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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
elektrycznych wewnętrznych związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej 
(układanie kabli i przewodów, montaż osprzętu i opraw, montaż tablic rozdzielczych, połączenia 
wyrównawcze, instalacji odgromowej, pomiary elektryczne) 
 na pracownię informatyki „MAC”  
Szczecin ul. Hoża 6 
 

1.2 Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i obejmują wykonanie 
instalacji elektrycznych wewnętrznych- na salę szkolną przeznaczoną na pracownię informatyki „MAC” w 
budynku Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego - Szczecin ul. Hoża 6 
W zakres podstawowych Robót Specyfikacji Technicznej wchodzą: 
1 Rozdzielnice główne TPI „MAC”  
2 Instalacja oświetlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych 
3 Instalacje siłowe 
4 Instalacja wyrównawcza (ochrona od porażeń) 
5  Pomiary elektryczne 
  
1.4 Podstawowe określenia 
 
Podstawowe określenie w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w 
wymaganiach ogólnych. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane. 
 
1.6 Dokumentacja robót montażowych 
 
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznych stanowią. 
- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie instalacji elektrycznych, 
- dziennik budowy, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

użytych wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbioru częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z 

załączonymi protokółami z badań kontrolnych. 
- Dokumentacja powykonawcza 
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1.7 nazwy i kody CPV 
45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45315700-5 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach dostosowanych do 
czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a także dokładnie odpowiadać 
warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego 
funkcjonowania całej instalacji, przy czym niniejsze wyszczególnienie nie jest ograniczające. 
Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty 
dopuszczające do stosowania ich w budownictwie. 
 
 
Wykaz podstawowych materiałów przy wykonywaniu instalacji elektrycznych 
1. bednarka ocynkowana Fe Zn 25x4 kg 1 
2. gniazda  2-biegunowe 16A/Z p/t hermetyczne poj. szt 2 
3. Gniazda GWP 230PH podw. P/t IP-20 z/u szt 16 
4 Gniazdo GWP 132PH p/t 16A IP44 szt 1 
5. Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x6 mm2 m 10 
6. Kabel typ YKY 5x4 mm2 m 10 
7. Przewód Dy żo 2.5 mm2 m 20 
8. Przewód LY żo 16 mm2 m 2.5 
9. Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2 m 200 
10. Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m 377 
11. Przewód YDY-450/750 V 5x2,5mm2 m 300 
12. Przewód YDY-450/750 V 5x4mm2 m 49 
13. tablica główna T2-3W wg.rys.1 szt 1 
14. Wyłącznik WPt-1H - Elda szt 1 
15. Wyłącznik WPt-2H - świecznik. Elda szt 3 
16. Wyłącznik WPt-5H - schodowy szt 1 
17. Wyłącznik WPt-6H - "światło" szt 1 
 
2.2 Odbiór materiałów na budowie 
 
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na Plac Budowy ze świadectwami jakości, atestami i kartami 
gwarancyjnymi. 
Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi 
Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
2.3 Składowanie materiałów 
 
Wszystkie materiały elektryczne należy składować w zamykanych magazynach w warunkach określonych 
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przez producenta dla zachowania gwarancji. 
Osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych 
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami 
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca przystępując do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych winien się wykazać 
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 
1.Wiertarki   
2.Młoty udarowe   
  
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących środków transportu: 

- samochód dostawczy do 0,9t 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych 
elementów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Instalacje elektroenergetyczne 
 
5.1.1 Tablice rozdzielcze 
 
5.1.1.1 Montaż tablic rozdzielczych 
 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych 
oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji. 
W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaż urządzeń na takich 
konstrukcjach można wykonać po stwardnieniu betonu. 
Tablice rozdzielcze stojące należy ustawiać następująco: 

- w przypadku ustawienia urządzenia na kształtownikach, związanych z podłożem w toku prac 
budowlanych, przykręcić do nich ramę dolną urządzenia, 

- w przypadku ustawiania urządzenia bezpośrednio na podłożu, w którym zostały wykonane 
zagłębienia pod kotwy, umieścić śruby kotwiące w przewidzianych do tego celu otworach w 
konstrukcji urządzenia, założyć podkładki i nakrętki, a następnie zalać śruby betonem; po 
stwardnieniu betonu nakrętki na śrubach kotwiących należy dokręcić do oporu, 

- w przypadku ustawiania lekkich urządzeń bezpośrednio na podłożu, przewidywanych do mocowania 
za pomocą kołków rozporowych, należy po ustawieniu urządzenia w miejscu przeznaczenia oznaczyć 
punkty osadzenia kołków ; po usunięciu urządzenia wywiercić otwory, założyć kołki i umocować 
urządzenia po ponownym ustawieniu na właściwym miejscu, 

W przypadku, gdy urządzenie jest dostarczane w zestawach transportowych, należy wszystkie zestawy 
ustawić na miejscu i połączyć śrubami ich konstrukcje. 
Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji lub kotew 
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zamocowanych w podłożu. 
Urządzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją nośną, 
należy wstawić w przygotowane otwory w podłożu i zalać betonem; przed zalaniem otworów betonem 
urządzenia należy unieruchomić w sposób pewny i bezpieczny, 
Po ustawieniu urządzenia należy zainstalować aparaty i urządzenia zdjęte na czas transportu i dostarczone w 
oddzielnych opakowaniach, dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach 
elektrycznych i mechanicznych, założyć osłony zdjęte na czas montażu. 
 
