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POJMOWANIE PRZEPISÓW I NORM BEZPIECZEŃSTWA 
 

Wstęp 
Przedstawiono, związane z postanowieniami przepisów i norm, aspekty projektowania 

i kontroli stanu technicznego urządzeń elektrycznych stanowiących oddzielne obiekty bądź 
wyposażenie obiektów budowlanych. Wyjaśniono podstawowe terminy prawnicze, które ludzie 
techniki powinni poprawnie pojmować, aby nie znaleźć się w konflikcie z prawem. Zwrócono 
uwagę na relacje pomiędzy przepisami prawa powszechnego a Polskimi Normami, a także na 
usankcjonowaną przez CENELEC możliwość korzystania z norm innych krajów jako uznanych 
reguł technicznych. Przedstawiono granice dopuszczalności korzystania z zasady ochrony zastanej. 
Zwrócono uwagę na wymagania stawiane aparaturze do badań oraz kwalifikacjom osób, które je 
przeprowadzają. Zasygnalizowano ostatnio dokonane oraz zamierzone zmiany w wybranych 
normach i przepisach. 

 

1. Przepisy 

Przepis jest dokumentem ustalającym obowiązujące reguły prawne, przyjętym przez organ 
władzy, czyli jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność z mocy prawa. 

Akty prawa powszechnego, czyli ustawy i rozporządzenia, mają powszechny charakter 
obligatoryjny, dotyczą wszelkich osób fizycznych i prawnych, które z tytułu swojej osobowości 
i/lub działalności wchodzą w zakres właściwości danego aktu prawnego. W zakresie budowy 
i eksploatacji obiektów technicznych akty prawa powszechnego określają w pierwszym rzędzie 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa ludzi i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa zwierząt, ochrony 
mienia oraz ochrony środowiska. 

Ustawa jest to uchwalany przez sejm akt prawny ogólny i powszechnie obowiązujący. 
Wyróżnia się ustawę zasadniczą, czyli konstytucję, ustawę konstytucyjną (dokonującą zmiany 
konstytucji) i ustawę zwykłą, która w hierarchii źródeł prawa zajmuje miejsce bezpośrednio po 
konstytucji, przy czym musi być z nią zgodna. Każda ustawa musi ponadto zachowywać zgodność 
z prawem ustanowionym przez organizację międzynarodową, której Polska przekazała kompetencje 
organu władzy państwowej w niektórych sprawach, a także zgodność z ratyfikowanymi przez 
Polskę umowami międzynarodowymi. Inne akty normatywne (np. rozporządzenia) muszą być 
zgodne z ustawami.  

Rozporządzenie jest aktem prawnym niższego rzędu niż ustawa, wydanym przez naczelny 
organ władzy wykonawczej na podstawie konkretnego upoważnienia zawartego w ustawie (tzw. 
delegacji ustawowej) i w celu jej wykonania. Większość rozporządzeń wydają ministrowie 
kierujący właściwym działem administracji rządowej, ale są też rozporządzenia wydawane m.in. 
przez Prezydenta, Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i przewodniczących komitetów 
wchodzących w skład Rady Ministrów. Rozporządzenie nie może uchylać bądź zastępować 
żadnego postanowienia żadnej ustawy1. 

Natomiast zarządzenie jest aktem normatywnym wydanym przez Prezydenta, Prezesa Rady 
Ministrów oraz poszczególnych ministrów lub kierowników urzędów centralnych na podstawie 
                                                 
1 Wyjątkiem są rozporządzenia z mocą ustawy, jakie Prezydent, na wniosek Rady Ministrów, ma prawo wydawać 

w czasie stanu wojennego, gdy Sejm nie może zebrać się na posiedzenie (art. 228 i 234 Konstytucji z 1997 roku). 
Rozporządzenia te podlegają zatwierdzeniu przez Sejm na najbliższym posiedzeniu. W Polsce po raz pierwszy 
podobną możliwość, skwapliwie nadużywaną przez władze sanacyjne, stworzyła tzw. nowela sierpniowa, czyli 
zmiana konstytucji uchwalona 2 sierpnia 1926 r., krótko po przewrocie majowym. 

 



ustaw i w celu ich wykonania. Ma charakter wewnętrzny, obowiązuje tylko jednostki organizacyjne 
podległe organowi, który je wydał. Zarządzenie nie jest źródłem prawa powszechnego. 

W poszczególnych krajach obowiązują przepisy techniczno-budowlane najwyższego, 
pierwszego rzędu, formułujące wymagania w sposób jakościowy, ogólny, zbliżony do sposobu 
formułowania postanowień dyrektywy nowego podejścia 89/106/CE, dotyczącej wyrobów 
budowlanych. Są to ustawy bądź akty prawne równoważnej rangi: Prawo budowlane (Polska), Bau-
ordnung (Niemcy), Building Regulations (Wielka Brytania). 

Ustawa Prawo budowlane [9] w art. 12.6 stanowi: „Osoby wykonujące samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami 
i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy…”. Podobne 
postanowienia można znaleźć również w innych aktach prawa powszechnego, a także w kodeksach 
etyki zawodowej [7, 8]. Skutki prawne takich postanowień są znacznie poważniejsze niż można by 
sądzić przy pobieżnej ich lekturze. 
 

2. Normy jako uznane reguły techniczne 
Działania inżynierskie powinny być optymalne, zapewniać jak najkorzystniejszy stosunek 

należycie rozumianych efektów do nakładów, i powinny przestrzegać zasad bezpieczeństwa ludzi, 
zwierząt, mienia i środowiska. W tym celu powinny one bazować na aktualnym stanie wiedzy 
technicznej, który na potrzeby praktyki wyrażają uznane reguły techniczne [4], nazywane w 
polskim prawie również zasadami wiedzy technicznej. Dokument ISO/IEC Guide 2/1986 [16] 
wyjaśnia, że uznane reguły techniczne są to rozstrzygnięcia problemów technicznych przyjęte przez 
większość gremium reprezentatywnych specjalistów jako odpowiadające aktualnemu stanowi 
wiedzy, czyli osiągniętemu w danym czasie stanowi możliwości technicznych w odniesieniu do 
wyrobów, procesów i usług, opartemu na wspólnych osiągnięciach nauki, techniki i praktyki [18]. 

Zbiorem uznanych reguł technicznych są w pierwszym rzędzie normy. Racjonalizują one 
działalność techniczną, są gwarantem bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, 
określając w pełni jawne kompromisy, przyjęte na zasadzie konsensu przez specjalistów 
reprezentujących wszystkie zainteresowane strony. Normy tworzą pomosty porozumienia w gospo-
darce, technice, nauce i administracji, służą interesowi ogółu, całej społeczności, a nie jednej 
z zainteresowanych stron.  

W następnej kolejności zbiorem uznanych reguł technicznych powinny być rzeczowe 
komentarze do norm opracowane przez uznanych specjalistów i przed opublikowaniem rzetelnie 
zrecenzowane przez prawdziwych, dociekliwych ekspertów, zdolnych do krytycznego spojrzenia 
i do ogarnięcia umysłem wszelkich bezpośrednich oraz wtórnych skutków postanowień normatyw-
nych, także ich skutków odległych w czasie i przestrzeni. Powszechna w Polsce praktyka 
polegająca na tym, że utytułowane nieuki wspierają się nawzajem pochlebnymi recenzjami, to 
prosta droga do postępującego kretynienia całych społeczności zawodowych. 

Stosowanie norm jest dobrowolne, ale niezgodność z postanowieniami norm może być 
czynnikiem obciążającym projektanta, wykonawcę oraz właściciela bądź zarządcę urządzenia albo 
obiektu w razie wypadku z ludźmi, strat materialnych lub innych niekorzystnych następstw, które 
da się z tym brakiem zgodności powiązać. Wspomnianym osobom będzie przypisana wina nie za to 
bezpośrednio, że nie przestrzegały postanowień określonych norm, lecz za to, że nie respektowały 
uznanych reguł technicznych, że nie spełniły wymagań przepisu: 

– albo przestrzegając postanowień określonych norm, 
– albo w inny równoważny sposób. 

