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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania jest umowa zawarta z dn. …..  zawarta pomiędzy Zleceniodawcą, tj. Parkiem 
Kultury w Powsinie i  Zleceniobiorcą, tj firmą DFF Projekt – Jacek Fiuk  
 

2. CEL OPRACOWANIA  

Celem opracowania jest inwentaryzacja oraz ocena stanu technicznego zespołu basenowego z obiektami 
towarzyszącymi, która posłuży do opracowania założeń projektowych oraz zakresu  wykonania projektu dla 
zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów  w Parku Kultury w Powsinie – część I” – kompleks 
basenu zasadniczego z budynkiem basenowym, brodzikami i przyległym terenem. 
 

3. MATERIAŁ WYJŚCIOWY  

 Inwentaryzacja z natury i wizja lokalna  
 Wytyczne do wykonania inwentaryzacji oraz opinii stanu technicznego obiektu 
 Dokumentacja istniejących instalacji technicznych zespołu basenowego  
 Uzgodnienia z Inwestorem  
 Obowiązujące przepisy i normy dla tego typu obiektów budowlanych 

 

4. ZAKRES OPRACOWANIA 

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej i sprawdzeń stwierdzono, że zespół basenów należy przystosować 
do wymagań określonych w przepisach odnośnie technologii wody, wymagań dotyczących warunków 
sanitarnych i funkcji, jaką pełni.  
Stwierdzono, że konieczne prace projektowe, a następnie wykonawcze wykraczają poza zakres remontu 
zdefiniowanego w Ustawie „Prawo Budowlane”, stąd też konieczność dostosowania całości obiektu do 
obowiązujących przepisów  

 

5. DANE OGÓLNE OBIEKTU 

Kompleks basenów odkrytych  znajduje się na terenie Parku Kultury w Powsinie w części północnej Parku. 
Składa się z 2 niecek basenu kąpielowego, zespołu brodzików, budynku szatni. Teren jest wydzielony od 
innych urządzeń parkowych ogrodzeniem.  

5.1 Lokalizacja  

Kompleks basenów odkrytych  znajduje się na terenie Parku Kultury w Powsinie w części północnej Parku. 
Składa się z 2 niecek basenu kąpielowego , zespołu brodzików, budynku szatni. Teren jest wydzielony od 
innych urządzeń parkowych ogrodzeniem.  
Budynek zaplecza stanowi część zespołu basenów kąpielowego i dzieli się na część techniczną na 
poziomie -1 i część socjalną na poziomie 0  
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5.2 Opis stanu istniejącego 

P0 – PARTER  

 Przedsionki  

 Hole  

 Pomieszczenia na wieszaki  

 Kabiny przelotowe z natryskami po 3 natryski na 6 kabin do przebierania w części damskiej i tyle 
samo w części męskiej , łącznie 6 natrysków i 12 kabin  

 Pomieszczenie dla instruktorów/ ratowników  

 Kasy biletowe  

 Sanitariaty w ilości 3 oczka dla każdej części łącznie 6 szt.  

 

B1- PIWNICA  

 Kotłownia z pojemnikami oleju opałowego 

 Pomieszczenia na filtry z pompownią i chlorownią  

 Klatka schodowa łącząca poziom parteru  z piwnicą 

 Zestawienie powierzchni  
 

I PARTER 182,32 m2 
1 Przedsionki  17,64 m2 
2 halle  46,20 m2 
3 szatnie z wieszakami  68,72 m2 
4 pokój instruktorów/ ratowników  6,12 m2 
5 kasy biletowe  3,60 m2 
6 kabiny z natryskiem  22,40 m2 
7 WC  11,52 m2 
8 schody  6,12 m2 

II PIWNICA 70,76 m2 
9 kotłownia  16,00 m2 

10 skład pojemników opału  8,00 m2 
11 filtry do chlorowania  40,00 m2 
12 wyciąg na żużel  0,64 m2 
13 klatka schodowa  6,12 m2 
        
III Powierzchnia zabudowy  182,30 m2 
IV  kubatura poziom Parteru 737,00 m3 
V  kubatura poziom piwnicy  291,00 m3 
VI  Wysokość kondygnacji  3,20 m 



S t r o n a  | 6 

 

 

 

DFF Projekt – Jacek Fiuk 05-830 Nadarzyn , Jaworowa 38 . biuro: Warszawa ul. Młynarska 48 

e-mail: biuro@dffprojekt.pl ; jacek.fiuk@dffprojekt.pl; www.dffprojekt.pl 

 

 

 
Konstrukcja Budynku  

a. fundamenty – cegła pełna na zaprawie cementowo wapiennej gr. 1,5 cegły  
b. Mury poziomu kondygnacji 0 – cegła sylikatowa na zaprawie cementowo wapiennej gr. 1 cegła  
c. Ścianki wewnętrzne – cegła pełna na zaprawie cementowo wapiennej  
d. Podciągi , wieńce , schody wykonane z żelbetu  
e. Strop typu D.M.S. 
f. Kominy – z cegły pełnej na zaprawie cementowo wapiennej  
g. Dach budynku – stropodach z nadbetonem i szlichtą cementową pokryty dwukrotnie papą  bitumiczną.  