5.1.2 Sieci wnętrzowe niskiego napięcia  
 
a)  Przewody główne należy prowadzić w rurach izolacyjnych na odcinkach ułożonych w tynku lub pod 

tynkiem, na drabinkach kablowych lub korytkach w przypadku przewodów ułożonych pod sufitem lub w 
szachtach instalacyjnych. 

b)  Kable lub przewody w osłonach należy kłaść bardzo starannie. Należy zapewnić takie wykonanie, aby 
przewody uszkodzone mogły być wymieniane bez konieczności rozkuwania ścian.  

c)  Odległość w świetle między kablami elektroenergetycznymi nie powinna być mniejsza niż średnica 
zewnętrzna grubszego z sąsiadujących kabli lub niż dwukrotna średnica kabla jednożyłowego ułożonego 
w wiązce, składającej się z kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym, odległość między warstwami 
kabli nie powinna być mniejsza niż 15 cm, 

d)  Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli od rurociągów wentylacyjnych, wodociągowych i gazowych 
wynoszą 20 cm, 

e)  Przejścia kabli przez wewnętrzne ściany pomieszczeń, przegrody i stropy należy wykonywać w rurach lub 
innych osłonach otaczających, rury należy uszczelnić. Przejścia kabli pomiędzy strefami pożarowymi 
należy uszczelnić materiałem o takiej odporności ogniowej jak ściana lub strop pomiędzy strefami 
pożarowymi. Przy skrzyżowaniu kabli z innymi kablami lub z innymi przewodami izolowanymi, 
odległość w świetle pomiędzy nimi powinna wynosić, co najmniej 5 cm, 

 
5.1.3 Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych 
 
5.1.3.1 Wymagania ogólne 
 
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenie odbiorów 1-
fazowych. 
Tablice z aparaturą zabezpieczającą należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić: 

- łatwy dostęp, 
- zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób, 

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną 
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. 
Gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy montować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. 
W łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem stref 
ochronnych. 
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu były 
jednakowe. 
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten 
występował u góry. 
Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączyć w taki sposób, aby przewód fazowy 
dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny - do prawego bieguna. 
 
5.1.3.2 Trasowanie instalacji 
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Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi 
instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i 
remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 
5.1.3.3 Kucie bruzd 
 
Jeżeli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, należy je wykonać przy montażu instalacji. 
Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. 
Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy 
między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. 
Rury zaleca się układać jednowarstwowo. 
Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję. 
Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno – budowlanych. 
Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura powinna być pokryta 
tynkiem. 
Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnymi łukami. 
Rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi, ale w taki sposób, aby nie były 
narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one również zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi. 
 
5.1.3.4 Układanie rur i osadzenie puszek 
 
Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. 
Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie 
ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej 
średnicy rury. 
Łączenie rur należy wykonywać za pomocą połączeń jednokielichowych lub złączek dwukielichowych. 
Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna krawędź po otynkowaniu ściany była 
zrównana z tynkiem. 
Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowaną do średnicy 
wprowadzanych rur. 
Koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość 5 mm. 
 
5.1.3.5 Wciąganie przewodów do rur 
 
Do rur ułożonych zgodnie z p. 5.1.3.4 po ich przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej, należy wciągać 
przewody przy użyciu sprężyny instalacyjnej, zakończonej z jednej strony kulką, a z drugiej uszkiem. 
Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami. 
 
5.1.3.6 Układanie i mocowanie przewodów w tynku. 
 
Dopuszcza się prowadzenie przewodów elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich warstwą 
tynku o grubości, co najmniej 5 mm. 
Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie przewodów 
wielożyłowych płaskich. 
Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. 
Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu należy przeciąć wzdłuż mostki 
pomiędzy żyłami przewodu nie uszkadzając ich izolacji. 
Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. 
Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek. Dopuszcza się również mocowanie za pomocą 
gwoździków wbijanych w mostek przewodu. Mocowanie należy wykonywać w odstępach około 50 cm 
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Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe przewody 
należy prowadzić obok puszki. 
Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach 
płyt itp. bez stosowania osłon rurowych. 
 