Czy ten inny sposób można uznać za równoważny, zdecyduje w sytuacji krytycznej nie 
obwiniony, lecz biegły bądź zespół ekspertów, do których odwoła się sąd, prokurator albo organ 
nadzoru budowlanego. 

Organy administracji wspólnotowej nadają wybranym normom EN status szczególny normy 
zharmonizowanej z określoną dyrektywą. Stosowanie norm zharmonizowanych również jest do-
browolne. Wytwórca, wprowadzający wyrób na wspólny rynek, ma prawo wymagania zasadnicze 



podane w dyrektywie spełnić w inny sposób niż to określają normy zharmonizowane, ale wtedy nie 
korzysta z domniemania zgodności z dyrektywą (ang. presumption of conformity), czyli domnie-
mania spełnienia zawartych w dyrektywie wymagań dotyczących zwłaszcza bezpieczeństwa 
użytkowania i ochrony zdrowia. Dopełnienie wymagań zasadniczych dyrektywy, poprawność 
swoich rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych i technologicznych, musi wykazać poddając 
wyrób kosztownym badaniom typu w jednostce notyfikowanej. Może to być opłacalne raczej tylko 
w przypadku wyrobów produkowanych wielkoseryjnie. 

Jeśli określony zakres wiedzy technicznej nie jest objęty właściwością Norm Europejskich 
ani norm krajowych danego kraju, to za podstawę należy przyjąć normę międzynarodową IEC albo 
właściwą normę krajową innego kraju. Takie postanowienie można znaleźć na przykład w 
punkcie 511.1 normy PN-HD 60364-5-51:2006 (U) [20]. Jako inny kraj należy w Polsce rozumieć 
przede wszystkim Niemcy, ale także Francję bądź Wielką Brytanię, kraje przodujące w dziedzinie 
techniki, o którą chodzi, a nie Albanię albo Białoruś. 

Zbiór niemieckich norm elektrotechnicznych jest znacznie obszerniejszy niż zbiór norm IEC 
bądź norm EN. Są liczne dziedziny elektryki nieobjęte zakresem właściwości norm 
międzynarodowych IEC ani norm europejskich EN, dla których Niemcy już od lat mają 
sformułowane i sprawdzone uznane reguły techniczne w postaci norm DIN VDE. Ponadto prace 
normalizacyjne w Niemczech są prowadzone z zachowaniem najwyższej staranności i mają długą 
tradycję: pierwsze przepisy bezpieczeństwa dla urządzeń „silnoprądowych”, Sicherheitsvorschriften 
für elektrische Starkstromanlagen, Niemcy mieli już w listopadzie 1895 roku, pierwsze pomiary 
okresowe (rezystancji izolacji) wprowadzili już w roku 1911. 

Niemal wszystkie nowe normy PN są tłumaczeniem dokumentów międzynarodowych albo 
europejskich, które niekiedy zawierają błędy. Tłumaczenie nie powinno zmieniać tekstu oryginału 
i poprawiać jego błędów. Informację o zauważonym błędzie zamieszcza się w odsyłaczu krajowym 
z podaniem poprawnej wersji tekstu [3]. Znacznie gorsze i brzemienne w skutki są błędy 
tłumaczenia, od których roi się w wielu Polskich Normach. Kto o takich błędach wie bądź się ich 
domyśla, ten ma prawo, a nawet moralny obowiązek, pominąć tekst normy PN i odwołać się do 
oryginalnego tekstu normy IEC bądź normy EN. Dbające o reputację laboratoria akredytowane 
korzystają wyłącznie z oryginalnych tekstów norm IEC i/lub EN, aby uniknąć każdorazowego 
dociekania na ile norma PN-IEC bądź norma PN-EN jest naprawdę identyczna z oryginałem, jak 
o tym obłudnie zapewnia nadruk „IDT” na pierwszej stronie. 

 

3. Powoływanie norm w przepisach 

Wzajemne relacje między przepisami a normami są przedmiotem europejskiego dokumentu 
normatywnego PKN-CENELEC/Guide 3:2006 [17] oraz normy PN-EN 45020:2007 (U) [18]. 
Zgodnie z tymi dokumentami powołanie normy w przepisie może być sformułowane jako: 

– powołanie obowiązujące, tzn. stwierdzające, że aby zrealizować cel przepisu, należy zastoso-
wać określoną normę, co należy traktować jako wymaganie jej stosowania, 

– powołanie wskazujące, tzn. stwierdzające, że zastosowanie określonej normy jest jednym ze 
sposobów realizacji celu przepisu, co można traktować jako zalecenie stosowania normy. 

 

Każde powołanie jest albo datowane (określa rok publikacji normy), albo niedatowane 
(określa tylko numer i/lub tytuł normy, bez podania roku jej publikacji). W przypadku powołania 
niedatowanego kolejne nowelizacje normy, od daty ich publikacji, z mocy prawa stanowią 
przedmiot powołania. Nietrudno zrozumieć, że powołania w przepisach z zasady powinny być 
niedatowane, aby przepis powoływał aktualne sformułowania uznanych reguł technicznych. 

Powołanie w przepisie normy nie oznacza delegacji. Organ władzy ma prawo w każdej chwili 
anulować powołanie i zastąpić je innym lub wprowadzić postanowienia, które uzna za niezbędne, 
bezpośrednio do przepisu. 

Znawcy prawa budowlanego są przeciwni przesadnemu powoływaniu norm w przepisach 
wykonawczych ustawy Prawo budowlane [1, 6] i słusznie wskazują wynaturzenie, jakie nastąpiło 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury dot. budynków i ich usytuowania [14]. Razi ich, że 



w coraz dłuższej liście norm powołanych przeważają normy przedmiotowe na niektóre, 
przemyślnie wybrane elementy instalacji elektrycznych. Rozdział 8 „Instalacja elektryczna”, wraz 
z pojedynczymi postanowieniami dot. elektryki w innych rozdziałach, zajmuje mniej niż 3,5 % 
objętości rozporządzenia, ale przypada nań aż 38 % ogółu Polskich Norm powołanych 
w rozporządzeniu, a najnowsze postulaty wychodzące z Zarządu Głównego SEP zmierzają do 
zwiększenia tego udziału do 42 %. Jakie niezwykłe okoliczności sprawiają, że nasycenie 
powołaniami PN w „części elektrycznej” tak ważnego rozporządzenia jest 19 razy większe (22 razy 
większe w razie przyjęcia postulatów ZG SEP) niż w pozostałych, objętościowo przygniatających 
częściach, które przecież dotyczą problematyki co najmniej równie doniosłej? 

Odpowiedź na to pytanie jest równie zadziwiająca, co przerażająca. Chodzi o zakamu-
flowanie osobliwej konstrukcji prawnej rozdziału 8 wraz z przyległościami: o przemycenie w treści 
rozporządzenia wielu wymagań niezgodnych z uznanymi regułami techniki, sformułowanymi 
w normach, i zarazem o zamaskowanie tego poprzez powołanie możliwie licznych norm. Na forach 
IEC oraz CENELEC latami kilkusetosobowe zespoły wybitnych ekspertów mozolnie formułują 
i doskonalą uznane reguły techniczne, a następnie w Warszawie paru samozwańców je „koryguje”. 
Od lat dochodzi do żenujących rozmów i konkluzji, kiedy przy ocenie projektu lub instalacji 
w budowie spotykają się inżynierowie polscy z kolegami z Zachodu, zdumionymi, jak rozbieżne 
wnioski można wysnuć z tych samych norm europejskich EN bądź norm międzynarodowych IEC. 
Źródłem wielu polskich dziwolągów w przepisach są horyzonty myślowe samozwańców 
ograniczające się do instalacji elektrycznej we własnym mieszkaniu. 

