
Komunikat Nr 7/2019 

Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 

z dnia 9 lipca 2019 r. 

w sprawie wycofania Polskich Norm 

 

 

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, na podstawie art. 15 ust. 2 p. 2 w zw. 

z art. 4 ust.9 Ustawy o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 

1483) ogłasza: 

 

1) Wycofanie 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. 

 

Wycofanie normy jest konsekwencją zatwierdzenia i opublikowania poprawki AP: 

 

PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 

4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem 

przetężeniowym 

 

korygującej błąd dotyczący braku wpisania w polu „Zastępuje” PN-IEC 60364-4-

473:1999 

 

2) Wycofanie 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. 

 

Wycofanie normy jest konsekwencją zatwierdzenia i opublikowania poprawek AP: 

 

PN-HD 60364-4-42:2011/Ap1:2019-06 Instalacje elektryczne niskiego napięcia –  Część 

4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami 

oddziaływania cieplnego 

 

PN-HD 60364-4-42:2011/Ap2:2019-06 Instalacje elektryczne niskiego napięcia –  Część 

4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami 

oddziaływania cieplnego 

 

korygujących błąd dotyczący braku wpisania w polu „Zastępuje” PN-IEC 60364-4-

482:1999 

 

3) Wycofanie 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. 

 

Wycofanie normy jest konsekwencją zatwierdzenia i opublikowania poprawek AP: 

 



PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap1:2019-06 Instalacje elektryczne niskiego napięcia –  

Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego –  Aparatura rozdzielcza i 

sterownicza – Odłączanie izolacyjne i łączenie 

 

PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap2:2019-06 Instalacje elektryczne niskiego napięcia  – 

Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i 

sterownicza – Odłączanie izolacyjne i łączenie 

 

korygujących błąd dotyczący braku wpisania w polu „Zastępuje” PN-IEC 60364-5-

537:1999 

 

4) Wycofanie PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych – Sprawdzanie – Sprawdzanie odbiorcze. 

 

 

Wycofanie normy jest konsekwencją zatwierdzenia i opublikowania poprawki AP: 

 

PN-HD 60364-6:2016-07/Ap1:2019-06 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 

6: Sprawdzanie 

 

korygującej błąd dotyczący braku wpisania w polu „Zastępuje” PN-IEC 60364-6-

61:2000 
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