5.1.3.7 Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 
 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 
Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk 
ten jest dostosowany. 
W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy 
oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone 
przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 
Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W 
przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linki) powinny być zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami. 
 
5.1.3.8 Montaż opraw oświetleniowych 
 
Uchwyty (haki) do opraw  wieszakowych montowane w stropach na budowie należy montować przez: 

- wkręcenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu, 
- wkręcenie w metalowy kołek rozporowy, 
- w betonowanie, 

Podane wyżej mocowanie powinno wytrzymać siłę 500 N (dla opraw o masie do 10 kg). 
Zawieszenie opraw  wieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 
świecznikowych. 
Oprawy oświetleniowe w pokojach, przedpokojach i korytarzach pomieszczeń mieszkalnych nie wchodzą w 
zakres wyposażenia inwestorskiego. Należy natomiast mocować uchwyty do opraw w tych pomieszczeniach. 
 
5.1.4 Instalacja piorunochronna 
 
5.1.4.1 Wstęp 
 
5.1.4.1.1 Części składowe urządzenia piorunochronnego 
 
Urządzenie piorunochronne składa się z następujących części: 

a) zwodów, 
b) przewodów odprowadzających, 
c) przewodów uziemiających, 
d) uziomów, 

- zacisków kontrolnych uziomów indywidualnych oraz uziomów wspomagających. 
 
5.1.4.1.2 Naturalne i sztuczne części urządzeń piorunochronnych 
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Części urządzenia piorunochronnego mogą być naturalne w postaci przewodzących elementów obiektu lub 
sztuczne, zainstalowane na obiekcie specjalnie do celów ochrony odgromowej. 

Najmniejsze wymiary elementów stosowanych w ochronie odgromowej według PN-IEC 61024-1:2001 
przedstawiono poniżej: 

Poziom ochrony 
Materiał 

Zwód Przewód odprowadzający Uziom 

I do IV 
wymiary znamionowe  w mm2 

Cu 35 16 50 
Al 70 25 - 
Fe 50 50 80 

 
Najmniejsze wymiary metalowych blach lub rur, stosowanych jako zwody, w przypadku konieczności 
zachowania środków ostrożności przeciwko perforacji lub uwzględnienia nagrzania miejscowego  
 

Poziom ochrony Materiał Grubość w mm 

I do IV 

Fe 4 

Cu 5 

Al 7 
 
Uwaga: 
Warstwa metalowa może mieć grubość nie mniejszą niż 0,5 mm, jeżeli jest dopuszczalna perforacja pokrycia 
lub nie ma niebezpieczeństwa zapalenia pod spodem łatwopalnych substancji. 
Metalowe rury i zbiorniki mogą być wykonane z materiału o grubości nie mniejszej niż 2,5 mm, jeżeli w 
przypadku ich perforacji nie będą wytworzone niebezpieczne lub w inny sposób nietolerowanie sytuacje.  
Oprócz wyrobów przedstawionych powyżej można stosować stalowe, pomiedziowane pręty  14,3 mm o 
długości od 1,2 m do 3 m. Urządzenia piorunochronne powinny być wykonywane z wykorzystaniem, w 
pierwszej kolejności, występujących w obiekcie części naturalnych, jeżeli części naturalne spełniają 
wymagania dotyczące wymiarów (przede wszystkim chodzi o grubość blach jako zwodów), zgodnie z 
następującymi zasadami: 
Jako zwody naturalne należy wykorzystywać: 
- zewnętrzne warstwy metalowe pokrycia dachowego, jeżeli wewnętrzne warstwy pokrycia są niepalne 

lub trudno zapalne, 
- wewnętrzne warstwy metalowe pokrycia dachowego oraz metalowe dźwigary, jeżeli zewnętrzne 

warstwy pokrycia są niepalne lub trudno zapalne, 
- zbrojenia żelbetowego pokrycia dachu, 
- elementy metalowe wystające ponad dach, 
- zewnętrzne warstwy metalowe pokrycia ścian bocznych jako zwody od uderzeń bocznych, 
Uwaga: Wykorzystane jako zwody metalowe pokrycia chronionych obiektów nie powinny być pokryte 
materiałem izolacyjnym. Pokrycie metalu cienką warstwą farby ochronnej, warstwą asfaltu o grubości 0,5 
mm lub warstwą PVC o grubości 1 mm nie stanowi warstwy izolacyjnej w warunkach wyładowań 
piorunowych. 
Jako przewody odprowadzające należy wykorzystywać 
- stalowe słupy nośne, 
- zbrojenia żelbetowych słupów nośnych, 
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- warstwy metalowe pokrycia ścian zewnętrznych oraz pionowe elementy metalowe umieszczone na 
zewnętrznych ścianach obiektów. 