 
Izolacje - murów fundamentów  

a. Izolacja pionowa – rapówka smarowana lepikiem  
b. Izolacja pozioma – papa czarna  

 
Tynki  

a. Tynki ścian wewnętrznych i stropów  – kat. III zatarte na gładko 
b. Tynki zewnętrzne – cementowo wapienne  

 
Posadzki  

a. Parter – płytki gres na podłożu lastriko  
b. Piwnica – posadzka betonowa na podłożu z kruszywa  
c. Fundamenty pod urządzenia technologiczne wylewane z betonu  

 
Stolarka okienna i drzwiowa  

a. Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne z profili PCV, przeszklone szyby zespolone w oknach  
b. Drzwi wejściowe i ścianki  przeszklone z profili PCV szklenie pojedyncze  
c. Stolarka drzwiowa wewnętrzna płycinowe.  
d. Okna w pom technologii basenowej drewniane  

 
Okładziny ścienne  

a. Okładziny ścienne wykonane w pomieszczeniach przebieralni natrysków i sanitariatów z płytek 
ceramicznych do wysokości 2,0 m  

 
Lady podawcze w szatniach, parapety okienne  

a. Wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo wapiennej otynkowane dwustronnie , przekryte płytą 
lastriko szlifowaną na gładko.  

b. Parapety wewnętrzne wykonane z betonu , zatartego na gładko  
c. Parapety zewnętrzne – obróbki blacharskie z blachy 0,5  

 
Malowanie  

a. Ściany  i sufity malowane farbą emulsyjną  
 
Elewacja  

a. Wykończenie z tynk cementowo wapienny III kat. zatarty na gładko  
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Teren wokół budynku  
a. Wokół budynku wykonana opaska z płyt chodnikowych, ciągi komunikacyjne wykonane z kostki brukowej i 

betonu zatartego na gładko,  
b. Powierzchnie wokół niecki basenowej częściowo po remoncie wykonane z mieszanki betonu z dodatkami.  

 
Instalacje sanitarne  

a. Kanalizacja – szambo miejscowe , 3 komorowe plus sączki i drenażowe.  
b. Instalacja wody – zasilanie obiektu z miejscowej studni głębinowej .  
c. Instalacje basenowe :  
 zbiorniki/filtry do wymiany wody  3 szt.  
 podgrzewacze ciepłej wody użytkowej 3 szt.  
 kotły ogrzewania wody basenowej i natrysków 2 szt.,  
 studzienki z zasuwą kanałową, czerpalnie wody obiegowej, zbiorniki wody płuczącej i popłucznej, 

odprowadzenia wody spuszczanej z basenu i brodzików do kanału melioracyjnego.  
Instalacje elektryczne  

a. Oświetlenie wewnętrzne i gniazd 220/380 V 
b. Instalacja wentylatora i chlorowni  
c. Automatyka kotłowni olejowej dla budynku  

 
W 2005 r dokonano wymiany instalacji uzdatniania wody które objęły :  

 Demontaż elementów instalacji  
 Wyburzenie istniejących fundamentów betonowych  
 Wykonanie nowych fundamentów betonowych pod zbiornik filtracyjny oraz pompy  
 Wykonanie przewiertów przez ściany fundamentów z obsadzeniem i uszczelnieniem rur  
 Odtworzenie izolacji na powierzchni ścian fundamentowych w miejscach projektowanych przejść 

instalacyjnych  
 Wymiana drzwi do pomieszczenia  chlorowni  
 Renowacja ścian i posadzki w pomieszczeniu uzdatniania wody 
 Renowacja ścian i sufitów w pom. chlorowni.  

 

6. PAWILON 

Budynek w obecnym układzie funkcjonalnym nie zapewnia komfortu użytkowania ani nie odpowiada 
obowiązującym przepisom . tj  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

Funkcja kabin przebieralni połączona jest z natryskami, tj. 2 kabiny na 1 natrysk, bez możliwości 
zamknięcia. Toalety są zlokalizowane przy wyjściu z budynku do strefy basenowej. Lokalizacja oraz 
wymiary nie odpowiadają obowiązującym przepisom w tym zakresie. 

Szczegółowa inwentaryzację pomieszczeń z wymiarami przedstawiono na rysunkach, które stanowią 
załączniki do niniejszego opracowania. 
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6.1 Strop nad kondygnacją 0  

Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej bez wyraźnych uszkodzeń nie stwierdzono przecieków do 
wnętrza budynku. Naświetla dachowe dwuspadowe wykonana ze szkła zbrojonego na profilach stalowych, 
nie nadają się do użytkowania ze względu wysokie zużycie brak funkcjonalności ,nie ma możliwości 
otwarcia, oraz wysoką wartość przenikania ciepła. Dodatkowo naświetla od strony pomieszczenia 
przesklepione są luxferami. W przypadku zamiany układu funkcjonalnego budynku należy zastosować 
naświetla z szybami zespolonymi z funkcją uchylną z nawiewnikami.  

Odprowadzenie wody z dachu poprzez rynny i rurami spustowymi na tren przed budynkiem i dalej po 
powierzchni utwardzonej do gruntu.  Zużycie rynien oraz obróbek powoduje zacieki wody na wysięgniku 
dachowym. Zalecane jest wymiana rynien wykonanie nowego pokrycia dachowego z obróbkami 
odprowadzenia wody rurami spustowymi a następnie w rurach perforowanych z otuliną z geowłókniny i 
podsypką z kruszywa , pod powierzchnią komunikacyjną do gruntu.  

6.2 Poziom -1  

Komunikacja do poziomu -1 odbywa się klatką schodową, która wymaga odnowienia w zakresie wymiany 
balustrady uzupełnienia ubytków stopni schodowych , napraw odspojonych tynków i malowania.  