Wbrew obiegowym opiniom nie jest klarowny status Polskiej Normy powołanej w przepisie 
prawnym, bo ustawa o normalizacji [11] stanowi w art.5: 

3. Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne. 
4. Polskie Normy mogą być powoływane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu 

w języku polskim. 
Jest zatem oczywiste, że nie mogą być powoływane w przepisach Polskie Normy PN-

EN…(U), wprowadzone do zbioru PN metodą okładkową (uznaniową) w języku oryginału 
(angielskim i ew. francuskim). Natomiast z żadnego postanowienia ustawy o normalizacji, aktu 
prawnego pierwszego rzędu, nie wynika, by powołanie normy w przepisie uchylało zasadę 
dobrowolności jej stosowania, sformułowaną w art. 5.3. Treść art. 5.4 jest tylko informacją, 
określeniem możliwości, ale nie jest żadnym postanowieniem określającym status normy 
powołanej. Od 1 stycznia 2003 roku, czyli od dnia wejścia w życie obecnej ustawy o normalizacji, 
ministrowie powoływali normy w przepisach sobie a muzom, żadnych skutków prawnych to nie 
rodziło, choćby adresaci rozporządzenia nie zdawali sobie z tego sprawy. Taką mamy kulturę 
prawną na progu XXI wieku. Po czterech latach nowego statusu Polskich Norm, jako uznanych 
reguł technicznych do dobrowolnego stosowania, i powoływania ich w przepisach, Polski Komitet 
Normalizacyjny to zrozumiał i proponuje skorygować niedoróbki w ustawie o normalizacji [2], 
która jest w toku nowelizacji. 

 

4. Należyta staranność 
Wymaganą przez ustawę Prawo budowlane należytą staranność w wykonywaniu pracy 

należy rozumieć przede wszystkim jako gorliwość i dokładność w postrzeganiu i rozważaniu 
wszelkich jawnych i ukrytych aspektów (technicznych, ekonomicznych, ekologicznych, 
społecznych, zdrowotnych, estetycznych itd.) rozwiązywanych problemów technicznych, w ich 
przedstawianiu i uzasadnianiu, a także jako przezorność, wizję wygody eksploatacji nowo 
budowanego obiektu w długim spodziewanym okresie jego eksploatacji. 

Należyta staranność to temat nierozerwalnie związany z problemem i rodzajem winy w 
prawie cywilnym, jako przesłanki odpowiedzialności kontraktowej (z niewykonania lub 
nienależytego wykonania obowiązku, który powstał na podstawie czynności prawnej, np. umowy) 
i odpowiedzialności deliktowej (na zasadzie winy). Bardzo rzadko w działalności zawodowej 
inżynierów spotyka się czyny mające znamiona winy umyślnej, czyli rozmyślnego działania bądź 



zaniechania sprzecznego z ogólnie przyjętymi obowiązkami, kiedy sprawca kieruje się złym 
zamiarem (umyślnością). Inżyniera, technika lub elektromontera, sprawcę szkody, można raczej 
podejrzewać o winę nieumyślną, tzn.: 

– albo lekkomyślność (niedbalstwo świadome), gdy sprawca przewiduje, że swoim działaniem 
może spowodować szkodę, ale bezpodstawnie przypuszcza, że tego uniknie, 

– albo niedbalstwo (niedbalstwo właściwe), gdy sprawca nie przewiduje, że swoim działaniem 
może spowodować szkodę, lecz powinien i może to przewidzieć, bo ma ku temu potrzebne 
kwalifikacje i wymagane uprawnienia zawodowe. 

 

Każde niedbalstwo (świadome i właściwe) przejawia się w tym, że sprawca nie wykazał 
należytej staranności oraz wymaganej wiedzy w wykonywaniu pracy. Zachodzi pytanie, jaki jest 
miernik staranności i wiedzy, jaki jest wzorzec, z którym należy porównywać zachowanie się 
sprawcy, by móc je należycie ocenić. W prawie cywilnym przyjmuje się ów wzorzec w ujęciu in 
abstracto, a więc w oderwaniu od konkretnej sytuacji, niezależnie od cech osobistych i przymiotów 
sprawcy.  

W postępowaniu dyscyplinarnym (odpowiedzialność zawodowa) lub sądowym 
(odpowiedzialność cywilna lub karna) badając, czy sprawca dołożył staranności, jakiej można 
wymagać od fachowca w danych warunkach, bierze się pod uwagę pewien abstrakcyjny przeciętny 
wzorzec postępowania porównując z nim postępowanie sprawcy. Jeśli zachowanie sprawcy odbiega 
od tego wzorca, można mu przypisać winę. Wzorcem jest dobry fachowiec, a nie człowiek rozsądny 
nie dysponujący wiedzą fachową wymaganą na przykład do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie. W sytuacjach, kiedy prawo wymaga należytej (przeciętnej) 
staranności, obowiązuje pewne minimum fachowości, poniżej którego „fachowiec przestaje być 
fachowcem”. Wyższych standardów oczekuje się, jeśli prawo wymaga najwyższej staranności, np. 
w odniesieniu do osób mających najwyższe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe (specjalistów, 
rzeczoznawców, biegłych). 

Kodeks etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [7] w wielu 
postanowieniach dość wiernie przenosi na grunt działalności inżynierskiej znacznie starsze zasady 
Kodeksu etyki lekarskiej, w tym usilne zalecenia pani Dulskiej, by brudy swoje prać dyskretnie w 
domu1. Paralele są daleko idące, bo jak wiadomo architekci chowają swoje błędy w dzikim winie, 
a lekarze pod ziemią. Jeżeli ewidentny błąd w sztuce inżynierowi budownictwa będzie tak trudno 
dowieść, jak dziś lekarzowi, to autorzy kodeksu będą z siebie dumni. Na szczęście kodeks 
formułuje również podstawowe przykazania dobrej roboty inżynierskiej: 
– W swej działalności członek izby kieruje się dobrem publicznym oraz zasadami uczciwości 

zawodowej i osobistej (pkt 2.1).  
– Członek izby pamięta o konsekwencjach swojej działalności licząc się z zagrożeniami 

bezpieczeństwa, życia, zdrowia i dobra ludzi (pkt 2.2).  
– Członek izby powinien wyrażać opinię zawodową jedynie wtedy, gdy jest ona oparta na 

odpowiedniej wiedzy (pkt 2.4).  
– Członek izby powinien podejmować tylko takie zadania, do których wykonania jest 

teoretycznie oraz praktycznie przygotowany i przekonany, że uzyska założony rezultat (pkt 4.1).  
– Członek izby jest zobowiązany podnosić ustawicznie swój poziom zawodowy oraz dążyć do 

rozwiązywania coraz ambitniejszych zadań (pkt 5.2). 
– Członek izby dokłada należytej staranności, aby działania osób z którymi wspólnie wykonuje 

czynności były zgodne z niniejszym Kodeksem (pkt 6.13). 
 

Nie są to przepisy prawa powszechnego, lecz sformułowane w imieniu społeczności 
zawodowej kodeksowe przykazania należytej staranności oraz wymaganej wiedzy w wykonywaniu 
pracy, o intencjach zbieżnych z odpowiednimi przepisami Prawa budowlanego. 

                                                 
1 – Moja pani, na to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje prać w domu i aby nikt o nich nie wiedział 

(G. Zapolska: „Moralność pani Dulskiej”). 



 

5. Siła wyższa 
Jedną z możliwych postaci wyłączenia odpowiedzialności jest siła wyższa, konstrukcja 

prawna pochodząca jeszcze z prawa rzymskiego (łac. vis maior). Jest to ogólne określenie 
przyczyny sprawczej zdarzenia zewnętrznego i nadzwyczajnego o charakterze przypadkowym lub 
naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia, takiego, nad którym człowiek nie panuje. Chodzi 
o zdarzenia, które trudno przewidzieć i którym niepodobna zapobiec, pomimo dołożenia najwyższej 
staranności, na przykład katastrofalne działanie sił przyrody (huragan, powódź, niezwykły mróz, 
piorun o rekordowych parametrach), nadzwyczajne zaburzenia życia społecznego (wojna, akt 
terroryzmu, zamieszki, strajk), drastyczne akty władzy (wywłaszczenie, stan wyjątkowy). 

