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Od redaktora
Każdy obiekt budowlany powinien być utrzymywany w należytym 
stanie technicznym, za co  jest odpowiedzialny zarządca lub admi-
nistrator danego obiektu. Aby to było możliwe, niezbędne jest prze-
prowadzanie okresowych kontroli przez wyspecjalizowane osoby. 
Termin i zakres przeprowadzania badań okresowych w budynkach 
mieszkalnych, produkcyjnych i  innych regulują akty prawne oraz 
normy. Specyfika prawa polega między innymi na powoływaniu się 
w  ustawach (nadrzędnych aktach) na  rozporządzenia (akty wyko-
nawcze). Przy czym ustawa Prawo budowlane jest najważniejszym, 
ale nie jedynym aktem prawnym, który reguluje okresowe kontro-
le w obiektach budowlanych oraz czasookresy sprawdzeń instalacji 
elektrycznych. Do innych należą ustawy, rozporządzenia, zarządze-
nia oraz normy w nich powołane. W każdym z tych aktów może być 
odwołanie do innych.

Mam przyjemność przekazać w Państwa ręce publikację przygoto-
waną przez specjalistów w dziedzinie elektryki. Zostały w niej szcze-
gółowo omówione zasady stosowania dokumentów normatyw-
nych, ważne dla elektryka zmiany w przepisach, które weszły w życie 
w  ubiegłym roku, oraz przepisy regulujące czasookresy sprawdzeń 
instalacji elektrycznych w różnych obiektach budowlanych. Broszu-
rę uzupełnia praktyczny wykaz norm z  dziedziny elektryki przy-
wołanych w  nowelizacji rozporządzenia ministra infrastruktury 
z 10 grudnia 2010 r. (Dz.U. nr 239, poz 1597) rozbudowany o znowe-
lizowane wersje norm.

Zapraszam do lektury!

Jarosław Wilk
redaktor prowadzący



Zapoznaj się 

z konsekwencjami zmian

– skorzystaj z przystępnego 

komentarza ekspertów 

Ernst & Young, 

którzy we współpracy 

z Ofi cyną Prawa Polskiego 

przygotowali praktyczne 

wydanie nowej ustawy.

11 września 2013 r. weszła w życie nowa ustawa
PRAWO ENERGETYCZNE

ZAMÓW JUŻ DZIŚ: tel. 22 518 29 29

Książka „Prawo energetyczne 2013. Komentarz do nowelizacji” 
zawiera ujednoliconą ustawę Prawo energetyczne wraz z komenta-
rzem opisującym najnowsze zmiany przepisów.

Eksperci Ernst & Young wyjaśniają m.in.:
• kto może przyznawać i otrzymywać dodatek energetyczny,

•  jakie przesłanki mogą być podstawą do wstrzymania dostaw 
energii elektrycznej lub paliwa gazowego,

•  jak zmieniły się zasady przyłączania mikroinstalacji do sieci 
elektroenergetycznej.
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Normalizacja europejska zmienia się dynamicznie, a  w  ślad za nią 
zmianom ulegają Polskie Normy. Seria oznaczana literami PN-IEC 
stanowiąca tłumaczenia wersji norm międzynarodowych była zastę-
powana tłumaczeniami norm europejskich i oznaczana literami PN-
-EN. Natomiast Dokumenty Harmonizacyjne (HD) wprowadzane 
przez Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENE-
LEC) są oznaczane przez Polski Komitet Normalizacyjny literami PN-
-HD. To  dokumenty wprowadzające zmodyfikowane wersje norm 
międzynarodowych. Dokumenty Harmonizacyjne w oryginale istnie-
ją w  trzech oficjalnych wersjach językowych: angielskiej, francuskiej 
i niemieckiej. Polskie wersje dokumentów opracowuje Komitet PKN 
nr KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiek-
tów Budowlanych, a zatwierdza je Prezes PKN. Od momentu zatwier-
dzenia Dokument Harmonizacyjny ma status Polskiej Normy.

Od chwili podpisania układu akcesyjnego z UE Polski Komitet Norma-
lizacyjny zajmuje się przede wszystkim wprowadzaniem do PN norm 
europejskich. W obszarach nieobjętych normalizacją europejską PKN 
wprowadza normy identyczne z normami międzynarodowymi. Te nor-
my mają odpowiednio oznaczenie PN-ISO i PN-IEC (patrz niżej). 

Teksty Polskich Norm są na podstawie aktualnej ustawy o norma-
lizacji chronione prawem autorskim, przy czym prawa majątkowe 
do nich przysługują PKN.

