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1. Część ogólna 
 
a. 1.1 Nazwa zamówienia 
 
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna instalacji elektrycznych dla zadania 
 „Remont pomieszczeń biurowych i części korytarzy na I piętrze uwzględniający udrożnienie 
korytarza od strony południowej i przebudowę istniejących pomieszczeń” w budynku 
Ministerstwa Edukacji Narodowej Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa dla którego 
Inwestorem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
 
b. 1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych dla zadania „Remont pomieszczeń 
biurowych i części korytarzy na I piętrze uwzględniający udrożnienie korytarza od strony 
południowej i przebudowę istniejących pomieszczeń” w budynku Ministerstwa Edukacji 
Narodowej Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa.  
 
c. 1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2 i objętych dokumentacją projektową. 
 
1.4 Określenia ogólne 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami i 
„Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych” oraz definicjami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne” 
 

ST - specyfikacja techniczna 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ - program zapewnienia jakości 

BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
-Obwód – zespół elementów instalacji elektrycznej wspólnie zasilanych i chronionych 
przed przetężeniami wspólnym zabezpieczeniem.  Obwód składa się z przewodów ochron-
nych (jeżeli są) i związanych z nimi urządzeń rozdzielczych, sterowniczych i wyposażenia 
dodatkowego. Przewód ochronny może być wspólny dla kilku obwodów. 
-Trasa instalacji - pas na ścianie, suficie, podłodze lub konstrukcji budynku, w którym uło-
żony jest jeden lub więcej obwodów. 
-Napięcie znamionowe instalacji – napięcie na które instalacja elektryczna lub jej część 
została zbudowana. 
-Osprzęt instalacyjny - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub za-
kończenia przewodów i kabli. 
-Osłona przewodu (kabla) - konstrukcja przeznaczona do ochrony przewodu (kabla) przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego lub ognia. 
-Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie instalacji elektrycznej, w którym jakakolwiek część 
rzutu poziomego instalacji przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej 
instalacji elektrycznej lub dowolnej instalacji. 
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-Zbliżenie - takie miejsce na trasie, w którym odległość między instalacją elektryczną, 
a urządzeniem itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układa-
nia bez stosowania osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie. 
-Przepust instalacyjny - konstrukcja o przekroju okrągłym lub prostokątnym przeznaczona 
do ochrony przewodu izolowanego przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i 
działaniem łuku elektrycznego lub ognia. 
-Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w 
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
-Rozdzielnica -  zespół urządzeń elektroenergetycznych składający się z aparatury   roz-
dzielczej, zabezpieczeniowej, pomiarowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej przeznaczony do 
rozdziału energii elektrycznej, łączenia i zabezpieczenia linii oraz obwodów zasilających i 
odbiorczych. 
-Ochrona wewnętrzna - zespół środków do ochrony wnętrza obiektu budowlanego przed skut-
kami rozpływu prądu pioruna w urządzeniu piorunochronnym. 
- Przewód uziemiający - przewód łączący przewód odprowadzający z uziomem. 
- Rezystancja uziemienia - rezystancja statyczna między uziomem a ziemią odniesienia 

zmierzona przy przepływie prądu przemiennego o częstotliwości technicznej. 
- Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielo-

fazowym albo kilka kabli połączonych równolegle, które wraz z osprzętem ułożone są 
na wspólnej trasie, łącząc zaciski dwóch urządzeń elektroenergetycznych. 

- Skrzyżowanie – miejsce na trasie kabla, w którym rzuty poziome rożnych linii kablo-
wych pokrywają się lub przecinają. 

- Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed układaniem kabli ma-
jących na celu zapewnienie możliwości ich ułożenia zgodnie z dokumentacją; zalicza 
się tu następujące grupy czynności: 

-  wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
- montaż uchwytów do mocowania i układania kabli oraz montaż powłok z tworzyw 

sztucznych lub metalowych, 
-  montaż konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych, 
- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normami i przepisami. 
 

d. 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, ST i poleceniami Nadzoru.  
 
2. Materiały 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są wszystkie 
materiały wymienione w dokumentacji technicznej które winny odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich obowiązujących norm. 

 
3. Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację in-
spektora nadzoru i kierownika budowy. 
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4. Transport 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone 
materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
5. Wykonanie robót 
 
Ogólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych przy  
wykonywaniu instalacji elektrycznych w budynku  podano w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania Ogólne”. Metoda wykonywania instalacji elektrycznych uzależniona jest od 
warunków techniczno organizacyjnych określonych przez użytkownika obiektu i inwestora a 
zawartych w specyfikacji przetargowej. Warunki te określają ogólne zasady robót, ich okres i 
terminy poszczególnych etapów.  
 