Jako uziomy naturalne należy wykorzystywać: 
- metalowe podziemne części chronionych obiektów budowlanych i urządzeń technologicznych, nie 

izolowane od ziemi, 
- nie izolowane od ziemi żelbetowe fundamenty i podziemne części chronionych obiektów; pokrycia 

betonu warstwą przeciwwilgociową za pomocą malowania nie należy uważać za warstwę izolacyjną, 
- metalowe rurociągi wodne oraz osłony studni artezyjskich znajdujące się w odległości nie większej niż 

10 m od chronionego obiektu; pokrycie rur warstwą przeciwwilgociową z farby, asfaltu lub taśmą 
„Denso” nie stanowi warstwy izolacyjnej w warunkach wyładowań piorunowych (za warstwę izolacyjną 
uważa się np. co najmniej podwójną warstwę papy smarowanej lepikiem), 

uziomy sąsiednich obiektów budowlanych znajdujących się w odległości nie większej niż 10 m od 
chronionego obiektu. 

W przypadku braku zwodów naturalnych, należy stosować urządzenie piorunochronne o zwodzie lub 
zwodach sztucznych: 
a) pionowych nieizolowanych od obiektu, umieszczonych na obiekcie,  
b) pionowych izolowanych od obiektu, umieszczonych poza obiektem, 
c) poziomych niskich nieizolowanych, umieszczonych na obiekcie, 
d) poziomych podwyższonych nieizolowanych, odsuniętych od chronionej powierzchni obiektu,  
e) poziomych wysokich nieizolowanych z podporami umieszczonymi na obiekcie, 
f) poziomych wysokich izolowanych z podporami umieszczonymi poza obiektem, 
 
Układanie zwodów poziomych niskich i podwyższonych na dachu należy wykonywać z zachowaniem 
następujących warunków: 

a) przy nachyleniu dachów ponad 30o- jeden z przewodów siatki zwodów należy prowadzić wzdłuż 
kalenicy dachu, 

b) zwody podwyższone należy stosować tylko na obrzeżach dachu przy dachach płaskich oraz na 
obrzeżach i nad kalenicą przy dachach dwuspadowych, 

c) zamocowanie zwodów powinno być trwałe, przy czym odległość zwodu od pokrycia dachu niepalnego 
lub trudno zapalnego nie może być mniejsza niż 2 cm (zwody niskie)  
i 40 cm (zwody podwyższone) w przypadku dachu wykonanego z materiałów łatwo zapalnych, 

d) jeżeli obiekt budowlany ma części różniące się wysokością, zwody niższej części obiektu należy 
przyłączać do przewodów odprowadzających części wyższej, zachowując właściwą liczbę zwodów w 
części niższej, 

e) wszystkie elementy budowlane nie przewodzące, znajdujące się nad powierzchnią dachu (kominy, 
ściany przeciwpożarowe itp.) należy wyposażać w zwody i połączyć z siatką zwodów zamocowanych na 
powierzchni dachu, 

f) wszystkie metalowe części budynku, znajdujące się nad powierzchnią dachu (kominy, wyciągi, bariery 
itp.) należy połączyć z najbliższym zwodem lub przewodem odprowadzającym, 

g) należy unikać prowadzenia zwodów nad wylotami kominów, 
W budynkach, których wysokość przekracza 50 m, niezależnie od zwodów na dachu, należy zastosować 
zwody na ścianach bocznych, rozmieszczając je na wszystkich powierzchniach ścian znajdujących się na 
wysokości powyżej 30 m, w odstępach przewidzianych dla zwodów na dachu z wykorzystaniem naturalnych 
elementów przewodzących budynku. Elementy metalowe zamontowane na ścianach (parapety, balustrady 
balkonów, rury deszczowe spustowe oraz pręty zbrojeń balkonów i balustrad żelbetowych) należy przyłączać 
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do zwodów. 

5.1.4.2 Wymagania ogólne dotyczące ochrony wewnętrznej obiektów 
 
Ochrona wewnętrzna jest to zespół środków, służący do zabezpieczania wnętrza obiektu budowlanego przed 
skutkami prądu piorunowego. 

Wyróżnia się następujące rozwiązania ochrony wewnętrznej: 
- ekwipotencjalizację, 
- odstępy izolacyjne, 
- dodatkowe zabezpieczenia urządzeń. 