Siła wyższa odgrywa znaczenie zwłaszcza w prawie cywilnym, kiedy jej zaistnienie może 
wyłączyć odpowiedzialność kontraktową z tytułu niewykonania zobowiązania powstałego na 
podstawie czynności prawnej. W kontaktach między przedsiębiorstwami siła wyższa zwykle uchyla 
odpowiedzialność za powstałą szkodę i nie pociąga za sobą zerwania kontraktu lub rozwiązania 
umowy, chyba że zawarto odrębne porozumienie. 

Jeśli obwiniony o powstanie szkody potrafi wykazać, że powstała ona wskutek działania siły 
wyższej, to zostaje zwolniony z odpowiedzialności za jej powstanie i z obowiązku jej naprawienia, 
chyba że taką odpowiedzialność nakłada nań ustawa lub przyjął ją na siebie dobrowolnie, na 
przykład jako ubezpieczyciel. Zatem siła wyższa jest atrakcyjną formułą prawną, którą chętnie 
próbuje się nadużywać. Jednakowoż, aby z niej skorzystać muszą jednocześnie wystąpić trzy 
okoliczności: 

– zdarzenie zewnętrzne, 
– zdarzenie nadzwyczajne, 
– brak możliwości zapobieżenia nie tyle zdarzeniu, co jego skutkom. 
 

Jeżeli w następstwie wybuchu niesprawnego kotła w fabryce śmierć ponieśli jej pracownicy, 
to zdarzenie nie ma charakteru zewnętrznego (w stosunku do fabryki) i nie można uznać, że nastą-
piło wskutek działania siły wyższej.  

Naiwnością grzeszy spółka dystrybucyjna ostrzegająca w Internecie swoich klientów: Z każdą 
wiosną nadciąga nowy okres burzowy. Zły to czas dla nafaszerowanych delikatną elektroniką 
urządzeń gospodarstwa domowego, biur i pracowni. Zarazem czas najwyższy, żeby poczytać 
i pomyśleć o ochronie przed szkodami, jakie co roku czyni nieprzewidywalna elektryczność z nieba. 
Może okaże się, że – mimo pewnych kłopotów i kosztów – warto zabezpieczyć nasze drogocenne 
komputery i inne wyposażenie elektroniczne. Bo na to, iż wyręczy nas Zakład Energetyczny liczyć 
nie należy. Wystarczy wziąć do ręki normy ochrony odgromowej sieci i instalacji, aby się 
przekonać, że wyładowania piorunowe nie są zdarzeniem nadzwyczajnym, że ich skutkom można 
zapobiegać, że normy i przepisy określają, jak to należy czynić i że określone zobowiązania z tego 
tytułu ciążą również na dostawcy energii. Dopiero przekroczenie normatywnych parametrów 
wyładowania można by uznać za zdarzenie nadzwyczajne, ale w zwykłych sytuacjach, bez 
uprzedniego opomiarowania, dla stron sporu w większości przypadków byłoby zadaniem 
beznadziejnym przeprowadzenie dowodu, że to przekroczenie nastąpiło, jak i dowodu, że nie 
nastąpiło. 

Normy bezpieczeństwa w sposób jawny bądź domyślny opierają się na kryteriach typu single 
fault condition bądź double fault condition, czyli kryterium (n–1) bądź kryterium (n–2). Jeżeli w 
wyniku zdarzeń zewnętrznych i nadzwyczajnych, a nie w następstwie zaniechania konserwacji 
i przeglądów, dojdzie do zbiegu większej liczby defektów i groźnego wypadku, to można zasadnie 
doszukiwać się działania siły wyższej. 

Rodzaje dowodów potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych 
okoliczności bywają przedmiotem prawa powszechnego [15]. 



 

6. Zasada ochrony zastanej 
Każda kontrola stanu technicznego urządzenia, obiektu budowlanego i jego wyposażenia, 

sprowadza się do rozpoznania stanu faktycznego i porównania go z wymaganiami przepisów 
i norm. Tu jednak, w trakcie kontroli okresowych starszych obiektów, powstaje pytanie: jakich 
przepisów i norm, kiedy ustanowionych? 

 Obiekty budowlane i ich wyposażenie, w tym urządzenia elektryczne, powinny spełniać 
przynajmniej wymagania przepisów i norm z okresu ich projektowania i budowy, o ile późniejsze 
przepisy prawa powszechnego nie wymagały doprowadzenia ich – w ściśle określonym zakresie i w 
podanym terminie – do stanu zgodności ze znowelizowanymi normami lub przepisami formułu-
jącymi surowsze wymagania. Ta zasada ochrony zastanej wynika z istoty prawa budowlanego 
i jego powiązania z normami poprzez powołania obowiązujące i powołania wskazujące, odsyłające 
do postanowień norm jako uznanych reguł technicznych. To twierdzenie najprościej udowodnić 
metodą reductio ad absurdum: gdyby odrzucić zasadę ochrony zastanej, wtedy po każdej 
poważniejszej nowelizacji przepisów budowlanych należałoby przebudowywać wszystkie 
wcześniej zbudowane obiekty budowlane, poczynając od średniowiecznych katedr, a nawet – od 
egipskich piramid i Wielkiego Muru Chińskiego. 

Zasada ochrony zastanej dotyczy tylko obiektów i urządzeń, które przy przekazywaniu do 
eksploatacji spełniały wymagania przepisów i norm obowiązujących w czasie ich projektowania 
i budowy, czyli obiektów i urządzeń bez „wad wrodzonych”. 

Ze względu na bezpieczeństwo publiczne lub inny ważny interes społeczny zasadę ochrony 
zastanej może uchylić w części lub w całości: 

– w skali kraju – akt prawa powszechnego, 
– w odniesieniu do konkretnego obiektu – decyzja organu uprawnionego (np. straży pożarnej 

lub inspekcji pracy), 
wymagając doprowadzenia określonych urządzeń ważnych dla bezpieczeństwa, np. urządzenia 
piorunochronnego hali widowiskowej lub zabezpieczeń przeciwpożarowych wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego, do stanu zgodności z aktualnymi przepisami i normami. 

Zasada ochrony zastanej przestaje obowiązywać w każdym obiekcie z chwilą, kiedy 
wprowadza się w nim zmiany zasadnicze poprzez przebudowę1, rozbudowę albo modernizację lub 
zmianę sposobu użytkowania albo zmieniają się zasadniczo narażenia środowiskowe (tzw. wpływy 
zewnętrzne) bądź klasyfikacja stref zagrożonych pożarem i/lub wybuchem. Nie jest zmianą 
zasadniczą – dokonana w ramach konserwacji lub remontu2 – wymiana zużytego, albo uszko-
dzonego w następstwie awarii, wyposażenia na podobne, spełniające tę samą funkcję. 

Odwołanie się do zasady ochrony zastanej jest przywilejem, ale nie jest obowiązkowe. 
Właściciel bądź zarządca starszego obiektu, któremu przysługuje utrzymanie zasady ochrony 
zastanej, ma prawo poddać go ocenie według aktualnych przepisów i norm, jeśli godzi się na 
poniesienie kosztów dostosowania. W takim przypadku obiekt musi być jednak w całości poddany 
ocenie według określonego stanu prawa i wiedzy technicznej: bądź z okresu budowy, bądź 
aktualnego. Nie dopuszcza się swobodnej oceny pewnych aspektów rozwiązań technicznych i stanu 
obiektu według dawniejszych kryteriów, a innych – według aktualnych. Każdy zestaw kryteriów 
stanowi całość, złagodzenie jednych mogło być uwarunkowane zaostrzeniem innych wymagań i nie 
wolno nimi dowolnie żonglować. 