Pomieszczenie urządzeń technologii basenowej wymaga wymiany stolarki okiennej , wykonania uzupełnień 
odspojonych tynków i malowania. Zaleca się zastosowania stolarki okiennej z nawiewnikami.  

Pomieszczenie składowania opału – brak wentylacji  powoduje wykwity soli na ścianach  stropie i tworzenie 
się pleśni. 

Po zdemontowaniu zbiorników opałowych nalży wykonać skucie tynków w pomieszczeniu zastosowanie  

preparatu grzybobójczego oraz wykonanie nowych tynków. Konieczne jest wykonanie wentylacji poprzez 
wyprowadzenie kanału wentylacyjnego na zewnątrz. Drzwi do pomieszczenia nie wymagają wymiany.  

Posadzka poziomu -1 po wykonanych pracach powinna być oczyszczona i pomalowana farbami żywicznymi.  

Część podpiwniczona budynku  
 

 
Strop w pomieszczeniu magazynowania paliwa  
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Budynek funkcjonuje wyłącznie w okresie letnim tj. ok. 2 do 3 m-cy,  aby wykorzystać w pełni istniejącą 
infrastrukturę zaleca się wykonanie termomodernizacji budynku poprzez ocieplenie ścian, stropów i 
instalację ogrzewania zapewniającej utrzymanie temperatury dodatniej, która umożliwi funkcjonowanie 
budynku w czasie pozostałych miesięcy.  
W tym celu konieczna jest wymiana stolarki drzwiowej wejściowej i ścianek przeszklonych w 
pomieszczeniach ratowników. Zgodnie z Dz.U .poz.. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporządzenie Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie] U(max) [W/(m2·K)] 
wynosi odpowiednio: 
 
 dla okien drzwi  balkonowych i powierzchni przezroczystych: 

przy ti   ≥ 16°C  1,1 
przy ti   < 16°C  1,6  

 
 dla okien połaciowych:  

przy  ti   ≥ 16°C 1,3  
przy  ti  < 16°C  1,6  

 
 dla ścian zewnętrznych:  

przy ti ≥ 16°C  0,23  
przy 8°C ≤ ti < 16°C  0,45  
przy ti < 8 °C   0,90  

 
 
 

 
Stolarka okienna i drzwiowa z pojedynczym szkleniem 
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6.3 Warunki ochrony pożarowej 

Budynek zakwalifikowany jest do kat. ZL I B wyposażony w instalację hydrantową na poziomie parteru. W 
szafkę wewnętrzną oraz hydrant zewnętrzny w obydwu przypadkach należy dostosować do wymogów 
zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 z dnia 
22.06.2010 r., poz. 719) 

 

 
 

Hydrant z zaworem czerpalnym  
 

7. NIECKA BASENU KĄPIELOWGO  
Niecka basenu kąpielowego , znajduje się w południowo wschodniej części zespołu basenowego i składa 
się z:  

 niecki głównej o wymiarach 2490 cm x 1250 cm o zmiennej głębokości od strony budynku gł. 
wynosi 90cm do 190 cm. Wykonana z konstrukcji żelbetowej  

 brodzików do czyszczenia znajdujących się w dwu przeciwległych narożach o wymiarach 
230cmx330cm i gł. ok 16cm  

Brodzik duży w kształcie prostokąta o wymiarach 637cmx278cm i gł. od 17 do 19 cm wyposażony w wpusty 
odpływowe, oraz natryski ,  stanowi strefę przejściową między budynkiem szatni , a basenem kąpielowym.  
Basen składający się z niecki głównej oraz brodzików, otoczony jest ogrodzeniem o wysokości 100cm  
Wokół niecki głównej wykonana jest opaska z betonu o szerokości  ok 120cm ze spadkiem w kierunku 
zewnętrznym.  
W roku 2005 dokonano modernizacji polegającej na:  

 wymianie instalacji uzdatniania wody  
 wykonaniu górnych koryt przelewowych typu Zurich z kratkami z tworzywa sztucznego.  
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 przygotowaniu niecki do wyłożenia folią basenową oraz jej ułożenie  
 przebudowie i wykonaniu okładziny ścian szczytowych niecki płytami betonowymi ozdobnymi  
 wykonaniu i odtworzeniu brodzka dużego oraz wykonanie okładziny.  
 pracach ziemnych wokół niecki związane z układaniem instalacji technologicznych wraz z 

wyburzeniem i odtworzeniem fragmentów istniejących płyt betonowych przybasenia.  
 wykonaniu wokół przybasenia tzw. plaży - nowej płyty w technologii press beton firmy Bautech na 

istniejących płytach z betonu.  
 wyburzeniu i utworzeniu nowej lokalizacji komory zaworów.  

 
Ze względu na okres  ok 12 lat jaki minął od wykonania ww. zakresu prac stwierdzono na ciągach 
komunikacyjnych i rekreacyjnych - spękania płyty betonowej wokół basenu tzw. plaży prawdopodobnie na 
skutek osiadania, jak również zbyt dużych pół między dylatacjami - są spękane i miejscowo  zapadnięte, 
ponadto sam stan nawierzchni nie zapewnia komfortu użytkowego. W obecnym stanie w przypadku 
wykonania okładzin, np. z płytek kamienia lub desek nie ma możliwości dostosowania poziomów do  
budynku  
Rekomendowana jest rozbiórka całości i wykonanie ciągów rekreacyjnych i  komunikacyjnych w innej 
technologii.  
 