5.1. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów  
 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych i 
teletechnicznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża 
w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja 
będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 
 
5.2. Przejścia przez ściany i stropy 

 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 
chronione przed uszkodzeniami. Przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 
przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane 
w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, obwody instalacji 
elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej 
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi 
należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.  
 
5.3. Układanie i łączenie przewodów 
 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie 
i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach lub poprzez puszki instalacyjne. Nie wolno 
stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone 
fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane 
w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju 
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki 
metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość 
odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie 
izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 
W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać 
warstwy cyny. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 
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zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 
 
5.4. Rozdzielnice elektryczne  
 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń elektrycznych należy zabezpieczyć istniejące 
tablice przed zniszczeniem poprzez zarysowania, uszkodzenie istniejących połączeń aparatów, 
zniszczenie obudowy. 
Po zamontowaniu obwodów należy: 
- zainstalować aparaty zdjęte na czas prac i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,  
- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i   
   mechanicznych,  
- założyć osłony zdjęte w czasie montażu  
- podłączyć obwody zewnętrzne  
- podłączyć przewody ochronne. 
Przewiduje się modernizację rozdzielnic piętrowych. Wyposażenie rozdzielnic wg schematów 
w części graficznej projektu.  
 
5.5. Instalacja oświetleniowa 

 
Dla instalacji oświetlenia podstawowego przewiduje się wypusty oświetleniowe zakończone 
kostkami instalacyjnymi wraz z haczykiem. Należy zastosować oprawy oświetleniowe 
zgodnie z wytycznymi architektonicznymi. Ze względu na wytyczne Inwestora w zakresie 
doboru opraw oświetleniowych oraz ze względu na zabytkowy charakter budynku w 
pomieszczeniach biurowych, miejsca pracy należy doświetlać miejscowo (np. lampkami 
biurkowymi). Zaleca się zastosowanie źródeł światła LED. 
Oświetlenie w obiekcie montowane będzie na stropie, jako zwieszane. 
Sterowanie oświetlenia:    
 - ręcznie łącznikiem przy wejściu do pomieszczeń. 
W pomieszczeniach należy zastosować osprzęt zwykły (IP-20), typ osprzętu ustalić z 
Inwestorem na etapie wykonawstwa. 
Całość instalacji będzie wykonana przewodami kabelkowymi 750V, YDYżo3x1,5mm2, 
układanym pod tynkiem. 
Osprzęt instalacyjny w pomieszczeniach zastosować firmy np. BERKER (w pomieszczeniach 
wersja kwadratowa, w kolorze białym, na korytarzach wersję okrągłą, w kolorze czarnym). 
 
5.6. Instalacja oświetlenia awaryjnego 

Przewiduje się awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, spełniające wymagania Polskiej Normy PN-
EN 1838:2013-11 „Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne”. Oświetlenie awaryjne 
ewakuacyjne projektuje się, na drogach ewakuacyjnych oświetlonych światłem sztucznym, 
przy drzwiach ewakuacyjnych na zewnątrz budynku. Oświetlenie będzie uruchamiać się 
automatycznie w przypadku zaniku napięcia podstawowego nie później niż 2 sek. po jego 
zaniku. Oświetlenie będzie działać przez co najmniej 1 godzinę oraz będzie zapewniać 
osiągnięcie średniego natężenia oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi 
ewakuacyjnej nie mniejsze niż 2lx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż 
połowę szerokości drogi nie mniej niż 0,5 lx. Poziom natężenia oświetlenia awaryjnego w 
miejscu zainstalowania hydrantów, gaśnic, będzie wynosić co najmniej 5 lx. Awaryjne 
oświetlenie ewakuacyjne będzie osiągało 50 % wymaganego natężenia oświetlenia w ciągu 5 
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s, a natomiast pełny poziom natężenia oświetlenia osiągnięty będzie w czasie nie dłuższym niż 
60 s. Ponadto projektuje się oprawy awaryjne kierunkowe (z piktogramem) na wszystkich 
drogach ewakuacyjnych. Wszystkie oprawy awaryjne będą spełniać wymagania normy PN-EN 
60598-2-22:2015-01 „Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe. Oprawy 
oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego będą posiadać w tym zakresie świadectwa 
dopuszczenia CNBOP. Oprawy awaryjne zasilane będą z rozdzielnic piętrowych. Instalacja 
zostanie wykonana przewodem typu YDY4x1,5mm². 
 
