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ZAKRES ROBÓT 

1.1.1.   Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest podanie: 
podstawowych norm i przepisów związanych z prowadzeniem robót instalacyjnych w 
zakresie objętym projektem wykonawczym instalacji elektrycznych w  pomieszczeniach III 
piętra  Muzeum Zamkowego w Pszczynie  adaptowanych  na  pracownie konserwatorskie  

1.1.2.   Zakres stosowania opracowania 

Niniejsze opracowanie można stosować wyłącznie przy wykonawstwie robót instalacyjnych 
dla obiektu wymienionego w pkt 1.1.1. 

Stosowanie podanych norm i przepisów nie może być sprzeczne z jakimikolwiek 
innymi, obowiązującymi w chwili prowadzenia robót, normami i przepisami. 

1.1.3.   Zakres robót 
W zakres robót Wykonawcy instalacji wchodzi: 

•   dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu niezbędnych do 
wykonania instalacji, 

•    dostarczone  urządzenia  należy zabezpieczyć w odpowiedni   sposób   przed 
kradzieżą, uszkodzeniem lub innymi czynnikami mogącymi wpłynąć na jakość 
dostarczonych materiałów i urządzeń, 

•    montaż, uruchomienie i regulacja w/w urządzeń 
•    dostawa i montaż instalacji przewodów wchodzących w skład instalacji, 
•    wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze oraz udrożnienia kanalów i ciągów 

kablowych wchodzące w skład zakresu Wykonawcy robót instalacyjnych - 
Wykonawca jest obowiązany do dostosowania wszelkich podwieszeń i konstrukcji 
wsporczych w taki sposób aby były one trwałe i pewne, 

•   dokonania niezbędnych pomiarów dla poszczególnych typów instalacji 
oraz przedłożenia wyników tych pomiarów do odbiorów instalacji 

•    przedłożenia    kompletnej     dokumentacji    i     certyfikatów   dla   wszystkich 
zastosowanych urządzeń, osprzętu czy innych rozwiązań systemowych, jak 
również dokumentacji powykonawczej celem dokonania odbioru tych prac 

a)  Rozdzielnice 
1.1.3.1.   Przebudowa istniejących tablic elektrycznych w sposób umożliwiający podłaczenie 
tablicy      
              projektowanej  , przygotowanie podłoża na nową rozdzielnicę 
1.1.3.2.   Montaż tablicy elektrycznej 

b)  Instalacje elektryczne wnętrzowe o napięciu do lkV 

1.1.3.3.   Demontaż opraw, osprzętu i puszek łączeniowych w  istniejących pomieszczeniach 

 l. l 1.1.3.4.  Wykonanie bruzd w tynkach i w ścianach gołych pod projektowaną instalację. 
pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca powinien 
wyjaśnić sporne kwestie z  Zamawiającym przed złożeniem oferty. 

1.1.3.5. Projekty uzupełniające lub powykonawcze opracowane przez 
Wykonawcę lub firmy współpracujące podlegają bezwzględnemu 
pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji elektrycznej i 
generalnego projektanta  pod  rygorem ich nieważności 



  

1.2 MATERIAŁY 

1.2.1    Ogólne wymagania 

1.2.1.1 Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych należy stosować 
materiały i wyroby elektroinstalacyjne dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie. 

1.2.1.2 Przydatność materiału lub wyrobu do stosowania musi być potwierdzona 
przynajmniej jednym z następujących dokumentów: 

-    Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobów podlegających 
certyfikacji na znak bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami o 
badaniach i certyfikacji; właściwą przedmiotowo Polską Normę; 

-   Aprobatę Techniczną w odniesieniu do wyrobu dla którego nie 
ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, którego 
właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w 
Polskiej Normie; 

- aparaty elektryczne, osprzęt oświetleniowy, przewody i kable 
elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub 
świadectwo jakości wydane przez producenta 

Za wyjątkiem wyrobów budowlanych umieszczone w wykazie wyrobów 
nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych 
oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad 
sztuki budowlanej. 

1.2.2   Wymagania dotyczące materiałów, przechowywania i składowania 

1.2.2. l Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu, w tym także 
poszczególnych składników należy zachować wymagania dotyczące 
transportu, przechowywania i składowania zawarte w odpowiednich 
tematycznych normach i przepisach związanych z tymi normami oraz 
innymi dokumentami np. instrukcjami producentów. 