Ekwipotencjalizację uzyskuje się za pomocą przewodów wyrównawczych lub ograniczników przepięć, 
łączących urządzenie piorunochronne, konstrukcję metalową obiektu, metalowe instalacje, zewnętrzne części 
przewodzące, uziemienie oraz elektryczne i telekomunikacyjne instalacje w obrębie chronionych obiektów. 
Połączenia wyrównawcze należy wykonywać na poziomie ziemi lub w części podziemnej obiektu 
budowlanego, łącząc z główną szyną uziemiającą obiektu uziemienie wraz z urządzeniem piorunochronnym, 
wszystkie wprowadzone do obiektu instalacje metalowe, metalowe konstrukcje obiektu budowlanego, 
powłoki i osłony metalowe kabli  i przewodów, przewody ochronne PE i ochronno-neutralne PEN instalacji 
elektrycznej. 
W obiektach rozległych należy zainstalować więcej niż jedną szynę uziemiającą, zapewniając ich wzajemne 
połączenie. 
W obiektach, które są wyższe od 20 m i nie posiadają konstrukcji stalowej czy żelbetonowej należy 
wykonywać dodatkowe połączenia wyrównawcze wszystkich metalowych instalacji na poziomach, o 
wysokościach między nimi, nie większych niż 20 m. 
Występujące w ciągach instalacji metalowych wstawki izolacyjne należy mostkować dodatkowymi 
połączeniami wyrównawczymi. Połączenia wyrównawcze urządzeń, które nie mogą mieć galwanicznych 
połączeń z innymi instalacjami należy wykonywać za pomocą ograniczników przepięć. 
Urządzenia piorunochronne i inne metalowe instalacje łączone z urządzeniami elektrycznymi, na których w 
stanie awaryjnym może wystąpić napięcie (takie jak: stojaki dachowe, trzony izolatorów, obudowy 
metalowe, powłoki metalowe) należy objąć stosowanym w obiekcie systemem ochrony przeciwporażeniowej 
przed dotykiem pośrednim (dodatkowej). 
W instalacjach wykonywanych kablami w powłokach metalowych lub prowadzonych w osłonach 
metalowych, należy łączyć bezpośrednio z główną szyną uziemiającą obiektu metalowe powłoki kabli i ich 
osłony. 
Ograniczniki przepięć powinny być zainstalowane pomiędzy przewodami instalacji elektrycznej a ziemią w 
następujący sposób: 

- W układach sieci TN i TT: 
- jeżeli przewód neutralny N jest uziemiony na początku instalacji, między każdy przewód fazowy i 

ziemię, 
- jeżeli przewód neutralny N nie jest uziemiony na początku instalacji, między każdy przewód fazowy i 

ziemię oraz między przewód neutralny N i ziemię, 
 w układach sieci IT, między każdy przewód fazowy i ziemię oraz, jeżeli przewód neutralny N 

występuje, między przewód neutralny N i ziemię. 

Połączenia wyrównawcze instalacji telekomunikacyjnych, sygnalizacyjnych itp. powinny być wykonywane 
w następujący sposób: 

1. Jeżeli instalacje wykonywane są przy użyciu przewodu lub kabla w powłoce metalowej, powłokę 
przewodu lub kabla należy połączyć z główną szyną uziemiającą obiektu, 
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2. Jeżeli instalacje wykonywane są przewodami bez powłok metalowych, należy połączyć z główną 
szyną uziemiającą obiektu przewody tej instalacji przez ograniczniki przepięć lub poprowadzić 
równolegle do instalacji przewód osłonowy oraz przewód ten połączyć z główną szyną uziemiającą 
obiektu. 

Jeżeli w przewodach instalacji gazowej lub wodociągowej występują wstawki izolacyjne, to powinny być 
one zbocznikowane za pomocą ograniczników przepięć. 
Urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. sterujące, techniki cyfrowej), których działanie może być w 
sposób niedopuszczalny zakłócane napięciami wywołanymi przepływem prądu piorunowego w urządzeniach 
piorunochronnych obiektu, należy chronić za pomocą ograniczników przepięć. 
Ograniczniki powinny być instalowane pomiędzy przewodem zasilającym a ekranem albo przewodem 
ochronnym PE lub najbliższym elementem urządzenia piorunochronnego. 
Stosowane ograniczniki przepięć oraz ich charakterystyki należy dobierać w zależności od rodzaju 
chronionego urządzenia, zgodnie z jego instrukcją obsługi, z uwzględnieniem wymagań podanych przez 
producenta ograniczników. 

5.1.4.3 Wykonywanie prac montażowych przy łączeniu naturalnych części urządzenia 
             piorunochronnego z innymi metalowymi częściami naturalnymi i sztucznymi 
 
Naturalne przewody odprowadzające powinny być połączone najkrótszą drogą ze zwodami (naturalnymi lub 
sztucznymi) oraz z uziomami w ziemi bezpośrednio lub za pośrednictwem przewodzących elementów w 
konstrukcji. 