Uwzględniając te wyjaśnienia oraz najnowsze tendencje w normalizacji techniki bezpie-
czeństwa, za najwłaściwsze – w trakcie kontroli starszych instalacji i urządzeń ważnych dla bezpie-
czeństwa – można uznać następujące postępowanie. Kontrola odbywa się w oparciu o aktualne 
                                                 
1 Przebudowa – roboty budowlane, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych 

istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia 
zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji (wg ustawy Prawo budowlane). 

2 Remont – roboty budowlane w istniejącym obiekcie polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiące 
bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie 
pierwotnym  (wg ustawy Prawo budowlane). 

 



wymagania przepisów i norm, jeśli chodzi o zakres kontroli, jak i przyjęte kryteria oceny. Jeśli do 
kontrolowanego obiektu odnosi się zasada ochrony zastanej, to tylko odchylenia od przepisów 
i  norm z okresu budowy uznaje się za usterki. Tym niemniej w protokole odnotowuje się osobno 
również odchylenia od aktualnych przepisów i norm jako wskazówki dla zarządcy budynku. 
Takiego wykazu odchyleń, opracowanego przez niezależnego eksperta, może też zażądać 
ubezpieczyciel obiektu. 

 

7. Ewolucja normalizacji 
Polska jest obowiązana w określonym terminie przejmować nowo ustanawiane europejskie 

dokumenty normalizacyjne EN i HD. Wobec tego tempo pracy CENELEC z półrocznym 
poślizgiem oddziałuje na liczebność nowo ustanawianych norm elektrycznych PN. W dziedzinie 
ochrony przeciwporażeniowej, i szerzej – techniki instalacyjnej, po kilkuletnim okresie względnej 
ciszy, kiedy przejmowano rocznie od jednej do czterech norm (rys. 1), w roku 2006 przejęto 12 
norm [19÷30]. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy roku 2007 wprowadzono już 7 norm [35÷41], 
w tym niektóre o fundamentalnym znaczeniu (arkusze 41 i 54). Trudno w przepisanym terminie 
przetłumaczyć tak wiele norm, wobec czego są one na ogół wprowadzane do zbioru PN metodą 
uznaniową, w języku angielskim (niektóre dodatkowo w języku francuskim), co ma tę zaletę, że nie 
są obarczone błędami przekładu, co więcej – niektóre arkusze obnażają błędy wcześniejszych 
wersji polskich, przez lata rozmyślnie podtrzymywane. Jeśli do tego dodać opasłe nowe normy 
z zakresu ochrony odgromowej [31÷34], to okaże się, że ambitny projektant instalacji 
elektrycznych ma co studiować. Zawartość arkuszy 41 oraz 701 [35, 38] została przedstawiona już 
przed rokiem w oparciu o końcowe projekty norm międzynarodowych FDIS; wszystkie zmiany 
sygnalizowane w ubiegłorocznym artykule [5] znalazły się w przyjętych wersjach norm EN. 
W dalszej części niniejszego artykułu skomentowano zmiany wprowadzone w kilku następnych 
arkuszach. 
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Rys. 1. Liczba ustanowionych po roku 2000 norm PN dotyczących ochrony przeciwporażeniowej 

w instalacjach niskiego napięcia 
 
W przypadku arkuszy nowelizowanych nie ma zmian rewolucyjnych, bo na forach IEC oraz 

CENELEC podtrzymuje się przyjętą przed około 20 laty filozofię ochrony. Koryguje się, uściśla 
i objaśnia niektóre wcześniejsze zapisy. Niektóre postanowienia są zaostrzane, co wynika z ogólnej 
tendencji podnoszenia niezawodności i skuteczności ochrony, podobnie jak się to czyni w innych 
dziedzinach, jak bezpieczeństwo pożarowe, czy bezpieczeństwo ruchu drogowego. Spotyka się 
również złagodzenia dotychczasowych wymagań w przypadkach, kiedy były one uciążliwe, 
a wieloletnia praktyka stosowania nie potwierdziła ich słuszności. O ile dotychczas w normach 
grupy 60364 dokonywano zmian raczej kosmetycznych, przeredagowując poszczególne 
postanowienia z zachowaniem niezmienionej numeracji rozdziałów i punktów, o tyle tym razem 
zawartość niektórych arkuszy została gruntownie przeredagowana i pod tymi samymi numerami 
mogą się kryć postanowienia na zupełnie inny temat niż uprzednio. 

 



8. Norma PN-HD 384.6.61 S2:2006 (U)… Sprawdzanie odbiorcze [22] 
Dopiero w tej edycji Dokumentu Harmonizacyjnego, ustanowionej w roku 2003, pojawiły się 

definicje następujących trzech pojęć występujących już w poprzednich wydaniach. 
Sprawdzanie (verification) – wszelkie środki, którymi sprawdza się zgodność wykonania 

instalacji z wymaganiami europejskich dokumentów normatywnych. 
Oględziny (inspection) – badanie instalacji elektrycznej za pomocą wszelkich zmysłów (bez 

użycia mierników i próbników), a więc pełna kontrola organoleptyczna, w celu sprawdzenia 
poprawności doboru i montażu. 

Badanie (testing) – czynności mające sprawdzić skuteczność rozwiązań zastosowanych w 
instalacji. Obejmują one pomiary stwierdzające wartości parametrów, których nie można sprawdzić 
przez oględziny, a także próby za pomocą próbników (testerów). 

Od lat w publikacjach IEC podkreślano, że kontrola (sprawdzanie) stanu technicznego 
instalacji elektrycznej obejmuje następujące czynności: oględziny, badania, czyli próby 
(próbnikami) i pomiary (miernikami) oraz sporządzenie protokółu:  

Verification = inspection + testing + reporting. 
 

W punkcie 612.3 Rezystancja izolacji instalacji elektrycznej zmieniono treść Uwagi 2. Tekst: 
W czasie tego pomiaru przewody fazowe i neutralny mogą być ze sobą połączone zastąpiono 
tekstem: W miejscach niebezpiecznych pod względem pożarowym należy mierzyć rezystancje 
izolacji między przewodami czynnymi. 

Punkt 612.4 rozszerzono o badanie ochrony w obwodach SELV i PELV. Wymaga się, aby 
rezystancja izolacji zapewniającej ich niezawodne oddzielenie elektryczne od innych obwodów 
spełniała wymagania podane w Tablicy 61A. Niestety nie podkreślono, że obowiązują wymagania 
dyktowane przez wyższe z napięć znamionowych oddzielonych obwodów. Na przykład rezystancja 
izolacji między elementami obwodu 690 V a elementami obwodu SELV powinna być sprawdzana 
przy napięciu pomiarowym 1000 V i wynosić nie mniej niż 1,0 MΩ. 

W Tablicy 61A (Najmniejsze dopuszczalne wartości rezystancji izolacji) zmodyfikowano 
zapisy w pierwszej kolumnie, jak następuje: 

 

Napięcie znamionowe obwodu 
 

V 

Wymagane napięcie 
pomiarowe d.c. 

V 

Rezystancja izolacji 
 

MΩ 
SELV, PELV 250 ≥ 0,25 
Nie większe niż 500 V (łącznie z FELV) 
z wyjątkiem przypadków jw. 

500 ≥ 0,5 

Większe niż 500 V 1000 ≥ 1,0 
W poprzednim wydaniu normy w pierwszej kolumnie tablicy był błąd: SELV i FELV (zamiast 
SELV i PELV). 

 
W roku 2006 usunięto z normy wszelkie postanowienia dotyczące pomiaru rezystancji 

przewodów ochronnych (punkt 612.6.4 wraz z Tablicą 61B oraz obszerny punkt E.612.6.3 b) 
w załączniku E). Poprzestaje się na kontroli ciągłości przewodów ochronnych. Usunięto też 
Załącznik B „Sprawdzanie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych” oraz Załącznik D 
„Pomiar impedancji pętli zwarciowej”. 

Załącznik A (informacyjny) rozróżnia podłogi i ściany: dobrze przewodzące (conductive 
floors and walls), źle przewodzące (floors and walls with leakage resistance) oraz izolacyjne 
(insulating floors and walls). Dla tych ostatnich określa zasady pomiaru rezystancji/impedancji 
stanowiska oraz ścian względem ziemi albo względem przewodów ochronnych. 