Folia basenowa – z tworzywa PCV o gr. 1,5mm zbrojona tworzywem zgrzewana za pomocą za pomocą 
palnika płomieniowego w temperaturze  ok 300 do 500 st. Celsjusza . Posiadała 5 letnią gwarancję . Według 
danych producenta okres żywotności tego typu foli wynosi ok 20 lat w zależności od warunków użytkowania. 
Obecnie niecka nosi ślady zużycia po 12 letnim użytkowaniu w postaci niewielkich od spojeń od podłoża i 
przetarć w miejscach załamań.  
Biorąc pod uwagę przewidywany okres trwałości i przewidywany zakres prac remontowych zespołu 
basenów rekomenduję wymianę foli basenowej.  
 

 
 
Niecka basenowa i brodziki  
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8. ZESPÓŁ BORODZIKÓW DLA DZIECI  
Zespół brodzików znajduje się w północno-zachodnim obszarze basenu usytuowanym poniżej 0 budynku 
szatni.  
Składa się z 3 komór o wymiarach 1335cm x 719cm przeznaczonych dla dzieci w wieku 5-7 lat ; brodziku o 
wymiarach 529cm x 289,5 cm przeznaczonych dla dzieci w wieku 3-4 lat ; brodzika przejściowego o 
wymiarach 1651cm x 154,5cm.  
Basen otoczony jest opaską o szerokości od 113cm do 150cm wykonany z kostki brukowej.  
Niecka basenu wykonana jest w konstrukcji żelbetowej  
W roku 2005 przeprowadzony został remont niecki basenu polegający na :  
Wykonaniu żelbetowej studzienki przepompowni przy zespole brodzików zgodnie z projektem technologii  
 
Wykonanie prac budowlanych związanych z wymianą instalacji uzdatniania wody w nieckach brodzików 
oraz studzience zaworów.  
Wyburzenie istniejącego zwieńczenia ścian brodzików z lastryko i przygotowanie niecek do wyłożenia folią  
Ułożenie foli basenowej dna i ścian  
Rozbiórka i odtworzenie opaski z kostki bukowej , czyszczenie powierzchni zewnętrznej ścian z płytek 
klinkierowych wraz z impregnacją 
Wykonanie nowego zwieńczenia ścian brodzików.  
Jak w przypadku basenu pływackiego niecka brodzików Folia basenowa – z tworzywa PCV o gr 1,5mm 
zbrojona tworzywem zgrzewana za pomocą za pomocą palnika płomieniowego w temperaturze  ok 300 do 
500 st. Celsjusza . Posiadała 5 letnią gwarancję . Według zapewnień producenta okres żywotności tego 
typu foli wynosi ok 20 lat w zależności od warunków użytkowania. Obecnie niecka nosi ślady zużycia po 12 
letnim użytkowaniu w postaci niewielkich od spojeń od podłoża i przetarć w miejscach załamań.  
Biorąc pod uwagę przewidywany okres trwałości i przewidywany zakres prac remontowych zespołu 
basenów rekomenduję wymianę foli basenowej.  
Ciąg komunikacyjny wokół brodzików dla dzieci powinien być wykonany w technologii nawierzchni 
syntetycznych np. z  EPDM zapewniający min. wys. upadku  do 1.0m zgodnie z normami 
PN EN 1177:2009; EN 1177-2008 
 
 

 
Komunikacja wokół brodzików i strefa rekreacji 
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9. ZAGOSPODAROWNIE TERENU 
Wydzielony teren  zespołu basenów jest częściowo zadrzewiony od strony południowo wschodniej od strony 
północnej tj wejścia głównego na teren zespołu znajdują się nasadzenia krzewów .  
Przy wejściu głównym znajduje się budynek tymczasowy kasy biletowej .  
 

 
Powierzchnia przed wejściem  
 
Ogrodzenie terenu wykonane jest z siatki z drutu.  
Od strony nasypu tj. południowo-wschodniej stwierdzono wykonane odciągi salowe z kątownika w celu 
zabezpieczenia przed osunięciem się podmurówki i ogrodzenia. Aktualnie stan ogrodzenia terenu basenów 
jest zużyty podmurówka jest zmurszała, słupki na połączeniu z podmurówką skorodowane  na skutek 
osiadania od strony skarpy mocno wychylone grozi zawaleniem. (fotografie).  
Z uwagi na poważne zużycie elementów oraz wątpliwy walor estetyczny , zaleca się wymianę ogrodzenia .  
 

 
Wzmocnienia ogrodzenia terenu  
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Ogrodzenie niecki basenu pływackiego – skorodowane , poddawane renowacji konserwacji. Wygrodzenie 
strefy służy ograniczeniu dostępu do niecki , wejście wyłącznie poprzez brodziki. W związku z zamiarem 
przygotowania projektu przebudowy wokół basenu ogrodzenie należy przeznaczyć do rozbiórki. 
Wydzielenie powinno obejmować basen pływacki prysznice brodziki i plaże.  
 

 
 
Wygrodzenie terenu wokół niecki tzw. plaża  
 
Poza terenem ogrodzenia zaleca się wykonanie alejek pieszych prowadzących do zespołu basenów jako 
nawierzchni przepuszczalnych z wyprofilowaniem spadków odprowadzających wodę oraz ograniczonych 
obrzeżami.  
 
 

 
 
Alejki wokół zespołu basenów  
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Do zespołu basenów  powinien być zapewniony dojazd zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 
oraz dróg pożarowych. 
 