Połączenia elementów urządzeń piorunochronnych można wykonać jako: 
1. spawane lub zgrzewane, 
2. śrubowe, 
3. zaciskowe, 
4. stykowe, przy użyciu nakładek przyspawanych do zbrojenia elementów prefabrykowanych, 

usytuowanych nad sobą, 
5. powiązane drutem wiązałkowym i zalane betonem pręty zbrojeniowe elementów żelbetowych, 
6. nitowane, klejone i zaprasowywane, jeżeli elementy mają cienkie izolacyjne powłoki  

antykorozyjne. 
Połączenia te znajdują zastosowanie w ochronie podstawowej bez ograniczeń oraz w ochronie obostrzonej z 
określonymi ograniczeniami i specjalnymi zaleceniami. 
Połączenia przewodów odprowadzających (naturalnych i sztucznych) z uziomami sztucznymi należy 
wykonywać w sposób rozłączny, za pomocą zacisków probierczych (zaleca się, aby zaciski usytuowane były 
na wysokości od 0,3 do 1,8 m nad ziemią). 
 
5.1.4.4 Montaż sztucznych zwodów na obiekcie 
 
 Zwody poziome niskie i podwyższone nieizolowane 
 
Montaż tych zwodów powinien być wykonywany z zachowaniem poniższych zasad. 

Druty, taśmy i linki przeznaczone na zwody powinny być przed montażem wyprostowane za pomocą 
wstępnego naprężania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego. 
Sztuczne zwody piorunochronne należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników 
odstępowych lub wsporników do złączy naprężających. Wymiary poprzeczne materiałów użytych na zwody 
powinny być nie mniejsze od podanych w p. 5.1.4.1.2. 
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Zwody poziome nieizolowane powinny być układane przy zachowaniu następujących odstępów od 
powierzchni dachu: 
a) co najmniej 2 cm na dachach o pokryciach niepalnych lub trudno zapalnych, 

- co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach nie spełniających wymagań przedstawionych w p. 
5.1.4.1.2 oraz na dachach o pokryciach z materiałów łatwo zapalnych. 

Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją, a zwłaszcza: 
a) zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż krawędzi 

dachu, 

b) na dachach pochyłych przy nachyleniu ponad 30o, jeden z przewodów sieci należy prowadzić wzdłuż 
kalenicy dachu. 

Wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu, należy wyposażać w 
zwody niskie, połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu. 
Zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamań (promień zagięcia nie może być mniejszy niż 10 cm). 
Nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację. 
Do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki. 
Przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego, po ich zamontowaniu należy 
uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem – w przypadku pokrycia papą, a przy pokryciach blachą przez 
oblutowanie. 
Łączenie zwodów powinno być wykonywane zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie 5.1.4.3. 
 Zwody pionowe nieizolowane 
 
Montaż tych zwodów powinien być wykonywany z zachowaniem poniższych zasad. 

Zwody pionowe należy tak lokalizować, aby spełniały one założenia projektowe odnośnie do stref 
ochronnych. 
Zwody mogą stanowić konstrukcje samonośne lub mogą być instalowane na konstrukcjach z materiałów 
nieprzewodzących (np. drewno, beton). 
Zwody lub ich wsporniki powinny być mocowane w sposób trwały do konstrukcji nośnej dachu lub do 
elementów wystających ponad dach. 
W przypadku mocowania zwodu pionowego na konstrukcji należy zastosować wsporniki odstępowe w 
odległościach nie większych niż 1,5 m. 
W razie stosowania zwodów pionowych naprężanych, dla zwodów o długości ponad 15 m należy stosować 
dodatkowe wsporniki w połowie ich długości, aby zapobiec występowaniu drgań pod wpływem wiatru. 
Zwody pionowe, tak jak wszystkie wystające ponad dach metalowe elementy (balustrady, maszty antenowe i 
flagowe, kominy itp.) należy połączyć z siecią zwodów poziomych niskich lub najkrótszą drogą z 
przewodami odprowadzającymi. Połączenia powinny być wykonywane zgodnie z zasadami przedstawionymi 
w punkcie5.1.4.3. 
 

5.1.3.9 Wymagania ogólne dotyczące ochrony wewnętrznej obiektów 
 
Ochrona wewnętrzna jest to zespół środków, służący do zabezpieczania wnętrza obiektu budowlanego przed 
skutkami prądu piorunowego. 

Wyróżnia się następujące rozwiązania ochrony wewnętrznej: 
- ekwipotencjalizację, 
- odstępy izolacyjne, 
- dodatkowe zabezpieczenia urządzeń. 