Zasady stosowania Polskich Norm

Do  31 grudnia 1993  r. stosowanie Polskich Norm było obowiązko-
we. Nieprzestrzeganie ich postanowień było naruszeniem prawa. Od 1 
stycznia 1994 r. stosowanie PN jest dobrowolne, przy czym do 31 grud-
nia 2002 r. istniała możliwość, nakładania przez właściwych ministrów 
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i w pewnych przypadkach, obowiązku stosowania PN. Od 1 stycznia 
2003 r. stosowanie PN jest już całkowicie dobrowolne (rozdział 3, art. 5, 
pkt 3 ustawy o normalizacji z 12 września 2002 r. – Dz.U. z 2002 r. nr 169, 
poz. 1386 z późn. zm). Przywoływanie PN w rozporządzeniach mini-
strów nie skutkuje nałożeniem obowiązku stosowania PN, ponieważ jest 
to niezgodne z regułami legislacyjnymi – akt prawny niższego rzędu nie 
może zmieniać postanowień aktu wyższego rzędu. Niemniej jednak sto-
sowanie wytycznych zawartych w normach daje gwarancję poprawne-
go wykonania instalacji czy przeprowadzenia pomiarów elektrycznych. 
A w sprawach spornych jest to poważny argument.

Oznaczenia norm

PN-N – Polska Norma o zasięgu krajowym; litera N oznacza nastę-
pującą dziedzinę normalizacji: nauka, oświata, kultura, dokumenta-
cja, poligrafia;
PN-ISO – Polska Norma wprowadzająca (metodą tłumaczenia) nor-
mę międzynarodową;
PN-EN – Polska Norma wprowadzająca (metodą tłumaczenia) nor-
mę europejską;
PN-EN (oryg.) – Polska Norma wprowadzająca (metodą uznania) 
normę europejską; norma nie jest tłumaczona na język polski; dostęp-
na w językach: angielskim, francuskim i niemieckim. Poprzednio nor-
my te były oznaczane duża literą „U” umieszczoną po numerze normy,
PN-EN ISO – Polska Norma wprowadzająca normę międzynarodową, 
uznaną przez CEN za normę europejską lub opracowaną jednocześnie 
przez ISO i CEN. Każda norma posiada numer referencyjny, którego 
elementem jest rok publikacji w Polsce. W przypadku nowelizacji nor-
ma zachowuje dotychczasowy numer, zmienia się tylko rok wydania.

Oznaczenia spotykane w numerach norm:
A  – zmiana do normy publikowana oddzielnie, 
Az  – zmiana krajowa do normy publikowana oddzielnie, 
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AC  – poprawka do normy publikowana oddzielnie, 
Ap  – poprawka krajowa do normy publikowana oddzielnie, 
+AC  – norma z włączoną do treści poprawką, 
+A2  – norma z włączoną do treści zmianą nr 2, 
Ak  – arkusz krajowy do PN-EN, PN-ISO (IEC), 
Ad  – dodatek do normy publikowany oddzielnie. 

Nowe zasady numeracji Polskich Norm

Od  2013 roku PKN wprowadził nowe zasady numeracji Polskich 
Norm (PN). 
1. Wprowadzono zasadę umieszczania na końcu numeru normy lite-
ry oznaczającej jej wersję językową. Numer normy jest więc zakoń-
czony literą (E, P, F, D) oznaczającą: 
E  – angielską wersję językową; 
P  – polską wersję językową; 
F  – francuską wersje językową; 
D  – niemiecką wersję językową. 

Zgodnie z  komunikatem PKN litera po  numerze referencyjnym 
normy nie jest elementem składowym jej numeru.  Oznacza tyl-
ko wersję językową normy stosowaną dla ułatwienia, np. PN-HD 
60364-4-444:2012P, w którym „P” oznacza polską wersję językową. 
Dotychczas wersja wydana po  polsku nie miała wyróżnika, nato-
miast wersje wydane w oryginale oznaczane były w latach ubiegłych 
dopiskiem (org.), a ostatnio literą „U”.

2. Obecnie nowy numer referencyjny zawiera także miesiąc publika-
cji normy, np. PN-EN 12345:2013-03, w którym „03” oznacza miesiąc 
(marzec) publikacji normy. Przy czym zasada podawania miesiąca do-
tyczy (jak wynika z katalogu norm umieszczonego na stronach PKN) 
tylko nowych publikacji. Przykładem może być wydana 6 grudnia 
2013 r. wersja angielska normy PN-HD 60364-7-718:2013-12E. Nato-
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