Przy instalacjach prądu stałego pomiar należy wykonać przy użyciu elektrody 1 (statyw 
trójnożny) miernikiem rezystancji izolacji o napięciu pomiarowym d.c. nie mniejszym niż napięcie 
znamionowe instalacji. Zamieniono oznaczenia elektrod (1 i 2) w porównaniu z poprzednimi 
wydaniami normy, co jest pomysłem (albo wypadkiem przy pracy normalizatorów) jak najgorszym. 



Przy instalacjach prądu przemiennego pomiar należy wykonać przy użyciu elektrody 1 
(statyw trójnożny) lub elektrody 2 (płyta 250×250 mm) w jeden z następujących sposobów: 
a) przy napięciu pomiarowym przemiennym nie mniejszym niż napięcie znamionowe instalacji 

(rys. 2), z zachowaniem należytych środków ostrożności określonych przez producenta 
miernika lub przez rzeczoznawcę, 

b) miernikiem rezystancji izolacji, jak przy instalacjach prądu stałego, w powiązaniu z pomiarem 
napięciem pomiarowym przemiennym o wartości nie mniejszej niż 25 V i nie większej niż 
50 V. 
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Rys. 2. Pomiar impedancji stanowiska 
metodą techniczną 

 
Pomiar impedancji stanowiska Zx na posadzce wykonuje się metodą techniczną. Impedancję 

oblicza się jako iloraz Zx = Ux/I, przy czym Ux jest napięciem między elektrodą pomiarową 
a przewodem ochronnym PE lub ziemią, a I jest prądem pomiarowym płynącym do elektrody 
z przewodu skrajnego L badanej instalacji lub z osobnego źródła bezpiecznego przemienno-
prądowego. 

Pierwotny zamiar wydania osobnego arkusza 62 dotyczącego badań okresowych upadł, bo nie 
udało się nawet w obrębie Europy uzgodnić kwestii kluczowej – ich częstości. Wobec tego 
skończono z kilkuletnią fikcją polegającą na przemycaniu w arkuszu 61 (sprawdzanie odbiorcze) 
niemrawych postanowień dotyczących badań okresowych i CENELEC ustanowił z początkiem 
roku 2007 arkusz 6 na wszelkie badania: odbiorcze i okresowe, niezwłocznie wprowadzony do 
zbioru norm PN [37]. W krajach, w których wyraźnie wyróżnia się „badania na żądanie” są one 
prowadzone w takim zakresie, jak badania odbiorcze. 

 

9. PN-HD 60364-5-559:2006 (U) Oprawy i instalacje oświetleniowe [21] 
Sprecyzowano (punkt 559.1) zakres właściwości normy: instalacje stałe z wyłączeniem 

wysokonapięciowych rur jarzeniowych, a z wyszczególnieniem wymagań dodatkowych dla insta-
lacji oświetlenia zewnętrznego (poza podanymi w arkuszu 714) oraz dla instalacji o bardzo niskim 
napięciu znamionowym ELV (poza podanymi w arkuszu 715). 

W punkcie 559.6.1 „Przyłączanie przewodów ułożonych na stałe” pojawiły się nowe 
wymagania. Sufitowe wypusty oświetleniowe, zwłaszcza z przewodami wtynkowymi, po kilka-
krotnej wymianie żyrandola mogą być nie do użycia wskutek ułamania końcówek przewodów. 
Dotyczy to zwłaszcza lokali o częstej zmianie wystroju wnętrza (mieszkania rotacyjne, mieszkania 
na wynajem, lokale usługowe i wystawowe).  

Jednym z dopuszczonych rozwiązań, które mają temu zapobiec, są wypusty wtykowe DCL 
(ang. a device for connecting a luminaire) przeznaczone do łączenia oprawy oświetleniowej 
z instalacją stałą za pomocą specjalnego urządzenia wtykowego (rys. 3) spełniającego wymagania 
normy IEC 61995-1:2005, która na razie nie ma odpowiednika polskiego.  

We Francji wypusty oświetleniowe wtykowe (franc. dispositif de connexion pour luminaire, 
w skrócie również DCL) są obligatoryjne w instalacjach powstałych na podstawie pozwolenia na 
budowę wydanego po 30 września 2001 r. Przepis nie dotyczy lamp oświetlenia zewnętrznego, 
lamp w pralniach oraz w strefach 1 i 2 pomieszczeń kąpielowych. Na suficie mocuje się, bez użycia 



narzędzi, puszkę zawierającą wtyczkę żeńską przy haku o nośności 50 kg (są wykonania 84 kg) do 
zawieszania żyrandola. W końcowej fazie budowy można tę wtyczkę wykorzystać do przyłączenia 
lamp oświetlenia tymczasowego przy pracach wykończeniowych. Podobnie użytkownik przyłącza 
żyrandol, którego przewód przyłączeniowy jest zakończony wtyczką męską. 
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Rys. 3. Sufitowy wypust oświetleniowy wtykowy DCL: 1 – sposób montażu puszki przyłączeniowej;  
2 – wtyczka żeńska wyciągnięta z puszki; 3 – przyłączanie i zawieszanie żyrandola; 4 –puszka przyłączeniowa; 

5 – wtyczka męska żyrandola 
 

Paradoksalnie złagodzono wymaganie odnośnie do nośności urządzenia mocującego oprawę 
(punkt 559.6.Z1): Urządzenie mocujące oprawy wiszącej powinno wytrzymywać masę oprawy, ale 
co najmniej 5 kg (a nie pięciokrotną masę oprawy, ale co najmniej 25 kg, jak w dotychczasowej 
normie). 

Uzupełniono wymagania dotyczące oddzielnych urządzeń stabilizacyjno-zapłonowych, np. 
stateczników (punkt 559.7). Na powierzchniach z materiałów palnych mogą być mocowane tylko 
stateczniki bądź transformatory w jednym z następujących wykonań: 

1) Wyposażone w zabezpieczenie cieplne klasy P, cechowane symbolem 
P

. Ta zasada została 
wprowadzona już 1 stycznia 1984 r. w USA przez National Electrical Code (where fluorescent 
fixtures are installed indoors, the ballast shall have thermal protection integral within the bal-
last except for simple reactance ballasts). Na ogół polega na wyposażeniu statecznika, układu 
zapłonowego bądź transformatora we wbudowane nieryglowane zabezpieczenie 
nadtemperaturowe. 

2) Gwarantujące temperaturę powierzchni ograniczoną do wartości nie większej niż 130 °C, podaną 

w obrysie odwróconego trójkąta równobocznego, np. 
110

. 
3) Przystosowane do montażu na powierzchni z materiału palnego (o temperaturze zapłonu nie 

mniejszej niż 200 °C) dzięki ograniczeniu (do wartości nie większej niż 180 °C) temperatury 

powierzchni, cechowane symbolem F
.  

 

10. PN-HD 60364-4-443:2006 (U) Ochrona od przepięć [19] 
Poniżej przedstawiono ważniejsze zmiany wymagań i zaleceń, jakie norma PN-HD 60364-4-

443:2006 (U) wprowadza w porównaniu z dotychczasową normą PN-IEC 60364-4-443:1999; 
natomiast pominięto większość zmian dokonanych w objaśnieniach i komentarzach, a także 
przypadki przeniesienia niektórych postanowień do innych punktów normy. Różnice są efektem 
kolejnych nowelizacji dokumentów międzynarodowych i europejskich dokonywanych od roku 
1999, a także – usterek tłumaczenia polskiego z roku 1999. 

W pierwszym zdaniu postanowień ogólnych (443.1) usunięto fragment zdania po drugim 
przecinku. Zatem norma dotyczy ochrony od przepięć atmosferycznych dochodzących linią 



zasilającą instalację, ale nie dotyczy przepięć powstających w razie bezpośredniego lub pobliskiego 
uderzenia pioruna. Norma dotyczy też ochrony od przepięć łączeniowych niezależnie od ich źródła 
i przyczyny (nie tylko generowanych w samej instalacji, jak to było w poprzedniej wersji normy). 