 
1.2.2.2 W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń 

Wykonawca ma obowiązek: 
-  uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego 

materiału lub wyrobu, 
-  sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z 

obowiązującymi normami i innymi dokumentami 

1.2.2.3 Rozdzielnice, wyposażenie jak w projekcie wykonawczym 

a)  rozdzielnice będą prefabrykowane, wyposażone w aparaturę modułową w 
standardzie firm ABB, Legrand, Moeller, Schneider 

1.1.3.5. Montaż rur ochronnych w ścianach, sufitach  i posadzkach 

1.1.3.6. Układanie i mocowanie kabli i przewodów 

1.1.3.7. Montaż gniazd wtyczkowych 230V, łączników i puszek instalacyjnych 

1.1.3.8. Montaż opraw o świetleniowych 



  

d) Instalacja okablowania strukturalnego 

1.1.3.13. Układanie i mocowanie kabli teletechnicznych 
1.1.3.14. Montaż gniazd teletechnicznych 

1.1.4.   Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszym rozdziale są zgodne z obowiązującymi normami i 
„Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych" 

Nazwy i kody  robót zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV)  

Grupa robót   - 45300000-0  Roboty instalacyjne 

Klasa robót  – 45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

Kategorie robót  – 45311000-0  Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz 
opraw  

                                                          elektrycznych 

1.1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.1.5.1.Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie 
z projektami wykonawczymi oraz z obowiązującym jeszcze zakresie 
zawartym w „Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót 
budowlano-montażowych, tom V - Instalacje Elektryczne". 

1.1.5.2.W  przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia 
zmian w zastosowanych rozwiązaniach projektowych Wykonawca ma 
obowiązek powiadomienia (w formie wcześniej uzgodnionej) 
projektanta i inspektora nadzoru w celu podjęcia decyzji technicznych w 
żądanym lub proponowanym przez Wykonawcę zakresie. 

1.1.5.3.Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych 
od Inwestora Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania dobrego rezultatu 
końcowego. Rysunki i opis techniczny są dokumentami wzajemnie się 
uzupełniającymi. W przypadku błędu, 

a)  rozdzielnica będzie mocowane na płycie rozdzielnicy istniejącej 
d) osprzęt i aparaty będą oznakowane przez etykiety zgodnie z opisem w 

dokumentacji. Oznakowanie będzie zrealizowane przez przyklejoną etykietę z 
czarnym napisem na białym  tle 

e)  oprócz dokumentacji powykonawczej należy wykonać schemat dla rozdzielnicy i trwale 
zamocować na wewnętrznej stronie drzwi rozdzielni. 

f)   dla ochrony przed dotykiem bezpośrednim stosować rozdzielnice o II klasie ochronności 
g) szyny muszą być oznakowane kolorami (zgodnie normą) 
h) wszystkie żyły i zaciski muszą być oznakowane, przewód neutralny   - kolor 
niebieski, 

przewód sterowniczy - kolor czerwony i)   w obwodach zasilających gniazdka wtykowe      
oraz zasilających urządzenia podłączone do gniazd zastosować wyłączniki  
różnicowoprądowe 30 mA i zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe o charakterystyce B 
podłączone na listwach zaciskowych oraz czytelnie i jednoznacznie oznakowane 



  

1.2.2.4 Oprawy oświetleniowe 

Oprawy wg zestawienia opraw w projekcie wykonawczym. 
Wykonawca powinien uwzględnić tylko rozwiązania i rodzaje opraw zaproponowane przez 
projektanta. Mogą to być oprawy różnych producentów jednak muszą bezwzględnie 
spełniać 

narzucone parametry. 
Standard dostawców: AGA LIGHT, ES-SYSTEM, PHILIPS, THORN,  

1.2.2.5 Gniazda  wtyczkowe  230V,   łączniki   oświetleniowe,   przyciski   oświetlenia,   puszki 
instalacyjne do betonu i podtynkowe 

Ta  grupa  materiałów  ujęta jest  w  zestawieniu  materiałów podstawowych  w  projekcie 

wykonawczym.. 
Należy stosować osprzęt jednolitego systemu (wybranego producenta) z montażem w ramkach.  

1.2.2.6 Trasy kablowe, rurki ochronne 
Ta grupa materiałów ujęta jest w zestawieniu materiałów podstawowych w projekcie 

wykonawczym. 
Do ochrony przewodów teletechnicznych oraz jako puste dukty rurki instalacyjne 
PCV RL(gładkie) 

1.2.2.7 Okablowanie strukturalne 

Ta grupa materiałów ujęta jest w zestawieniu materiałów podstawowych w projekcie 
wykonawczym 

Instalacja   strukturalna   powinna   być   wykonana   wg   standardów   kategorii   7.   
Elementy przyłączeniowe powinny umożliwiać wykorzystanie wtyków RJ45 i bez 
zmiany właściwości w czasie przyjmować wtyki RJ12. Wszystkie elementy składowe 
kanału transmisyjnego muszą pochodzić z jednolitego systemu aby zagwarantować nie 
pogorszenie się parametrów przez okres 20 lat. 
 