10. ZAKRES  MODERNIZACJI ZESPÓŁU BASENÓW  
Zakres modernizacji powinien obejmować cały teren zespołu basenów i polegać na:  

1. zagospodarowaniu terenu obejmującym wykonanie modernizacji alejek prowadzących do zespołu basenów  
2. zlokalizowaniu nowego wejścia na teren z kasą biletową lub automatem do wydruku biletów i czytnikiem z 

kołowrotem wejścia  
3. wymianie ogrodzenia wokół terenu zespołu basenów uwzględniając wycinkę drzew, które kolidują z linią 

ogrodzenia  
4. nasadzeniu zieleni kompensacyjnych i ozdobnych  
5. zagospodarowaniu części rekreacyjnej dla użytkowników : stała zabudowa podestów z leżakami  

wytyczenie boksów do odpoczynku, wykonanie ciągów komunikacyjnych.  
6. wymianie folii basenowej niecki basenu pływackiego i brodzików dla dzieci,  montaż oświetlenia 

basenowego, wytyczenie zjeżdżalni i innych atrakcji. Ze względów na koszty nie zaleca się przebudowy 
niecek basenu pływackiego i brodzików.  

7. remoncie budynku basenu. W związku z brakiem funkcjonalności powinien obejmować zmianę układu 
funkcjonalnego polegającego na dostosowaniu powierzchni poziomu parteru jako przebieralni i szatni 
bezobsługowej z sanitariatami i natryskami oraz pomieszczeniami ratowników , pomieszczeniami 
technicznymi dostępnymi od zewnątrz. Układ powinien uwzględniać możliwość wykorzystania pomieszczeń 
w okresie poza sezonem letnim.  

8. przebudowie poziomu -1 ze względu na brak innych możliwości pozostania w niezmienionym układzie i 
funkcji. Zakres prac powinien obejmować generalny remont pomieszczeń.  

9. ociepleniu budynku i zaprojektowaniu instalacji grzewczej w celu przedłużenia okresu działalności zespołu 
basenów.  

10. wykonaniu hydroizolacji części podpiwniczonej budynku i iniekcji od wewnątrz.  
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11. WYKAZ NORM I PRZEPISÓW 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 203, poz. 1718)   
 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania 
ścieków (Dz. U. nr 21, poz. 73)   

 Rozporządzenie Rady Min. z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne (Dz. U. nr 50, poz.501);   

 Norma DIN 19643/2000. Uzdatnianie wody w basenach kąpielowych cz. 134.  
 Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego  w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-

higienicznych na pływalniach.  
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
 
Wykaz podstawowych norm europejskich dotyczących projektowania  pływalni i wyposażenia  

PN-EN 13451-1 Wyposażenie basenów pływackich – Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i 
metody badań 
PN-EN 13451-2Wyposażenie basenów pływackich – Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań drabin, schodów drabinowych i poręczy 
PN-EN 13451-3Wyposażenie basenów pływackich – Część 3: Dodatkowe szczegółowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań urządzeń basenowych przeznaczonych do działania wody 
PN-EN 13451-4Wyposażenie basenów pływackich – Część 4: Dodatkowe szczegółowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań słupków startowych 
PN-EN 13451-5Wyposażenie basenów pływackich – Część 5: Dodatkowe szczegółowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań lin torowych 
PN-EN 13451-6Wyposażenie basenów pływackich – Część 6: Dodatkowe szczegółowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań ekranów nawrotowych 
PN-EN 13451-7Wyposażenie basenów pływackich – Część 7: Dodatkowe szczegółowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań bramek do piłki wodnej 
PN-EN 13451-8Wyposażenie basenów pływackich – Część 8: Dodatkowe szczegółowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań właściwości działania wody w urządzeniach basenowych 
PN-EN 13451-10Wyposażenie basenów pływackich – Część 10: Dodatkowe szczegółowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań urządzeń do skoków (platformy, trampoliny) 
PN-EN 13451-11Wyposażenie basenów pływackich – Część 11: Dodatkowe szczegółowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań ruchomych den i ruchomych przegród 
PN-EN 1069-1Zjeżdżalnie wodne o wysokości 2 m i większej – Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i 
metody badań 
PN-EN 1069-2Zjeżdżalnie wodne o wysokości 2 m i większej – Część 2: Instrukcje 
PN pr EN 1176-3Urządzenia powierzchni zabawowych i warunki bezpieczeństwa dla zjeżdżalni 
pr. EN 15288-1Wymagania warunków bezpieczeństwa w projektowaniu 
pr. EN 15288-2Wymagania warunków bezpieczeństwa w eksploatacji 
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12. INSTALACJE SANITARNE 

12.1 Dostosowanie do aktualnych przepisów 

Pod koniec 2015 roku weszły w życie przepisy dotyczące jakości wody w basenach na obiektach 
publicznych (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinna odpowiadać woda na pływalniach). 

Dokument odnosi się do obiektów użyteczności publicznej takich, jak: 

 pływalnie,  

 baseny miejskie  

 baseny hotelowe.  

Rozporządzenie określa wymagania jakim powinna odpowiadać woda w tego typu obiektach – wymienione 
są właściwości fizykochemiczne i ich zalecane poziomy, opisane są również wymagania bakteriologiczne. 

Rozporządzenie normuje częstotliwość dokonywania ręcznych pomiarów, metody analizy wody i definiuje 
urządzenia (fotometry i mierniki), jakimi należy wykonywać te pomiary. 

Nowe przepisy stawiają również wymagania w zakresie informowania użytkowników o bieżącej jakości wody 
czy zdarzeniach jakie miały miejsce na pływalni. 