5.7. Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych 

W obiekcie przewiduje się gniazda wtyczkowe ogólne. Przewidziano gniazda wtyczkowe 
1L+N+PE, 10/16A, 230V modułowe do montażu  p/t, podwójne, w wykonaniu normalnym. 
Gniazda montować na wysokości: 
       -  0,3 m  w pomieszczeniach 
       - wg wytycznych architektonicznych lub Inwestora. 
Instalacja będzie wykonana przewodem 750V, typu YDY3x2,5mm2 układana p/t. 
Wysokość i dokładne miejsce montażu gniazd konsultować z Inwestorem na etapie wykonaw-
stwa. 
Osprzęt instalacyjny w pomieszczeniach zastosować firmy np. BERKER (w pomieszczeniach 
wersja kwadratowa, w kolorze białym, na korytarzach wersję okrągłą, w kolorze czarnym). 
 
5.8. Instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych dla sieci komputerowej 
 

W pomieszczeniach przewiduje się gniazda wtyczkowe dedykowane dla sieci komputerowej. 
Przewidziano gniazda wtyczkowe 1L+N+PE, 10/16A, 230V modułowe do montażu  p/t, 
podwójne, z blokadą mechaniczną typu DATA, w wykonaniu normalnym. Gniazda montować 
na wysokości: 

               -  0,3 m  w pomieszczeniach 
               - wg wytycznych architektonicznych lub Inwestora. 

Instalacja będzie wykonana przewodem 750V, typu YDYżo3x2,5mm2 układana p/t. 
 
5.9. Instalacja sieci strukturalnej 

 
W pomieszczeniach biurowych zostanie wykonana instalacja sieci strukturalnej. Projektuje 
się instalację kat.6A. Instalacja zostanie zakończona gniazdami typu RJ45, kat.6A, 
podwójnymi pod tynkowymi lub modułowymi. Gniazda zostaną zasilane przewodami 
F/FTP4x2x0,5mm2 kat. 6A, ekranowane (pasmo przenoszenia co najmniej 600MHz). 
Przewody należy układać w rurkach ochronnych pod tynkiem. Przewody włączyć w 
projektowane patchpanele montowane w istniejącej szafie PD1. Dokładną specyfikację oraz 
rozmieszczenie urządzeń w szafie RACK należy ustalić z użytkownikiem na etapie 
wykonawstwa. 
                                                                                                                                                                                                                                                  
6. Próby i protokoły 
 
- Sprawdzenie i uruchomienie poszczególnych instalacji  
- Atesty i certyfikaty na użyte materiały i urządzenia  
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- Dokumentacja powykonawcza 
Roboty wykonywać zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Podczas prac przestrzegać zasad BHP 
 
Próby montażowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 
Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób 
obejmuje: 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji  
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników  
- pomiary impedancji pętli zwarciowych  
- pomiary rezystancji uziemień  

 
7. Obmiar robót 
 
Obmiar robót określać będzie faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
 
8. Odbiór robót 
 
Roboty objęte niniejsza Specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu na podstawie 
wyników  przeprowadzonych prób, badań , pomiarów i oceny wizualnej. 
 
8.1     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają następujące roboty: 
a) przewody i kable podlegające zamurowaniu 
b) przewody i kable podlegające zabudowie 

Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbioru ostatecznego należy dokonać po wykonaniu prób eksploatacyjnych mających 
wykazać spełnienie zakładanych parametrów projektowych  instalacji. Termin  
przeprowadzenia prób, ich zakres i czas ich trwania zostaną ustalone oddzielnie. 

 
                Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 

a) projektową dokumentację powykonawczą, 
b) protokóły z dokonanych badań i pomiarów, 

 
9. Podstawa płatności 
 
Szczegółowe ustalenia dotyczące płatności zawarte będą w umowie. 
 
10.     Etapowanie 
 
Ze względu na charakter budynku roboty będą realizowane w etapach. Dokładny harmono-
gram etapowania wykonywania prac remontowych należy ustalić z Użytkownikiem przed 
podjęciem prac instalacyjnych. 
Etapowaniu wykonania podlegają wszystkie remontowane instalacje będące w zakresie 
opracowania. Prace objęte zamówieniem są pracami typowymi w zakresie budownictwa 
ogólnego i robót instalacyjnych.  
 
Roboty tymczasowe, prace towarzyszące oraz sposób ich rozliczania.  
Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża Wykonawcę. 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych 
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przyjmując w odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. Zamawiający nie 
dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczenia robót 
tymczasowych lub prac towarzyszących.  
 