1.3 SPRZĘT 

1.3.1    Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego 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 montażowy i środki transportu muszą być w 
pełni sprawne i dostosowane do technologii budynku. Sprzęt używany przez Wykonawcę 
powinien uzyskać akceptację Inwestora 

l 4 TRANSPORT 

l .4. l    Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które 
pozwolą uniknąć uszkodzeń lub odkształceń przewożonych materiałów. Materiały 
powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 
przepisami BHP. Rodzaj i ilość środków transportu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, oraz 
w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być 



  

rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie 
ruchu pojazdu. 

1.5 WYKONANIE ROBÓT 

1.5.1    Ogólne zasady wykonania 

Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi: 
-    normami podstawowymi 

normami związanymi z normami podstawowymi 
-    „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" 

tom V - Wydawnictwo „Arkady" Warszawa 1988 - sprawdzając aktualność 
norm 
i przepisów związanych wymienionych w tym opracowaniu * 
przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót 
projektem wykonawczym 

-    ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego 
przepisami bhp i ochrony p.poż w zakresie obowiązującym dla danego zakresu robót: 

•  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z 26.09.1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997r 
póz. 844) wraz z późniejszymi zmianami. 

•    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz.U. nr 108 poz.952 i 953). 

•      ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.). 

•      ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY i POLITYKI 
SOCJALNEJ 

z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania 
posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89 póz. 828) 

•      ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI i PRACY z dnia 27 
lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie'bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz.U nr 180 póz. 1860 z 2004 r.). 

 

1.5.2   Wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów robót 

Obowiązują zasady podane w pkt. 1.5.1 ze szczególnym uwzględnieniem 
obowiązujących norm dla danego zakresu robót. 

1.5.2.1 Instalacja okablowania strukturalnego 

System kategorii 7 wymaga przy instalacji dużego doświadczenia i dobrego 
przeszkolenia instalatorów. Z tego względu instalacja powinna być wykonana 
przez Certyfikowanego Instalatora. Dzięki temu Inwestor nabywa prawo do pełnej 



  

20 letniej gwarancji. 

1.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1.6.1    Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych 
robót. Jakość robót budowlano-montażowych jest sprawdzana przez osoby 
upoważnione, wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego 

1.6.2   Badania, próby i pomiary pomontażowe 

Podstawowym celem badań jest stwierdzenie za pomocą pomiarów i prób, czy 
zainstalowane 
przewody, kable, aparaty, osprzęt oświetleniowy i środki ochrony: 

spełniają wymagania określone w odpowiednich normach, 
spełniają rolę  ochrony i  zabezpieczenia  osób  i  mienia przed  
negatywnym 
oddziaływaniem instalacji elektrycznych, 

-    nie maj ą uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż 
wymagana, są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry 
określone w projekcie. 

l.6.2. l. Instalacje elektryczne 

Należy wykonać następujące próby i pomiary: 
sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i 
dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównawczych, 

-    pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej 
-  sprawdzenie    skuteczności    ochrony   przeciwporażeniowej    w   instalacji    z 

wyłącznikami różni co wo - prądowymi 
sprawdzenie    skuteczności    ochrony    przeciwporażeniowej    przez    
szybkie wyłączenie 

-    przeprowadzenie   prób   działania   aparatów,   łączników   oświetleniowych   
i ściemniaczy pomiar natężenia oświetlenia ogólnego oraz ewakuacyjnego 

1.6.2.2. Instalacje słaboprądowe 

Należy wykonać następujące próby i pomiary: 
-  pomiary dynamiczne kanałów miedzianych kat. 7 w paśmie 0-lGHz za pomocą 

przyrządu umożliwiającego wykonanie certyfikowanych wydruków 

-    pomiary prądem stałym kabli telefonicznych wieloparowych 

-    pomiar rezystancji izolacji kabli teletechnicznych 

l .6.3   Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

1.6.3.1. Wszystkie roboty,   które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich 
punktach specyfikacji, zostają odrzucone. 

1.6.3.2. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 



  

1.6.3.3.Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji. 

1.6.4   Ocena wyników badań 
Wyniki badań zawarte w protokołach powinny być zgodne z wymaganiami obowiązującymi 
dla kontrolowanego elementu instalacji, co powinna potwierdzić własnoręcznym podpisem 
osoba uprawniona do wykonywania pomiarów. 