W związku, że woda doprowadzana do basenu i zespołu brodzików nie pochodzi z systemu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę realizowanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, Zarządzający 
pływalnią dokonuje oceny jakości wody zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 i 1893). 

Wymagania dotyczące wody basenowej 

Basen z wodą słodką – podstawowe parametry: 

 pH – 6,5 – 7,6 

 Chlor wolny – 0,3 – 0,6 mg/l 

 Redox – min. 750 mV 

 Elektroda Ag/AgCl 3,5 m KCl 

Ustawa precyzyjne określa typ elektrody, którą należy dokonywać pomiaru potencjału Redox.  

W elektrodzie Ag/AgCl dochodzi do reakcji pomiędzy srebrem (Ag), a solą srebra w postaci chlorku srebra 
(AgCl). Obie części elektrody zanurzone są w 3,5 molowym roztworze KCl. Jest to jedna z najczęściej 
spotykanych elektrod na basenach publicznych i prywatnych w Polsce. 

Modernizacja obiektu umożliwi pobór próbek wody do badań przez laboratoria, które uzyskały akredytację 
Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz 
wody na pływalniach. 
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12.2 Poprawa warunków pracy basenu i brodzików 

Istniejący zespół brodzików nie posiada obiegu wody z technologii basenowej. Woda dostarczana jest 
bezpośrednio z własnego ujęcia. Brodziki są opróżniane codziennie, aby zapewnić odpowiednie warunki 
higieniczne..  

Jednym z podstawowych punktów przyszłej modernizacji powinno być podłączenie obiegu wody z zespołu 
brodzików do technologii. 

Z takim działaniem wiąże się przebudowa praktycznie całej instalacji przygotowania wody. Przebudowa 
powinna oprzeć się na możliwie najszerszym wykorzystaniu istniejących urządzeń, tj. pomp obiegowych, 
wymiennika płytowego,  instalacji BWT do dozowania substancji czynnych. 

 

 

 

Zespół brodzików powinien posiadać własny wymiennik oraz pompy obiegowe.  

Wszystkie pompy technologii basenu powinny posiadać zabezpieczenie przez suchobiegiem.  
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Na rozdzielaczu ciepła technologicznego pozostawiono przyłącza, które można wykorzystać przy 
rozbudowie technologii o zespół brodzików. Łączna moc grzewcza istniejących kotłów olejowych Logano 
GE515 (2 x 250 kW) powinna wystarczyć do pokrycia dodatkowego zapotrzebowania na ciepło.  

Proponuje się remont kapitalny lub wymianę zbiorników z wkładem piaskowym.  

Istniejący sposób prowadzenia rurociągów uniemożliwia optymalne wykorzystanie całej powierzchni 
pomieszczenia technologii basenu. Układ ten należy przebudować, dzięki czemu będzie można uzyskać 
dodatkowe powierzchnie dla rozbudowy instalacji. 

Modernizacja będzie okazją do montażu dodatkowych atrakcji wodnych.  Wybór atrakcji należy 
przeprowadzić wspólnie z Zarządzającym basenem. 

12.3 Automatyzacja technologii basenowej 

Obecnie cześć procesów technologii basenowej jest prowadzona w sposób zdalny – procesy te są 
prowadzone bez angażowania obsługi. Część procesów zaś jest aktywowana w sposób ręczny. Związane 
jest to z warunkami, jakie występują w budynku zaplecza technicznego basenu, tj. brak wydzielonych 
pomieszczeń dla poszczególnych substancji chemicznych.  
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12.4 Ograniczenie zużycia energii 

Jednym z podstawowych celów modernizacji powinna być poprawa ekonomiki eksploatacji obiektu.  

Na pierwszym miejscu należy rozważyć zastosowanie systemów pozwalających na ograniczenie zużycia 
energii: 

- alternatywne źródła ciepła np. panele solarne 

- przykrywanie basenu specjalną folią termiczną lub solaryczną na noc lub zabudowanie basenu 
zadaszeniem. 

Na etapie projektu należy przeprowadzić analizę energetyczną, która pozwoli na określenie optymalnych 
warunków pracy instalacji źródła ciepła. 

12.5 Modernizacja budynku zaplecza technicznego 

Istniejący budynek będzie remontowany aby dostosować warunki obsługi osób korzystających z 
basenu do przepisów sanitarno-epidemiologicznych oraz BHP. 

Pomieszczenia zespołu szatniowo – natryskowego należy wyposażyć w instalację wentylacyjną, która 
zapewni wymianę powietrza. Centrala nawiewno – wywiewna będzie wyposażona w system odzysku 
ciepła.  

W budynku zostanie zainstalowania instalacja centralnego ogrzewania: 

- w pom. mokrych – ogrzewanie podłogowe lub grzejniki płytowe zabezpieczone antykorozyjnie 
(ocynkowane ogniowo oraz malowane proszkowo) 

- w pozostałych pomieszczeniach – grzejniki płytowe  

- w holach wejściowych - kurtyny powietrzne. 

Natryski oraz WC zostaną  przebudowane zgodnie z projektem architektonicznym. Z tym będzie się 
wiązać wymiana instalacji wody ciepłej i zimnej oraz kanalizacji sanitarnej.  

Pomieszczenia natrysków męskich są podpiwniczone i kanalizacja jest prowadzona pod stropem pom. 
technologii basenowej oraz kotłowni.  

Natryski damskie są niepodpiwniczone – kanalizację należy traktować jako podposadzkową.  

