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Od Wydawcy

Oficyna Wydawnicza POLCEN oddaje do Pañstwa r¹k now¹ publikacjê �Elek-
tryczno�æ w budynkach � Vademecum� autorstwa mgr. in¿. Janusza Strzy¿ew-
skiego. Niniejsza pozycja stanowi kompendium wiedzy z zakresu zastosowañ elek-
tryczno�ci i bezpiecznego korzystania z instalacji oraz urz¹dzeñ elektrycznych.
Autor zebra³ w niej i rozwin¹³ informacje omawiane dotychczas w dwóch odrêb-
nych ksi¹¿kach (�Bezpieczny dom rodzinny� tom I i II). Przedstawione zagadnienia
zosta³y zilustrowane ok. 320 zdjêciami i rysunkami oraz ok. 120 tablicami, których
zestawienie zosta³o przedstawione w wykazie na koñcu ksi¹¿ki. Odnalezienie inte-
resuj¹cych Czytelnika zagadnieñ u³atwi skorowidz rzeczowy. Na pocz¹tku publi-
kacji umieszczono te¿ wykaz wa¿niejszych skrótów.

Vademecum adresowane jest do: 
w³a�cicieli domów jednorodzinnych w mie�cie i na wsi, 
w³a�cicieli gospodarstw rolnych. 

W ksi¹¿ce w sposób praktyczny opisano m.in.: 
sposoby radzenia sobie z problemami wynikaj¹cymi z d³ugotrwa³ych przerw
w dop³ywie pr¹du, 
zasady prawne oraz techniczne zwi¹zane z dostaw¹ energii elektrycznej
z sieci elektroenergetycznych oraz mo¿liwo�ci korzystania ze �róde³ zasila-
nia awaryjnego, 
zasady doboru zespo³ów pr¹dotwórczych i UPS-ów, a szczególnie odnawial-
nych �róde³ energii (OZE), takich jak panele fotowoltaiczne czy przydomo-
we elektrownie wiatrowe.

Niniejsza publikacja, w porównaniu z poprzednimi wydawnictwami, zosta³a
rozwiniêta o zagadnienia dotycz¹ce zastosowania elektryczno�ci w rolnictwie.
Ponadto dodano aktualny temat zwi¹zany z produkcj¹ energii na w³asne potrzeby
jako rezerwowego �ród³a zasilania i pojêcie prosumenta. Now¹ i po¿yteczn¹ czê�æ
ksi¹¿ki stanowi dekalog inwestora i u¿ytkownika. 

Autor poradnika jest wybitnym specjalist¹, projektantem instalacji elektrycz-
nych, cz³onkiem Mazowieckiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa, ak-
tywnym cz³onkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Jest autorem wielu arty-
ku³ów prasowych i publikacji ksi¹¿kowych z dziedziny elektrotechniki. 

Dotychczas nak³adem Wydawnictwa POLCEN ukaza³y siê nastêpuj¹ce ksi¹¿ki
mgr. in¿. Janusza Strzy¿ewskiego: �Vademecum eksploatacji i konserwacji urz¹-
dzeñ o�wietleniowych�, �Bezpieczny dom rodzinny� tom I i II oraz �Grzejnictwo
elektryczne�. 

Zachêcamy do zapoznania siê z niniejsz¹ publikacj¹. ¯yczymy mi³ej lektury. 
Wydawca
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Recenzja

Niniejsza ksi¹¿ka jest napisana w sposób interesuj¹cy i zrozumia³y dla ka¿dego
Czytelnika. Przeznaczona jest przede wszystkim dla inwestorów, w³a�cicieli i u¿yt-
kowników budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynków gospodar-
czych. Informacje zawarte w vademecum mog¹ byæ pomocne przy wyposa¿eniu
budynków oraz ich otoczenia w instalacje elektryczne. W publikacji w sposób bar-
dzo przystêpny oraz poprawny merytorycznie omówiono zagadnienia dotycz¹ce
m.in.: 
� zasilania w energiê elektryczn¹ z sieci elektroenergetycznej i z awaryjnego �ró-