1.7.     ODBIÓR ROBÓT 

1.7.1    Ogólne zasady odbioru robót 

1.7.1.1. Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z: 
obowiązującymi normami i przepisami 

-  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" 
tom V - Wydawnictwo „Arkady" Warszawa 1988 - sprawdzając aktualność 
norm i przepisów związanych wymienionych w tym opracowaniu 

1.7.1.2. Kierownik robót instalacji elektrycznych i teletechnicznych zobowiązany jest do : 
-    zgłaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru prób i odbiorów 

częściowych instalacji oraz związanych z nimi urządzeń technicznych przed 
zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru, 

-    przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co 
należy rozumieć również dokumentację powykonawczą dla instalacji, ze 
wszelkimi zmianami, jakie za wiedzą projektanta zostały wniesione w trakcie 
budowy, 

-    zgłoszenia do odbioru poszczególnych instalacji obiektu odpowiednim  wpisem 
do  dziennika  budowy oraz  uczestniczenia  w czynnościach odbioru i 
zapewnienia naprawienia stwierdzonych wad, 

-    przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji z 
projektem wykonawczym - umożliwiającego uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie lub dokonanie zgłoszenia o rozpoczęciu użytkowania. 

1.7.1.3. Inspektor nadzoru, działający w imieniu Inwestora zobowiązany jest do : 
-    reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, 
obowiązującymi Polskimi Normami i normami zharmonizowanymi oraz 
wiedzą techniczną 

sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów 
budowlanych, a w szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów 
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie, 
sprawdzania i odbioru robót budowlanych, uczestniczenia w próbach i 
odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych z nimi 
współpracujących oraz przygotowania i udziału w czynnościach odbioru 
gotowego obiektu budowlanego i przekazywania go do użytkowania. 

1.7.1.4. Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są: 



  

                    -     protokoły robót zanikowych i ulegających zakryciu 
-    karty gwarancyjne 

-    wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne 

1.7.2    Odbiór ostateczny robót budowlanych 

1.7.2.1. Odbioru ostatecznego wykonanych robót dokonuje komisja. Dokumentem 
stwierdzającym o przekazaniu instalacji elektrycznej do eksploatacji jest protokół Badań 
Odbiorczych Instalacji Elektrycznej Wykonawca robót zobowiązany jest dostarczyć 
następujące dokumenty: 

-    dokumentację powykonawczą 
protokoły z pomiarów 

-    protokół z szkoleń osób z poszczególnych instalacji 
 
l .8.     NORMY I PRZEPISY 

1.8.1 Instalacje elektryczne 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, póz. 690 z 

późn. zm.) 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166, póz. 1360). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz.U. 
Nr 

209, póz. 1779). 
PN-EN-439-3 (CEI 60439-3) 
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
PN-76/E- 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budową. 
(Norma nieaktualna. Brak zastępującej) 
PN-IEC- 60364 (wszystkie arkusze) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczna. Ochrona obiektów, instalacji i 
urządzeń. Wymagania. 
PN-IEC-61024-l:2001/Apl:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 

PN-IEC-61024-l-l:2001/Apl:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 

Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych 

PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady 

ogólne. 
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych 

PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 

PN-IEC- 60050-826: 2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Oprzewodowanie. 



  

PN-IEC- 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. . Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami 
PN-IEC- 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

PN-IEC- 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 
PN-EN 50310:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 

zainstalowanym sprzętem informatycznym. 
PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
Przewodnik Badanie, Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzania urządzeń 
piorunochronnych. 
PN-IEC-61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 
Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 
PN-EN 1838:2002(U) Oświetlenie awaryjne 

PN-EN 12665:2003 (U) Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania 
wymagań dotyczących oświetlenia 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) PN-EN 12464-
1:2003 (U) Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy wewnątrz 
pomieszczeń 

1.8.2 Instalacje słaboprądowe 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, póz. 690 z 

późn. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
Nr 121, póz. 1138) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 
Nr 121, póz. 1137) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120 póz. 1133) 
PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie 
PN-E-08350-14. Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, wykonywanie, odbiór, 
użytkowanie i konserwacja instalacji 
PN-ISO 6790/Ak:1997. Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych i zwalczania 
pożarów. Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej. Wyszczególnienie (Arkusz 
krajowy) 
PN-B-02877-4. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do 
odprowadzania 
dymu i ciepła. Zasady projektowania. 
Norma amerykańska EIA/TIA 568A ("TIA/EIA Building Telecommunications Wiring 
Standards"), wydana w grudniu 1995r. 
Norma amerykańska EIA/TIA 569 "Commercial Building Telecommunications for Pathways 
and Spaces" (Kanały telekomunikacyjne w biurowcach) 
Norma międzynarodowa ISO/EEC 11801 "Information technology - Generic cabling for 



  

customer premises". 
Norma europejska EN 50173 "Information technology - Generic cabling systems" 
PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: 
Wymagania ogólne i strefy biurowe 

 
 
                                                                                       