Podłączenie obu kanalizacji wykonać do istniejącego przykanalika sanitarnego.  

Nie przewiduje się zwiększenia ilości przyborów wody. W związku z tym wymagana pojemność 
zbiornika bezodpływowego nie ulegnie zmianie. Podobnie jest z ze zbiornikami wyrównawczymi wody 
basenowej, którego pojemność  również nie ulegnie zmianie.  

Przy okazji modernizacji należy przeprowadzić oględziny zbiornika na ścieki oraz wszelkich zbiorników 
na terenie zespołu kąpielowego.  

Rurociągi odprowadzania wody deszczowej z dachu należy wymienić na rury z tworzywa. 
Odprowadzenie wody z dachu do studzienek rozsączających. Odprowadzenie wody z terenów 
utwardzonych do terenów zielonych przy zachowaniu odpowiednich spadków. 

Pomieszczenie zbiorników na olej opałowy należy wyposażyć w osobną wentylację wywiewną. 
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Pomieszczenia technologii basenu również zostaną wyposażone w wentylację mechaniczną wywiewną. 
Należy zwrócić uwagę przy prowadzeniu wentylacji, aby nie łączyć pomieszczeń o różnych funkcjach. 

 

12.6 Systemy ochrony przeciwpożarowej 

Teren jest wyposażony w system ochrony przeciw pożarowej. Istniejące hydranty wewnętrzne i 
zewnętrzne są zasilane z zewnętrznego zbiornika podziemnego o poj. 15 m3. 

Na etapie projektu architekt prowadzący opracuje warunki ochrony pożarowej i rozmieści hydranty 
zgodnie z nowym układem pomieszczeń. Wielkości hydrantów oraz średnice zaworów należy 
dostosować do aktualnych przepisów. 

Projekt modernizacji należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. ochrony przeciwpożarowej. 
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13. INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

13.1 Basen kąpielowy - pływacki 

 
Odnośnie instalacji elektrycznych nie stwierdzono konieczności wymiany instalacji zasilającej i automatyki 
basenowej w zakresie pomp obiegowych PO-1, PO-2 oraz pompy i stacji dozującej. Powyższa instalacja 
zasilana jest z tablicy urządzeń basenowych TB zlokalizowanej w pomieszczeniu pompowni. Tablica jest w 
dobrym stanie technicznym i nie wymaga przebudowy. 
 

 
     Tablica automatyki basenu TB 

 
Zarówno teren wokół basenu jak sama niecka basenowa nie jest oświetlona co uniemożliwia korzystanie z 
niego po zmroku. Proponuje się wykonać oświetlenie niecki energooszczędnymi oprawami  LED IP68. Do 
oświetlenia terenu wokół baseny można zastosować oprawy LED na słupach wykonanych ze stopów 
albuminowych. Oświetlenie byłoby sterowane automatycznie z wykorzystaniem detektora zmierzchu i 
zegara czasowego. 

 

13.2 Zespół Brodzików dla dzieci 

W chwili obecnej brodzik napełniany i opróżniany jest ręcznie. Również dodawanie substancji uzdatniającej 
wodę odbywa się ręcznie.  W związku z powyższym przewiduje się montaż i zasilenia instalacji automatyki 
dla brodzika. 
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13.3 Budynek techniczny - Pawilon 

13.3.1 Zasilanie budynku 

Budynek techniczny zasilany jest z rozdzielnicy głównej usytuowanej przy schodach wejściowych do 
pomieszczeń pompowni i kotłowni znajdującej się na poziomie piwnic. Rozdzielnica składa się z trzech 
obudów. W pierwszej znajduje się wyłącznik główny z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym. W 
następnej znajduje się licznik energii zużywanej na potrzeby własne pawilonu oraz technologii basenów. W 
trzeciej obudowie zamontowane są zabezpieczenia obwodów odbiorczych. Rozdzielnica zasilana jest ze 
złącza kablowego znajdującego się w ogrodzeniu zespołu basenowego Zgodnie z dokumentacja 
elektryczną z kwietnia 2000roku, budynek zasilany jest linią kablową aluminiową KFtA 4x16. 
 

 
              Istniejąca rozdzielnica główna budynku technicznego 
 
Przewiduje się: 

 wymianę istniejącej rozdzielnicy i zamontowanie wszystkich aparatów wraz z licznikiem energii w 
jednej obudowie metalowej zamykanej na zamek z kluczykiem. Lokalizacja rozdzielni głównej bez 
zmian 

 po zbilansowaniu mocy dla modernizowanych urządzeń basenowych i budynku technicznego 
rozważenie potrzeby ewentualnej wymiany linii WLZ na miedzianą  

 

13.3.2 Wymiana instalacji elektrycznych wewnętrznych 

Ponieważ budynek zaplecza technicznego (Pawilon) nie spełnia wymogów określonych w ustawie prawo 
budowlane i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.   uwagi na niewłaściwe 
wymiary pomieszczeń sanitarnych, wymagana jest jego przebudowa. W związku a tym przewiduje się 
wymianę instalacji elektrycznych i dostosowanie oświetlenia i gniazd wtyczkowych do nowej aranżacji 
architektonicznej. Proponuję się zastosowanie nowych opraw oświetleniowych i osprzętu. 
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13.3.3 Instalacja uziemiająca i połączenia wyrównawcze 