d³a energii elektrycznej (w tym z odnawialnego �ród³a energii), 
� rodzaju odbiorników zasilanych energi¹ elektryczn¹, 
� o�wietlenia pomieszczeñ w budynkach, 
� zasad wykonywania instalacji elektrycznych, 
� ochrony odgromowej budynków oraz ochrony przed przepiêciami, 
� instalacji elektrycznych na terenie przy budynkach oraz o�wietlenia terenu, 
� odnawialnych �róde³ energii, 
� klimatyzacji, 
� ogrzewania elektrycznego, 
� instalacji telekomunikacyjnych, 
� kontroli dostêpu do budynku, ochrony przed w³amaniem i po¿arem. 
Przedstawiono praktyczne informacje dotycz¹ce m.in.: 
� odpowiedzialno�ci prawnej w³a�ciciela lub u¿ytkownika budynku, 
� kontaktów z dostawcami energii elektrycznej, 
� budowy lub remontu i modernizacji instalacji elektrycznej, 
� zasad sporz¹dzania dokumentacji projektowej i powykonawczej oraz prowadze-

nia ksi¹¿ki obiektu budowlanego, 
� pomiarów oraz sprawdzenia koñcowego instalacji elektrycznych i pioruno-
chronnych. 

mgr in¿. Andrzej Boczkowski
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Od Autora

Oddaj¹c do r¹k Czytelników niniejsze opracowanie, autor ma nadziejê, ¿e
pos³u¿y ono pomoc¹ inwestorom i mieszkañcom budynków jednorodzinnych
w mie�cie oraz na terenach pozamiejskich, a tak¿e w³a�cicielom gospodarstw rol-
niczych � bêdzie przydatne przy wyborze rozwi¹zañ dotycz¹cych wyposa¿enia
budynków w instalacje elektryczne, w tym równie¿ optymalnego korzystania
z energii elektrycznej na o�wietlenie wnêtrza i otoczenia budynku. 

Obszerny rozdzia³ po�wiêcony przy³¹czaniu budynków do sieci elektroenergetycz-
nych ma na celu zaprezentowanie mo¿liwych rozwi¹zañ oraz u³atwienie za³atwienia
formalno�ci z tym zwi¹zanych. Zamierzeniem autora jest tak¿e maksymalnie wnikli-
we przedstawienie problemów wi¹¿¹cych siê z bezpiecznym korzystaniem z energii
elektrycznej. 

Du¿e fragmenty ksi¹¿ki po�wiêcono odnawialnym �ród³om energii, które znaj-
duj¹ zastosowanie w produkcji energii elektrycznej, umo¿liwiaj¹cej równie¿ wcie-
lenie siê w rolê prosumenta. Mog¹ te¿ s³u¿yæ do wytwarzania taniego ciep³a do
ogrzewania pomieszczeñ oraz wody. 

Znacz¹cy wk³ad w przygotowanie niniejszej publikacji maj¹ Wydawcy � pan
Ryszard Sobolewski i Jacek Sobolewski. Nale¿¹ im siê serdeczne podziêkowania.
Specjalne wyrazy wdziêczno�ci nale¿¹ siê tak¿e recenzentowi mgr. in¿. Andrzejowi
Boczkowskiemu za niezmiernie wnikliw¹ i starann¹ recenzjê oraz zaproponowa-
nie szeregu cennych uzupe³nieñ � przede wszystkim w czê�ci dotycz¹cej bez-
piecznego wykonywania i u¿ytkowania instalacji elektrycznych. Autor sk³ada
równie¿ serdeczne podziêkowania redaktor jêzykowej Agnieszce Rychlewicz za
jej staranne przygotowanie do druku ca³o�ci opracowania. Wyrazy uznania nale¿¹
siê tak¿e grafikom: Tomaszowi Dr¹¿kowi � twórcy piêknej ok³adki oraz W³odzi-
mierzowi Dudziñskiemu za sk³ad i ³amanie tekstu. Nale¿y te¿ wspomnieæ o �p.
Krzysztofie Olszewskim, którego sympatyczne rysunki przyczyni³y siê do o¿y-
wienia szaty graficznej ksi¹¿ki. 

