stoi samotnie, z dala od innych zabudowa  oraz 

wysokich drzew, to bez wzgl du na wymagania natury formal-

nej, warto go wyposa y  w instalacj  odgromow . W stosunku 

do warto ci ca ego domu nie jest to du y wydatek, a dobrze za-

projektowana i wykonana instalacja odgromowa zabezpiecza bu-

dynek przed wy adowaniami atmosferycznymi w 98%. Warto po-

my le  o niej ju  na etapie projektowania domu. W niektórych 

rozwi zaniach bowiem pewne elementy trzeba zrobi  w trakcie 

budowy, np. uziom fundamentowy.

Prawid owy sposób mocowania instalacji odgromowej na dachu

fo
t.
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