W celu zapewnienia właściwej rezystancji uziemienia należy wykonać  uziom otokowy budynku z  bednarki  
stalowej ocynkowanej FeZn30x4 mm.  Rezystancja uziemienia nie powinna być większa od 10 Ω. 
Z uziomu otokowego należy wprowadzić bednarkę FeZn 25x4 do rozdzielni głównej budynku i 
pomieszczenia kotłowni i pompowni na poziomie piwnic. W pomieszczeniu pompowni i kotłowni należy 
wykonać magistrale uziemiające z taśmy FeZn 25x4mm pomalowanych w żółto-zielone pasy. Do magistrali 
uziemiających należy przyłączyć obudowy metalowe wszystkich urządzeń technologicznych, rozdzielnic, 
szaf . Połączenia wykonać linką miedzianą LgYżo 1x10mm2 w izolacji w żółto - zielonej lub taśmą FeZn 
25x4mm. 
Przejście z układu sieciowego TNC na TNS następuje na poziomie rozdzielni głównej obiektu. Należy 
zastosować główną szynę wyrównawczą wyposażoną w zaciski przyłączeniowe dla płaskownika FeZn 
25x4, wyprowadzonego przy ścianie przy rozdzielni głównej i połączonego galwanicznie poprzez spawanie 
z uziomem otokowym budynku. Główna szyna uziemiająca będzie galwanicznie połączona z żyłami PE 
wewnętrznych linii zasilających oraz z szyną (zaciskiem) PE we wszystkich podrozdzielniach 
zaprojektowanych dla obiektu.  Do głównej szyny wyrównawczej należy również podłączyć wszystkie 
„masy” metalowe występujące w obiekcie: obudowy urządzeń i maszyn, konstrukcje wsporcze, metalowe 
korytka kablowe, metalowe obudowy urządzeń , rury i kształtki wykonane z materiałów przewodzących 
prąd. Główna szyna uziemiająca będzie galwanicznie połączona z żyłą PEN kabla zasilającego WLZ. 
 

13.3.4 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi 
zmianami – ostatnia Dz.U. nr 109/2004, poz. 1156 [1]) w budynkach o kubaturze przekraczającej 1000 m3 
lub zawierających strefy zagrożone wybuchem istnieje obowiązek instalowania przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu. Z uwagi na to, że budynek pawilonu nie jest zagrożony wybuchem ani nie przekracza 
kubatury 1000m3, nie ma potrzeby instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. 

 

13.3.5 Oświetlenie awaryjne 

Zgodnie z postanowieniami norm: 
- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  
- PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 

 
Budynek należy wyposażyć w oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne zapewniające: 

- oświetlanie znaków drogi ewakuacyjnej, 
- zapewnianie natężenia oświetlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdłuż nich w taki sposób, aby 

umożliwić bezpieczny ruch w kierunku wyjścia do bezpiecznego miejsca ewakuacji, 
- punkty alarmu pożarowego i sprzętu przeciwpożarowego należy rozmieścić wzdłuż dróg 

ewakuacyjnych w taki sposób, aby mogły być łatwo zlokalizowane i użyte, 
- umożliwianie działań związanych ze środkami bezpieczeństwa 

 
Dla spełnienia powyższych wymagań dla oświetlenia dróg ewakuacyjnych i pomieszczeń technicznych  
przewiduje się zastosowanie  wydzielonych opraw LED z modułami zasilania awaryjnego oraz oprawy 
oświetlenia ewakuacyjnego z piktogramami wskazującymi kierunek ewakuacji wyposażone we własne 



S t r o n a  | 25 

 

 

 

DFF Projekt – Jacek Fiuk 05-830 Nadarzyn , Jaworowa 38 . biuro: Warszawa ul. Młynarska 48 

e-mail: biuro@dffprojekt.pl ; jacek.fiuk@dffprojekt.pl; www.dffprojekt.pl 

 

 

źródła zasilania. Wszystkie oprawy wyposażone w funkcje auto-testu. Minimalne natężenie oświetlenia na 
drogach ewakuacyjnych 1 lx. W miejscach lokalizacji urządzeń przeciwpożarowych 5 lx. Czas pracy 
oświetlenia ewakuacyjnego co najmniej 1 godzina. Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego z certyfikatem 
CNBOP. 

13.3.6 Instalacja CCTV 

Budynek wyposażony jest w instalację CCTV monitorującą teren zespołu basenowego z wykorzystaniem 
kamer kopułowych. Urządzenia rejestracyjne i monitory znajdują się w budynku administracyjnym, do 
którego doprowadzone jest okablowanie systemu. Instalacja nie wymaga modernizacji. 

Przewiduje się na czas remontu budynku demontaż istniejących kamer, zabezpieczenie okablowania i 
powtórny montaż po zakończeniu prac remontowych w tych samych miejscach. 

13.3.7 Wykaz norm i przepisów 

Projektowane instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującym przepisami prawa i Polskimi Normami, a 
w szczególności: 

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami), 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690),  

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 30-05-2000r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna 
odpowiadać woda na pływalniach, 

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21-04-2006 w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 
563 z dnia 11.05.2006r), 

 

oraz innymi przepisami i uwarunkowaniami: 

 Przepisami Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych, 
 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót elektrycznych, 
 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przeciwporażeniowa 
 PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
 PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed przepięciami -- Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi 

 PN-HD 60364-4-443:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i 
zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi 

 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa --Ochrona przed obniżeniem napięcia 
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 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie 

 PN-IEC 60364-5-51:2011 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 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

 PN-IEC 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia i przewody ochronne 

 PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa. 

 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo - Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - 
Postanowienia ogólne -- Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

 PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  
 PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 
 PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnętrzach. 
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