Janusz Strzy¿ewski
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Mgr in¿. Janusz Strzy¿ewski 

Absolwent Wydzia³u Elektrycznego Politechniki Warszawskiej
oraz studiów podyplomowych na Wydziale Handlu Zagranicz-
nego SGPiS. Posiada wieloletnie do�wiadczenie w projektowaniu,
budowie i eksploatacji instalacji elektrycznych oraz o�wietlenia
we wszystkich rodzajach budownictwa, od przemys³owego i ko-
munalnego, do mieszkaniowego. Specjalista II stopnia oraz rze-
czoznawca Izby Rzeczoznawców przy Oddziale Warszawskim
SEP. Jest cz³onkiem Mazowieckiej Izby In¿ynierów Budownic-
twa, aktywnym dzia³aczem Stowarzyszenia Elektryków Pol-
skich, cz³onkiem Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urz¹-

dzeñ Elektrycznych oraz Polskiego Komitetu O�wietleniowego SEP. Autor oraz wspó³autor
szeregu publikacji ksi¹¿kowych, m.in. takich jak: �Poradnik projektanta przemys³owego�,
�Poradnik konserwatora urz¹dzeñ o�wietleniowych�, �Instalacje elektryczne w budownic-
twie jednorodzinnym�, �Ogrzewanie elektryczne�, �Vademecum eksploatacji i konserwacji
urz¹dzeñ o�wietleniowych�, �Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycz-
nych w praktyce�, �Bezpieczny dom rodzinny� tom I i II oraz �Grzejnictwo elektryczne�. Jest
tak¿e autorem szeregu artyku³ów z ró¿nych dziedzin elektrotechniki umieszczanych na ³a-
mach periodyków technicznych (np. �Elektroinstalator�, �Budownictwo i Prawo�, �Ekspert
budowlany�, �Przegl¹d Budowlany� �Murator�, �£adny Dom�). W trakcie pracy zawodowej
zajmowa³ stanowiska projektanta i generalnego projektanta oraz naczelnego in¿yniera i dy-
rektora biura handlu zagranicznego. Przez 2 lata pracowa³ w Donbasie na Ukrainie jako
Kierownik Biura Nadzoru Autorskiego w ramach budowy 13 ch³odzonych przechowalni
owoców i warzyw. Przez 2 lata pe³ni³ równie¿ funkcjê inspektora nadzoru inwestorskiego na
budowie kompleksu biurowo-mieszkalnego w Warszawie. 

Mgr in¿. Andrzej Boczkowski

Absolwent Wydzia³u Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.
pracê zawodow¹ rozpocz¹³ w 1956 r. w Biurze Projektów Bu-
downictwa Komunalnego w Warszawie. Posiada uprawnienia
budowlane do sporz¹dzania projektów oraz kierowania robota-
mi budowlanymi w zakresie instalacji i urz¹dzeñ elektrycznych.
Ukoñczy³ I stopieñ specjalizacji zawodowej in¿yniera w dziedzi-
nie elektrotechniki na kierunku Instalacje i Urz¹dzenia Elek-
tryczne, jest rzeczoznawc¹ SEP w specjalno�ci Instalacje
i Urz¹dzenia Elektryczne. Wspó³autor opracowania �Warunków
technicznych u¿ytkowania budynków mieszkalnych� oraz

�Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych�. Wspó³twórca dwóch
patentów. Laureat nagród Ministra Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki, Ministra
Budownictwa i Przemys³u Materia³ów Budowlanych, Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa oraz Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji. Autor i wspó³autor
21 ksi¹¿ek technicznych, ponad 140 artyku³ów w prasie technicznej, opracowañ publikowa-
nych na stronie internetowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Czynny dzia³acz Stowa-
rzyszenia Elektryków Polskich. 
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