W opisie kategorii przepięciowych (443.2.2) odwrócono kolejność opisu: od kategorii IV do 
kategorii I, czyli od zasilania w kierunku przepływu energii.  

Wysokie wymagane napięcie udarowe wytrzymywane w przypadku kategorii IV tłumaczy 
się oczekiwaną dużą niezawodnością urządzeń usytuowanych w głównym torze zasilania. 
W uwadze jako przykłady takich urządzeń wymienia się – jak uprzednio – odbiorniki sygnałów 
SCA, a nie urządzenia do pomiaru tętnień, jak błędnie przetłumaczono ripple control units 
w dotychczasowej Polskiej Normie z roku 1999. 

Wyliczając przykłady urządzeń kategorii przepięciowej II (przyłączanych do instalacji stałej) 
dodano uwagę, że sprzęt komputerowy i audiowizualny oraz podobne urządzenia elektroniczne 
mogą wykazywać odporność na przepięcia mniejszą niż standardowy poziom 2,5 kV (między 
przewodami roboczymi). Zatem wymagają one w instalacji zasilającej ograniczników przepięć 
klasy II (C) o wyraźnie mniejszym napięciu obniżonym (np. 1,3 kV) i/lub ograniczników klasy III 
(D) wbudowanych w ruchomy przewód zasilający lub bezpośrednio w urządzenie. 

Znacznie rozszerzono treść rozdziału 443.3.2 (Ochrona za pomocą ograniczników przepięć). 
Podano dwie zasady projektowania ochrony: na podstawie oceny narażeń instalacji (błędnie 
nazywanych w normach PN wpływami zewnętrznymi) lub na podstawie analizy ryzyka (ang. risk 
assesment) pozostawiając komitetowi narodowemu decyzję wyboru metody zalecanej. W obu 
metodach punktem wyjścia jest częstość doziemnych wyładowań piorunowych Ng. Po groźnym 
wstępie zapowiadającym pracochłonne obliczenia norma formułuje proste reguły pozwalające 
obliczenia ominąć. 

Pierwsza metoda wymaga zastosowania ochrony od przepięć pochodzenia atmosferycznego, 
jeżeli instalacja jest zasilana linią napowietrzną albo zawiera linię napowietrzną, a liczba dni 
burzowych w roku przekracza Td = 25 a-1, czyli częstość doziemnych wyładowań przekracza Ng = 
2,24 (km2⋅a)-1, co odpowiada warunkom AQ 2, a w Polsce dotyczy obszaru usytuowanego na 
południe od równoleżnika 51°30’ (linia Głogów – Zduńska Wola – Puławy). Poziom ochrony 
ogranicznika przepięć nie powinien przekraczać wartości odpowiadającej kategorii przepięciowej II 
(2,5 kV w instalacji 230/400 V). Ogranicznik może być usytuowany przy złączu albo w pobliżu 
przyłączenia do linii napowietrznej (na zasadach określonych w załączniku informacyjnym A), albo 
w instalacji budynku. 

Druga metoda jest bardzo uproszczoną wersją analizy ryzyka podanej pierwotnie w normie 
IEC 61662:1995, a następnie zmodyfikowanej i przeniesionej do normy IEC 62305-2:2006, 
przejętej jako EN 62305-2:2006 oraz PN-EN 62305-2:2006/AC [32]. W przypadku budynków 
mieszkalnych, kościołów, budynków biurowych i szkolnych ochrona jest wymagana, jeżeli długość 
umowna d linii zasilającej przekracza wyrażoną w kilometrach długość krytyczną, równą dc = 1/ Ng, 
czyli jeżeli jest spełniony warunek d > dc. Sposób obliczania długości umownej d jest przedmiotem 
załącznika normatywnego B. Natomiast wynikiem analizy jest zawsze konieczność zastosowania 
ochrony w przypadku szpitali, obiektów służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, 
ośrodków komputerowych, muzeów, banków, hoteli, obiektów handlowych, przemysłowych 
i dużych farm. 

 

11. Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej [12] 
Wymagania zasadnicze dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej, jeszcze kilkanaście 

lat temu znane w Polsce tylko nielicznym, zostały uregulowane w akcie prawnym rangi najwyższej 
po konstytucji. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej wchodzi 
w życie 20 lipca 2007 r. Organem właściwym w sprawach kompatybilności elektromagnetycznej 
jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

Aparatura oraz instalacja stacjonarna przed wprowadzeniem do obrotu lub oddaniem do 
użytku podlegają obowiązkowej ocenie zgodności z wymaganiami zasadniczymi. Oceny zgodności 



aparatury wprowadzanej do obrotu dokonuje producent lub jego upoważniony przedstawiciel, przy 
czym mogą oni to uczynić z udziałem jednostki notyfikowanej, autoryzowanej przez ministra 
właściwego do spraw łączności. 

W przypadku aparatury oraz instalacji stacjonarnej spełniającej wymagania norm 
zharmonizowanych korzysta się z domniemania zgodności z wymaganiami zasadniczymi (ang. 
presumption of conformity). 

Ocenę zgodności aparatury przeprowadza się dla wszystkich warunków jej działania, do 
jakich jest ona przeznaczona. Jeżeli aparatura może być wytwarzana i używana w różnych 
konfiguracjach, to ocenę zgodności w zasadzie przeprowadza się dla wszystkich reprezentatywnych 
konfiguracji zgodnych z jej przeznaczeniem. Jednakowoż uważa się za wystarczające 
przeprowadzenie oceny zgodności aparatury w konfiguracji dającej największy poziom zaburzeń 
elektromagnetycznych oraz konfiguracji wykazującej najmniejszą odporność na działanie takich 
zaburzeń. 

Producent lub jego upoważniony przedstawiciel, przed wprowadzeniem aparatury do obrotu 
lub oddaniem do użytku, potwierdza zgodność aparatury z wymaganiami zasadniczymi wysta-
wiając deklarację zgodności oraz umieszczając na aparaturze oznakowanie CE. Jest ono zresztą 
obowiązkowe od dnia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, czyli od 1 maja 2004 r.  

Wykonawca instalacji stacjonarnej dokonuje oceny zgodności tej instalacji przed oddaniem 
jej do użytku na podobnych zasadach, jak dokonuje się oceny zgodności aparatury. Wykonawcą jest 
ten, kto dokonał połączenia instalacji stacjonarnej przed oddaniem jej do użytku, a także ten, kto 
dokonał ostatniej modyfikacji (zmiany zasadniczej) w tej instalacji. 

Aparatura przeznaczona wyłącznie do zamontowania w instalacji stacjonarnej i niedostępna 
w obrocie jako samodzielny wyrób podlega ocenie zgodności wraz z instalacją stacjonarną, do 
której została wmontowana. Nie wymaga się w tym przypadku oceny zgodności producenta lub 
jego upoważnionego przedstawiciela. 

 

12. Wymagania w stosunku do próbników i mierników 
Próbniki i mierniki używane przy kontroli stanu technicznego instalacji powinny odpowiadać 

aktualnemu stanowi techniki bezpieczeństwa. Z upływem czasu zmieniają się wymagania norm 
i przepisów bezpieczeństwa i wytwórcy próbników oraz mierników muszą za nimi nadążać, a nawet 
je wyprzedzać. Na przykład, od kilku lat obowiązuje pomiar prądu dotykowego, pomiar prądu w 
przewodzie ochronnym i pomiar zastępczego prądu upływowego. Miernik uniwersalny, który nie 
pozwala na łatwy pomiar tych wielkości, jest wyrobem przestarzałym 

Od paru lat jest dostępny komplet norm PN-EN 61557 na urządzenia przeznaczone do 
sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Są to jednak normy 
przedmiotowe określające wymagania, jakie powinien spełnić wytwórca i jakim powinien 
odpowiadać nowy wyrób. Nie ma w nich postanowień odnoszących się bezpośrednio do ich 
użytkowania, do postępowania z nimi w trakcie eksploatacji. Ogólne zasady dokonywania 
wzorcowania bądź legalizacji formułuje ustawa  Prawo o miarach [10]. 

