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Janusz Strzyżewski                                                     28  października  2013 

Od 2013 roku Polski Komitet Normalizacyjny wprowadził nowe zasady 

numerowania norm. Aktualnie na końcu numeru referencyjnego normy 

umieszczana jest litera  P , E,  F lub D oznaczająca określoną wersje językową.                                                                   

P – polską; 

E – angielską; 

F – francuską; 

D – niemiecką. 

Jednocześnie do numeru referencyjnego będą dodawane dwie cyfry oznaczające 

miesiąc wydania.     

 

Zgodnie z informacją opublikowaną przez PKN litera umieszczona na końcu 

numeru referencyjnego normy NIE JEST elementem składowym jej numeru 

referencyjnego. Oznacza jedynie  wersję językową wydania.    

Jeżeli wersja polska będzie poprzedzona wersją oryginalną,  to w jej numerze 

zostanie zachowany rok i miesiąc wydania poprzedniej wersji, zmieni się tylko 

litera np. z „E”  na „P”. 

Powyższa zasada, słuszna merytorycznie, utrudnia jednak wyszukiwanie 

nowości oraz maskuje okres czasu jaki upłynął od wydania oryginału, a jest to 

czasem okres kilkuletni.  Przykładem może być norma  PN-HD 60364-4-

42:2011P  opublikowana  po polsku  7 stycznia 2013.   
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Wg stanu na 28 października 2013 roku na 50 norm dotyczących przepisów 

związanych z instalacjami elektrycznymi przywołanych w § 53, § 98, § 137,  

§180, § 181, § 184, §192b,  § 287, § 288 oraz § 305  Rozporządzenia 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;)  tylko 21 jest aktualnych i  nie posiada 

nowszych  odpowiedników.  Z pozostałych jedna norma została wycofana przez 

PKN bez zastąpienia, 9  norm ma nowsze wersje wydane po polsku  oraz 19 

norm ma wersje ( lub istotne uzupełnienia) uznaniowe wydane w języku 

oryginału.                                                                                              

Tablica 1 - Część 1. 

Miejsce 

przywołania  

Nr normy Tytuł            Aktualizacje  

 Po polsku  W 

oryginale 

§ 98 ust.2, 

§ 180, § 287 

pkt.6 oraz 

§ 288 pkt.7 

 

 

PN-HD 308 

S2:2007 

Identyfikacja żył w 

kablach i przewodach 

oraz w przewodach 

sznurowych 

Aktualna   

PN-IEC 

364-4-

481:1994 

Instalacje elektryczne 

w obiektach 

budowlanych - 

Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo - 

Dobór środków 

ochrony w zależności 

od wpływów 

zewnętrznych - Wybór 

PN-HD 

60364-4-

41:2009  

 

Publikacja 

5.11.2009 
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środków ochrony 

przeciwporażeniowej 

w zależności od 

wpływów 

zewnętrznych 

PN-EN 

12464-

1:2004 

Światło i oświetlenie - 

Oświetlenie miejsc 

pracy - Część 1: 

Miejsca pracy we 

wnętrzach 

PN-EN 

12464-

1:2012 

publikacja 

13-12-2013 

 

PN-HD 

60364-

1:2010 

Instalacje elektryczne 

niskiego napięcia -- 

Część:1 Wymagania 

podstawowe, ustalanie 

ogólnych 

charakterystyk, 

definicje 

Aktualna   

PN-HD 

60364-4-

41:2009 

 

 

Instalacje 

elektryczne 

niskiego napięcia -

- Część 4-41: 

Ochrona dla 

zapewnienia 

bezpieczeństwa -- 

Ochrona przed 

porażeniem 

elektrycznym 

 

Aktualna  

PN-IEC Instalacje elektryczne PN-HD  

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571961&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571961&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571961&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566857&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566857&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566857&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566857&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566857&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566857&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566857&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564923&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564923&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564923&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564923&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564923&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564923&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564923&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564923&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564923&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564923&page=1
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60364-4-