Połączenia wyrównawcze należy wykonywać na poziomie ziemi lub w części podziemnej obiektu 
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budowlanego, łącząc z główną szyną uziemiającą obiektu uziemienie wraz z urządzeniem piorunochronnym, 
wszystkie wprowadzone do obiektu instalacje metalowe, metalowe konstrukcje obiektu budowlanego, 
powłoki i osłony metalowe kabli  i przewodów, przewody ochronne PE i ochronno-neutralne PEN instalacji 
elektrycznej. 
W obiektach rozległych należy zainstalować więcej niż jedną szynę uziemiającą, zapewniając ich wzajemne 
połączenie. 
W obiektach, które są wyższe od 20 m i nie posiadają konstrukcji stalowej czy żelbetonowej należy 
wykonywać dodatkowe połączenia wyrównawcze wszystkich metalowych instalacji na poziomach, o 
wysokościach między nimi, nie większych niż 20 m. 
Występujące w ciągach instalacji metalowych wstawki izolacyjne należy mostkować dodatkowymi 
połączeniami wyrównawczymi. Połączenia wyrównawcze urządzeń, które nie mogą mieć galwanicznych 
połączeń z innymi instalacjami należy wykonywać za pomocą ograniczników przepięć. 
Urządzenia piorunochronne i inne metalowe instalacje łączone z urządzeniami elektrycznymi, na których w 
stanie awaryjnym może wystąpić napięcie (takie jak: stojaki dachowe, trzony izolatorów, obudowy 
metalowe, powłoki metalowe) należy objąć stosowanym w obiekcie systemem ochrony przeciwporażeniowej 
przed dotykiem pośrednim (dodatkowej). 
W instalacjach wykonywanych kablami w powłokach metalowych lub prowadzonych w osłonach 
metalowych, należy łączyć bezpośrednio z główną szyną uziemiającą obiektu metalowe powłoki kabli i ich 
osłony. 
Ograniczniki przepięć powinny być zainstalowane pomiędzy przewodami instalacji elektrycznej a ziemią w 
następujący sposób: 

1. W układach sieci TN i TT: 
 jeżeli przewód neutralny N jest uziemiony na początku instalacji, między każdy przewód fazowy i 

ziemię, 
 jeżeli przewód neutralny N nie jest uziemiony na początku instalacji, między każdy przewód fazowy i 

ziemię oraz między przewód neutralny N i ziemię, 
 w układach sieci IT, między każdy przewód fazowy i ziemię oraz, jeżeli przewód neutralny N 

występuje, między przewód neutralny N i ziemię. 

Jeżeli w przewodach instalacji gazowej lub wodociągowej występują wstawki izolacyjne, to powinny być 
one zbocznikowane za pomocą ograniczników przepięć. 
Urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. sterujące, techniki cyfrowej), których działanie może być w 
sposób niedopuszczalny zakłócane napięciami wywołanymi przepływem prądu piorunowego w urządzeniach 
piorunochronnych obiektu, należy chronić za pomocą ograniczników przepięć. 
Ograniczniki powinny być instalowane pomiędzy przewodem zasilającym a ekranem albo przewodem 
ochronnym PE lub najbliższym elementem urządzenia piorunochronnego. 
Stosowane ograniczniki przepięć oraz ich charakterystyki należy dobierać w zależności od rodzaju 
chronionego urządzenia, zgodnie z jego instrukcją obsługi, z uwzględnieniem wymagań podanych przez 
producenta ograniczników. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych. 
 
6.2 Regulacja instalacji 
 
Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków Wykonawca 
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uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace wykończeniowe. 
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania zgodnie z wymogami i 
normami polskimi obowiązującymi w tym zakresie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu rzeczywistych 
ilości użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe 
Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, 
pomiędzy Wykonawcą a Inżynierem. 
Jednostką obmiarową jest: 

a) dla rozdzielni, szaf, tablic – 1 kpl. 
b) dla urządzeń, aparatury, opraw oświetleniowych – 1 szt. lub 1 kpl. 
c) dla kabli i przewodów – 1 mb. 

 
8 ODBIÓR ROBÓT 
 
Przejęcia Robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego. 
Przyjęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, 
jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą, a także obowiązującymi normami oraz 
przepisami. 
 
8.1 Kontrola zgodności wykonania prac 
 
Do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami. 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 
 kompletną dokumentację techniczną powykonawczą, składającą się z poszczególnych dokumentów 

składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach, 
 protokóły, badania i pomiary w 3 egzemplarzach, 
 instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urządzeń w 2 egzemplarzach, 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w wymaganiach ogólnych. 
Podstawę płatności stanowi montaż 1 kpl. rozdzielni, tablic, szaf. 
Podstawę płatności stanowi montaż 1 szt. aparatury elektrycznej (oprawy, wyłącznika itp.) 
Podstawę płatności stanowi ułożenie 1mb kabla, przewodu 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1 Normy dla instalacji niskiego napięcia  
 
Roboty wykonywane będą zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz zgodnie z następującymi normami i 
przepisami: 

Norma PN-IEC 60364 
 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe. 
 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 

charakterystyk. 
 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  
 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  
 PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia 
przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego 
napięcia 

 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

 PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 

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

 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.  