Roboty tymczasowe.  
Zakres i charakter robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez Wykonawcę 
organizacji robót budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza 
budowy oraz przyjętych metod ochrony budynku i użytkowników przed negatywnymi 
skutkami prowadzonych działań. 
Wykonawca zobowiązany jest ustalić zakres i charakter robót tymczasowych wykorzystując 
własne doświadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania Zamawiającego w zakresie 
uprawnień, obowiązków Wykonawcy jak również granic przekazywanego do dysponowania 
placu budowy.  
Do robót tymczasowych należą między innymi:  
-zorganizowanie i likwidacja zaplecza  
-ochrona remontowanych pomieszczeń przed dostępem osób niepowołanych  
-wszystkie osłony i zabezpieczenia oraz oznakowanie ciągów komunikacyjnych na czas robót  
- mycie i sprzątanie pomieszczeń wraz z oknami po zakończeniu robót  
 
Prace towarzyszące.  
-wszelkie przeróbki, przekucia, zamurowania i naprawy związane z włączeniem się do 
istniejących instalacji oraz systemów  
-naprawa ścian i sufitów po wykonaniu prac instalacyjnych  
1. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt skompletować i przekazać Zamawiającemu 
dokumentację odbiorową. W skład dokumentacji odbiorowej wchodzą m. in.: dokumentacje 
powykonawcze, oświadczenia Wykonawcy, protokoły badań, pomiarów i prób, dokumenty 
potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie zastosowanych materiałów i 
wyrobów. potwierdzające posiadanie przez nie wymagane parametry i walory.  
2. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty,      
świadectwa dopuszczenia, będą one dołączone do dokumentacji powykonawczej. 
 
11.  Przepisy związane 

 
Ustawa z 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujące normy
  
 

Numer normy Tytuł normy (zakres powołania) 

PN-EN 60598-1:2011 
Oprawy oświetleniowe – Część 1: Wymagania ogólne i 
badania (oryg.). 

PN-HD 60364-5-559:2012 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-559: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprawy 
oświetleniowe i instalacje oświetleniowe (oryg.). 

PN-EN 12464-2:2008/Ap2:2010 
Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 
2: Miejsca pracy na zewnątrz. 

PN-EN 60598-2-2:2012 
Oprawy oświetleniowe – Część 2-2: Wymagania 
szczegółowe – Oprawy oświetleniowe wbudowywane. 

PN-EN 60598-2-3:2006/A1:2012 
Oprawy oświetleniowe – Część 2-3: Wymagania 
szczegółowe – Oprawy oświetleniowe drogowe i 
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uliczne. 

PN-HD 60364-7-714:2012 (uznaniowa) 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-714: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji – Instalacje oświetlenia zewnętrznego (oryg.). 

PN-IEC 60364-5-52:2002 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie. 

PN-HD 60364-5-52:2011 (uznaniowa) 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-52: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – 
Oprzewodowanie (oryg.). 

PN-IEC 60364-5-523:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego 
Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

PN-HD 60364-1:2010 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część:1 
Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych 
charakterystyk, definicje. 

PN-IEC 60364-3:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Ustalanie ogólnych charakterystyk. 

PN-HD 60364-5-54:2011 (uznaniowa) 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Układy 
uziemiające i przewody ochronne (oryg.). 

PN-HD 60364-7-701:2010/AC:2012 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-701: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji –Pomieszczenia wyposażone w wannę lub 
prysznic. 

PN-HD 60364-4-41:2009 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 
przed porażeniem elektrycznym. 

PN-HD 60364-4-42:2013 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-42: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona 
przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN-HD 60364-4-43:2012 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-43: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona 
przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-45:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed obniżeniem napięcia. 

PN-HD 60364-5-51:2011 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 
5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – 
Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-53:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza. 

PN-HD 60364-5-534:2012 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 
Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Sekcja 
534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

PN-IEC 60364-5-537:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
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izolacyjnego i łączenia. 

PN-HD 60364-5-56:2013 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-56: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje 
bezpieczeństwa. 

PN-HD 60364-6:2008 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: 
Sprawdzanie. 

 
-     HD 384/HD 60364 PN-IEC 60364:1999 (norma wieloczęściowa) Instalacje elektryczne w 

obiektach budowlanych  
-      PN-EN 13032-1:2005 Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych 

fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych. Część 1: Pomiar i format pliku 
-     PN-EN 13032-2:2005 Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych 

fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych. Część 2: Prezentacja danych dla miejsca 
pracy wewnątrz i na zewnątrz budynku 

-     PN_EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: 
Miejsca pracy   we wnętrzach 

-     PN-EN 50171:2002 (U): Niezależny system zasilania 
-     PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obwody (Kod IP) 
-     PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach – Część 11:  

Architektoniczne i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych 
-     ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. 

zmieniające  rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  i mon-
taż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i mon-
taż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i mon-
taż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłą-
czania izolacyjnego i łączenia 

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. 
Sprawdzenie odbiorcze 

 

inż. Wiesław Giziński 
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w specjalności instalacje elektryczne 
 

 