42:1999 

w obiektach 

budowlanych - 

Ochrona dla 

zapewnienia 

bezpieczeństwa - 

Ochrona przed 

skutkami 

oddziaływania 

cieplnego 

60364-4-

42:2011  

 

publikacja 

07.01.2013 

PN-IEC 

60364-4-

43:1999 

Instalacje elektryczne 

w obiektach 

budowlanych - 

Ochrona dla 

zapewnienia 

bezpieczeństwa - 

Ochrona przed prądem 

przetężeniowym 

PN-HD 

60364-4-

43:2012  

 

publikacja 

23.12.2012 

 

PN-IEC 

60364-4-

442:1999 

Instalacje elektryczne 

w obiektach 

budowlanych - 

Ochrona dla 

zapewnienia 

bezpieczeństwa - 

Ochrona przed 

przepięciami.  

Ochrona instalacji 

niskiego napięcia 

przed przejściowymi 

 PN-HD 

60364-4-

442:2012 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566362&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566362&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566362&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=570600&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=570600&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=570600&page=1
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przepięciami i 

uszkodzeniami przy 

doziemieniach w 

sieciach wysokiego 

napięcia 

§ 180,  § 184 

ust.3, § 287 

pkt.6 oraz 

§ 288 pkt.7 

 

 

 

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-HD 

60364-4-

443:2006 

§ 180, § 287 

pkt.6 oraz 

§ 288 pkt.7 

 

PN-IEC 

60364-4-

444:2001 

Instalacje elektryczne 

w obiektach 

budowlanych - 

Ochrona dla 

zapewnienia 

bezpieczeństwa - 

Ochrona przed 

przepięciami - 

Ochrona przed 

zakłóceniami 

elektromagnetycznymi 

PN-HD 

60364-4-

444:2012  

 

publikacja 

25.06.2012   
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(EMI) w instalacjach 

obiektów 

budowlanych 

PN-IEC 

60364-4-

45:1999 

Instalacje elektryczne 

w obiektach 

budowlanych Ochrona 

dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - 

Ochrona przed 

obniżeniem napięcia 

Aktualna   

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 

Aktualna  

§ 98 ust.2, 

§ 180, § 287 

pkt.6 oraz 

§ 288 pkt.7 

  

PN-IEC 

60364-4-

482:1999 

Instalacje elektryczne 

w obiektach 

budowlanych - 

Ochrona dla 

zapewnienia 

Norma 

występuje w 

wykazie 

norm 

aktualnych,  
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bezpieczeństwa - 

Dobór środków 

ochrony w zależności 

od wpływów 

zewnętrznych - 

Ochrona 

przeciwpożarowa 

ale stanowi 

uzupełnienie 

normy 

wycofanej i 

zastąpionej  

przez                      

PN-HD 

60364-4-

42:2011 

PN-IEC 

60364-5-

51:2000 

 

Instalacje elektryczne 

w obiektach 

budowlanych - Dobór 

i montaż wyposażenia 

elektrycznego - 

Postanowienia ogólne 

PN-HD 

60364-5-

51:2011  

 

publikacja 

29.04.2013  

 

§ 98 ust.2, 

§ 180,               

§ 186 ust.2, 

§ 287 pkt.6 

oraz 

§ 288 pkt.7 

PN-IEC 

60364-5-

52:2002 

Instalacje elektryczne 

w obiektach 

budowlanych - Dobór 

i montaż wyposażenia 

elektrycznego - 

Oprzewodowanie 

Norma jest 

w wykazie 

norm 

aktualnych  

Odpowied-

nik  

PN-HD 

60364-5-

52:2011 

§ 98 ust.2,   

§ 180, § 287 

pkt.6 oraz 

§ 288 pkt.7 

    

PN-IEC 

60364-5-

523:2001 

Instalacje elektryczne 

w obiektach 

budowlanych - Dobór 

i montaż wyposażenia 

elektrycznego - 

Obciążalność prądowa 

długotrwała 

Aktualna  
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przewodów 

 PN-IEC 

60364-5-

53:2000 

Instalacje elektryczne 

w obiektach 

budowlanych - Dobór 

i montaż wyposażenia 

elektrycznego - 

Aparatura rozdzielcza 

i sterownicza 

Aktualna  

PN-IEC 

60364-5-

534:2003 

Instalacje elektryczne 

w obiektach 

budowlanych - Dobór 

i montaż wyposażenia 

elektrycznego - 

Urządzenia do 

ochrony przed 

przepięciami 

PN-HD 

60364-5-

534:2012  

 

publikacja 

23.05.2013 

 

PN-IEC 

60364-5-

537:1999 

Instalacje elektryczne 

w obiektach 

budowlanych - Dobór 

i montaż wyposażenia 

elektrycznego. 