 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.  
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 PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów  
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych. 

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

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

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

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

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

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

 PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze 
instalacji informatycznych. 

 PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe  
zespoły prądotwórcze. 

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

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

 PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w 
wannę lub/i basen natryskowy.  

 PN-IEC 60364-7-702:1999 Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie  
i inne. 

 PN-IEC 364-7-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w ogrzewacze do 
sauny. 

 PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i 
rozbiórki. 
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 PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne  
w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. 

 PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone 
powierzchniami przewodzącymi. 

 PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień 
instalacji urządzeń przetwarzania danych. 

 PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy 
wypoczynkowe. 

 PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia  
zewnętrznego. 

Normy pozostałe 
 PN-IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych. 
 PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia 
identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów 
oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 

 PN-EN 60446:2002 (U) Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia 
identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi. 

 PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne 
aspekty instalacji i urządzeń. 

 PN-EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 
 PN-HD 625.1S1:2002 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach  

niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania. 
 N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 
 PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych. 
 BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. instalacje 

wnętrzowe. ogólne wymagania. 
 
 
 PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
 PN/E-05003  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych: 

Arkusz 01  Wymagania ogólne 1986 r. 
Arkusz 03  Ochrona obostrzona 1989 r. 
Arkusz 04  Ochrona specjalna 1992 r. 

 PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 
Zasady ogólne. 
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 PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym 
(LEMP). Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz 
obiektów i uziemienia. 

 PN-IEC 61024-1:2001 
Ap1:2002 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

 PN-IEC 61024-1-1:2001 
Ap1:2002 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

 PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
Przewodnik B – Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie 
urządzeń piorunochronnych. 

 PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS).  
Część 1: Wymagania stawiane elementom połączeniowym. 

 PN-E-04700:1998 
Az1:2000 

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

 PN-EN 60439-1:2002 (U) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane w 
pełnym i niepełnym zakresie badań typu. 

 N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 

 N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy 
planowania. 

 PN-IEC 60038:1999 Napięcia znormalizowane IEC. 
 PN-EN 50160:2002 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach 

rozdzielczych 
 PN-EN 50171:2002 (U) Niezależne systemy zasilania. 
 PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 

budowlanych. 
 PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów 

instalacji i urządzeń. Wymagania. 
 PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
 PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
 PN-EN 1838:2002 (U) Oświetlenie awaryjne. 

 

Ustawy i rozporządzenia 
 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386). 
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360; Dz. U. 

nr 80 z 2003r., poz. 718). 
 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r., poz. 636; Dz. U. nr 154 z 2001r., 

poz. 1800; Dz. U. nr 155 z 2002r., poz. 1286; Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360). 
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 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 106 z 2000r., poz. 1126; Dz. 
U. nr 109 z 2000r., poz. 1157; Dz. U. nr 120 z 2000r., poz. 1268; Dz. U. nr 5 z 2001r., poz. 42; Dz. U. nr 
100 z 2001r., poz. 1085; Dz. U. nr 110 z 2001r., poz. 1190; Dz. U. nr 115 z 2001r., poz. 1229; Dz. U. nr 
129 z 2001r., poz. 1439; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800; Dz. U. nr 74 z 2002r., poz. 676; Dz. U. nr 80 
z 2003r., poz. 718). 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 z 1997r., poz. 348; Dz. U. nr 158 z 
1997r., poz. 1042; Dz. U. nr 94 z 1998r., poz. 594; Dz. U. nr 106 z 1998r., poz. 668; Dz. U. nr 162 z 
1998r., poz. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999r., poz. 980; Dz. U. nr 91 z 1999r., poz. 1042; Dz. U. nr 110 z 
1999r., poz. 1255; Dz. U. nr 43 z 2000r., poz. 489; Dz. U. nr 48 z 2000r., poz. 555, Dz. U. nr 103 z 
2000r., poz. 1099; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800 i poz. 1802; Dz. U. nr 74 z 2002r., poz. 676; Dz. U. 
nr 113 z 2002r., poz. 984; Dz. U. nr 135 z 2002r., poz. 1144; Dz. U. nr 50 z 2003r., poz. 424; Dz. U. nr 
80 z 2003r., poz. 718). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r., poz. 690). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r., w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74 z 1999r., poz. 836). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000r., w sprawie szczegółowych warunków 
przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług 
przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców 
(Dz. U. nr 85 z 2000r., poz. 957). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniające rozporządzenie z dnia 16 
marca 1998r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których 
eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje 
się komisje kwalifikacyjne oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 
z 1998r., poz. 377; Dz. U. nr 15 z 2000r., poz. 187). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz. 912). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 92 z 1992 r., poz. 
460; Dz. U. nr 102 z 1995r., poz. 507). 

 
 