Aparatura rozdzielcza 

i sterownicza - 

Urządzenia do 

odłączenia 

izolacyjnego i łączenia 

Aktualna   

§ 180,  § 116 

ust.3,             

PN-IEC 

60364-5-

Instalacje elektryczne 

niskiego napięcia  - 

 PN-HD 

60364-5-
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§ 184 ust.2, 

§ 287 pkt.6 

oraz 

§ 288 pkt.7 

 

 

 

54:2010 

 

Dobór i montaż 

wyposażenia 

elektrycznego- 

Uziemienia,  

przewody ochronne i 

przewody połączeń 

ochronnych 

54:2011 

§ 98 ust.2 , 

§ 180 , § 287 

pkt.6 oraz 

§ 288 pkt.7 

   

PN-IEC 

60364-5-

551:2003 

Instalacje elektryczne 

w obiektach 

budowlanych- 

Dobór i montaż 

wyposażenia 

elektrycznego - Inne 

wyposażenie - 

Niskonapięciowe 

zespoły prądotwórcze 

 PN-HD 

60364-5-

551:2010  

 

PN-IEC 

60364-5-

559:2010 

Instalacje elektryczne 

w obiektach 

budowlanych -- Część 

5-55: Dobór i montaż 

wyposażenia 

elektrycznego -- Inne 

wyposażenie -- Sekcja 

559: Oprawy 

oświetleniowe i 

instalacje 

oświetleniowe   

 PN-HD 

60364-5-

559:2012 

§ 98 ust.2 , PN-IEC Instalacje elektryczne PN-HD PN-HD 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566053&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566053&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566053&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566053&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566053&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566053&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566053&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566053&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566053&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566053&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566053&page=1
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§ 180 ,                   

§ 181  ust.7, 

§ 287 pkt.6 

oraz 

§ 288 pkt.7 

  

60364-5-

56:1999 

w obiektach 

budowlanych -- Dobór 

i montaż wyposażenia 

elektrycznego -- 

Instalacje 

bezpieczeństwa 

60364-5-

56:2010  

 

publikacja 

07.01.2013 

60364-5-

56:2010/ 

A1:2012 E 

publikacja 

10.02.2012  

 

§ 98 ust.2,   

§ 180, § 287 

pkt.6 oraz 

§ 288 pkt.7 

    

PN-HD 

60364-

6:2008 

Instalacje elektryczne 

niskiego napięcia - 

Część 6: Sprawdzanie 

Aktualna   

PN-EN 

60445:2010 

Zasady podstawowe i 

bezpieczeństwa przy 

współdziałaniu 

człowieka z maszyną, 

oznaczanie i 

identyfikacja – 

Identyfikacja  

zacisków urządzeń i 

zakończeń przewodów 

 PN -EN 

60445:2011 

zastępuje : 

PN-EN 

60445:2010 

oraz                                   

PN-EN 

60446:2010 

PN-EN 

60446:2010 

Zasady podstawowe i 

bezpieczeństwa przy 

współdziałaniu 

człowieka z maszyną, 

znakowanie i 

identyfikacja -- 

Identyfikacja 

przewodów kolorami 

albo znakami 

alfanumerycznymi 

 Norma 

wycofana 

zastąpiona 

przez    PN-

EN 

60445:2011 

(patrz 

poprzednia 

pozycja) 

 

https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+60445%3A2011
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+60445%3A2011
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+60445%3A2011
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Tablica 1 - Część 2. 

Miejsce 

przywołania 

Nr normy Tytuł            Aktualizacje  

 Po polsku  W 

oryginale 

§ 137 ust. 9 PN-E-

05204: 

1994 

Ochrona przed 

elektrycznością 

statyczną – Ochrona 

obiektów, instalacji i 

urządzeń - 

Wymagania 

Aktualna  

§ 180 oraz   

§ 288 pkt.5  

i 7 

                   

PN-N-

01256-

02:1992 

Znaki bezpieczeństwa 

- Ewakuacja 

Aktualna   

§ 180,           

§ 196 ust.2              

i 3, § 287 

pkt.6 oraz 

§ 288 pkt.7 

 

 

PN-B-

02151-02: 

1987 

Akustyka budowlana - 

Ochrona przed 

hałasem pomieszczeń 

w budynkach - 

Dopuszczalne 

wartości poziomu 

dźwięku w 

pomieszczeniach   

Aktualna  

PN-B-

02171: 

1988 

Ocena wpływu drgań 

na ludzi w budynkach 

Aktualna  

§ 180, § 287 

pkt.6 oraz 

§ 288 pkt.7 

PN-E-

05010: 

1991   

Zakresy napięciowe 

instalacji 

elektrycznych w 

Wycofana 

bez 

zastąpienia 
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obiektach 

budowlanych    

PN-E-

05115:2002 

Instalacje 

elektroenergetyczne 

prądu przemiennego o 

napięciu wyższym od 

1 kV    

 Wycofana                            

i zastąpiona 

przez PN-

EN 50522 

:2011  oraz  

PN-EN 

61936-

1:2011 

PN-E-

08501:1988 

Urządzenia 

elektryczne - Tablice i 

znaki bezpieczeństwa 

Aktualna   

PN-EN 

50160:2002  

PN-EN 

50160:2002 

/ AC:2004 

PN-EN 

50160:2002 

/Ap1:2005    

Parametry napięcia 

zasilającego w 

publicznych sieciach 

rozdzielczych    

 PN-EN 

50160:2010 

PN-EN 

50310:2007   

Stosowanie połączeń 

wyrównawczych i 

uziemiających w 

budynkach z 

zainstalowanym 

sprzętem 

informatycznym 

PN-EN 

50310:2012   

 

publikacja 

07.09.2012 

 

https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+50522%3A2011
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+50522%3A2011
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+50522%3A2011
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+61936-1%3A2011
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+61936-1%3A2011
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+61936-1%3A2011
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Tablica 1 - Część 3. 

Miejsce 

przywołani

a 

Nr normy         Tytuł             Aktualizacje  

Po polsku W oryginale 

§ 180 PN-HD 60364-7-

701:2010  

 

Instalacje 

elektryczne 

niskiego 

napięcia -- 

Część 7-701: 

Wymagania 

dotyczące 

specjalnych 

instalacji lub 

lokalizacji -- 

Pomieszczenia 

wyposażone w 

wannę lub 

prysznic. 

 

Aktualna  

PN-IEC 60364-7-

702:1999+Ap1:20

02 

Instalacje 

elektryczne w 

obiektach 

budowlanych - 

Wymagania 

dotyczące 

specjalnych 

instalacji lub 

 PN-HD 

60364-7-

702:2010 
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lokalizacji - 

Baseny 

pływackie i 

inne    

PN-HD 60364-7-

703:2007 

Instalacje 

elektryczne w 

obiektach 

budowlanych - 

Część 7-703: 

Wymagania 

dotyczące 

specjalnych 

instalacji lub 

lokalizacji - 

Pomieszczenia 

i kabiny 

zawierające 

ogrzewacze 

sauny    

Aktualna  

PN-HD 60364-7-

704:2010 

Instalacje 

elektryczne 

niskiego 

napięcia -- 

Część 7-704: 

Wymagania 

dotyczące 

specjalnych 

instalacji lub 

Aktualna  
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lokalizacji -- 

Instalacje na 

terenie 

budowy i 

rozbiórki 

PN-IEC 

60364-7-705:1999 

Instalacje 

elektryczne w 

obiektach 

budowlanych - 

Wymagania 

dotyczące 

specjalnych 

instalacji lub 

lokalizacji - 

Instalacje 

elektryczne w 

gospodarstwac

h rolniczych i 

ogrodniczych 

   

 PN-HD 

60364-7-

705:2007 

oraz                  

PN-HD 

60364-7-

705:2007/AC

:2012 

PN-HD 

60364-7-

705:2007/A1

1: 2013-03E 

dot. Hiszpanii 

 

 

PN-IEC 

60364-7-706:2000 

 

Instalacje 

elektryczne w 

obiektach 

budowlanych - 

Wymagania 

dotyczące 

specjalnych 

 PN-HD 

60364-7-

706:2007 

http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-7-705-2007-a11-2013-03e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-7-705-2007-a11-2013-03e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-7-705-2007-a11-2013-03e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-7-705-2007-a11-2013-03e.html


16 

 

instalacji lub 

lokalizacji - 

Przestrzenie 

ograniczone 

powierzchnia

mi 

przewodzący

mi    

PN-IEC 

60364-7-714:2003 

 

Instalacje 

elektryczne w 

obiektach 

budowlanych - 

Wymagania 

dotyczące 

specjalnych 

instalacji lub 

lokalizacji - 

Instalacje 

oświetlenia 

zewnętrznego  

 PN-HD 

60364-7-

714:2012   

PN-HD 

60364-7-715:2006 

   

 

 

Instalacje 

elektryczne w 

obiektach 

budowlanych - 

Część 7-715: 

Wymagania 

dotyczące 

specjalnych 

 PN-HD 

60364-7-

715:2012 
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instalacji lub 

lokalizacji - 

Instalacje 

oświetleniowe 

o bardzo 

niskim 

napięciu    

§ 181 ust.7 PN-EN 1838: 2005  

 

Zastosowania 

oświetlenia - 

Oświetlenie 

awaryjne    

Aktualna  

PN-EN 

50172:2005 

Systemy 

awaryjnego 

oświetlenia 

ewakuacyjneg

o    

Aktualna  

§ 184 ust.3 

oraz § 53 

ust.2  

PN-EN 62305-

1:2008 

Ochrona 

odgromowa – 

Część  1 : 

Zasady ogólne 

 PN-EN 

62305-1:2011 

PN-EN 62305-  2 : 

2008 

Ochrona 

odgromowa – 

Część  2 : 

Zarządzanie  

ryzykiem 

 PN-EN 

62305-2:2012 

PN-EN 62305- 

3:2009 

Ochrona 

odgromowa – 

Część  3 : 

 PN-EN 

62305-3:2011 
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Uszkodzenia 

fizyczne 

obiektów i 

zagrożenie 

życia  

PN-EN 62305- 4: 

2009 

Ochrona 

odgromowa – 

Część  4 : 

Urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne 

w obiektach 

 PN-EN 

62305-4:2011  

 

§192b   PN-EN 50174-

2:2010* 

Technika 

Informatyczna 

- Instalacje 

okablowania - 

Część 2: 

Planowanie i 

wykonywanie 

instalacji 

wewnątrz 

budynków. 

Aktualna 

21.01. 2013 

do normy 

wydano 

zmianę PN-

EN 50174-

2:2010/ 

A1:2011P* 

publikacja 

21.01.2013  

  

 

* W wykazie PKN normy maja  przy numerach  litery dodane  zgodnie z nowo 

wprowadzonym oznaczaniem norm wydanych w języku polskim, przy czym 

litery te oznaczające język publikacji (P – polska, E – angielska) nie są 

składnikiem numeru normy 
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Tablica 2. Bilans norm zamieszczonych w załączniku do rozporządzenia             

    –stan na 28 października 2013 roku 

NORMY   

OGÓŁE

M 

                                         W TYM  

 AKTUALNE                ZASTĄPIONE 

WERSJĄ 

WYDANĄ  

PO POLSKU 

ZASTĄPIONE 

LUB 

UZUPELNIONE 

WERSJĄ 

WYDANĄ  W 

ORYGINALE 

WYCOFANE 

BEZ 

ZASTĄPIENIA 

      50        21            9         19        1 

 

 