Wzorcowanie polega na ustaleniu relacji między wartościami wielkości mierzonej 
wskazanymi przez przyrząd pomiarowy a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych, 
realizowanymi przez wzorzec jednostki miary. Może dodatkowo obejmować stwierdzenie 
zgodności przyrządu pomiarowego z określonymi wymaganiami lub specyfikacjami. Wynik 
wzorcowania, pozwalający na przypisanie wskazaniom przyrządu pomiarowego odpowiednich 
wartości wielkości mierzonej lub na wyznaczenie poprawek tych wskazań oraz błędów, jest 
poświadczany przez organ administracji miar w świadectwie wzorcowania. Wzorcowanie jest 
czynnością techniczną. 

Legalizacja oznacza sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że 
przyrząd pomiarowy spełnia wszelkie stawiane wymagania. Dotyczy przyrządów pomiarowych 
stosowanych w ochronie zdrowia, życia i środowiska, w ochronie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, w działaniach związanych z rozliczeniami finansowymi (obrót handlowy, podatki, cła, 



kary, wynagrodzenia i odszkodowania). Legalizacja jest czynnością prawną. 
Mierniki używane do pomiarów w ramach kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń 

elektrycznych nie podlegają legalizacji, bo ich wskazania nie są podstawą rozliczeń finansowych. 
Tym niemniej osoby wykorzystujące mierniki są odpowiedzialne za poprawność ich wskazań, a w 
każdym razie za ewentualne akceptowanie rażąco mylnych wskazań. Od fachowca można wyma-
gać, aby to zauważył. Między innymi na tym polega wykazanie się należytą starannością oraz wy-
maganą wiedzą w wykonywaniu pracy. 

Mierniki zawierające elementy i układy podatne na efekt starzeniowy albo wykazujące dużą 
wrażliwość na warunki otoczenia (temperatura, obce pole elektromagnetyczne) powinny być 
okresowo wzorcowane. Na przykład przepisy wykonawcze do kanadyjskiego kodeksu pracy 
wymagają wzorcowania luksomierzy nie rzadziej niż co dwa lata, a przy intensywnym ich użytko-
waniu nie rzadziej niż co roku.  

W Niemczech obowiązek okresowego wzorcowania mierników służących do kontroli stanu 
instalacji i urządzeń elektrycznych wynika z przepisów BGV A3 o zapobieganiu wypadkom. 
Zależnie od intensywności ich użytkowania za właściwy uważa się okres od 1 roku do 3 lat. 
A skoro w Polsce nie ma przepisów na ten temat, to przepisy BGV A3 są uznanymi regułami 
technicznymi również na użytek Polaków niezależnie od tego, co o takim podejściu na interne-
towych forach wypisują, pozujący na ksenofobów, ospalcy przerażeni wiszącą nad nimi nieuchron-
nością nauki jakiegokolwiek języka obcego. 

 

13. Wymagania w stosunku do osób dokonujących kontroli stanu technicznego 
W Niemczech i Austrii badania wykonują osoby legitymujące się odpowiednimi 

kwalifikacjami i upoważnieniem do badań kontrolnych (niem. geeigneten, fachkundigen und hiezu 
berechtigten Personen).  

We Francji uprawnienia do badania warunków bezpieczeństwa pracy nadają właściwi mini-
strowie w formie postanowienia (arrêté), publikowanego w dzienniku ustaw (Journal Officiel de la 
République Française). Uprawnienia przyznaje się na 3 lata, z możliwością cofnięcia w każdej 
chwili. Otrzymują je w pierwszym rzędzie instytucje użyteczności publicznej dysponujące kompe-
tentną kadrą i potrzebną aparaturą, np. zespół laboratoriów APAVE (Association de propriétaires 
d'appareils à vapeur et électriques1) mający 120 oddziałów na terenie kraju oraz CEBTP (Centre 
expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics2). 

Polskie prawo budowlane stanowi, że „Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, 
piorunochronnych i gazowych,…, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje 
wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci 
energetycznych i gazowych”. Są to osoby legitymujące się świadectwem kwalifikacyjnym 
uprawniającym do zajmowania się eksploatacją instalacji, urządzeń i sieci na stanowisku dozoru, 
potocznie nazywane osobami ze świadectwem kwalifikacyjnym D, wydanym w oparciu o „rozpo-
rządzenie kwalifikacyjne” [13] stanowiące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo energetyczne. 
Regulacja prawna w prostej sprawie, ale związana z dwiema ustawami i z zakresem kompetencji 
kilku urzędów należących do dwóch resortów, była interpretowana niejednolicie. W odstępie kilku 
miesięcy ministerstwo gospodarki wydawało sprzeczne interpretacje. 

Wspomniane „rozporządzenie kwalifikacyjne” ma być wkrótce znowelizowane, a w projekcie 
nowelizacji rozesłanym do zaopiniowania w połowie stycznia 2007 r. są korzystne zmiany. 
Pierwsza zmiana zasadnicza polega na tym, że przystępujący do egzaminu muszą wykazać się 
odpowiednim wykształceniem i praktyką zawodową. Najniższe wymagania pod tym względem 
dotyczą osób na stanowiskach eksploatacji, mających wykonywać prace tylko w zakresie obsługi 
urządzeń i instalacji: 

– właściwe kierunkowo wykształcenie zawodowe lub średnie wykształcenie ogólne i co najmniej 
jeden miesiąc praktyki zawodowej lub 

                                                 
1 Stowarzyszenie właścicieli urządzeń parowych i elektrycznych 
2 Centrum doświadczalne badań i studiów budownictwa 



– wykształcenie podstawowe i co najmniej sześć miesięcy praktyki zawodowej, 
 

a najwyższe wymagania dotyczą osób na stanowiskach dozoru, mających wykonywać prace 
w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym: 

– właściwe kierunkowo średnie wykształcenie techniczne i co najmniej pięcioletnia praktyka 
zawodowa lub 

– właściwe kierunkowo wyższe wykształcenie techniczne i co najmniej roczna praktyka 
zawodowa. 

 

Za równoważne z wykształceniem zawodowym projekt nowelizacji uznaje wykształcenie 
uczniów ostatniego roku średniej szkoły technicznej oraz studentów od trzeciego roku wyższych 
szkół technicznych, co umożliwia zainteresowanym uzyskiwać poświadczenie kwalifikacji przed 
ukończeniem szkoły. 

Druga zmiana zasadnicza polega na tym, że od osób na stanowiskach dozoru explicite wyma-
ga się na egzaminie pełnej wiedzy obowiązującej osoby na stanowiskach eksploatacji oraz wielu 
dodatkowych kompetencji, w tym wiedzy z zakresu zasad i warunków wykonywania badań i prac 
kontrolno-pomiarowych oraz interpretacji ich wyników. Jeżeli te zapisy znajdą się w rozpo-
rządzeniu, to wreszcie skończą się żenujące dysputy na temat procedury kontroli stanu instalacji 
i urządzeń: kto ma prawo trzymać miernik, kto ma prawo odczytać wynik, kto ma prawo wynik 
wpisać do protokołu, kto ma prawo protokół podpisać itd. To wszystko ma prawo zrobić osoba 
dozoru; ona ustala zakres kontroli, ona kontrolę przeprowadza sama bądź – stosownie do potrzeb 
i do wymagań przepisowych – z dobranymi współpracownikami i ona za wszystko odpowiada. Za 
tym powinny pójść zaostrzone wymagania co do zakresu i trybu przeprowadzania egzaminu 
kwalifikacyjnego i radykalne środki ukrócające negatywna konkurencję między komisjami 
egzaminacyjnymi, rywalizującymi między sobą poprzez obniżanie wymagań. Kilka przypadków 
rażącej zawodowej kompromitacji „absolwentów” powinno skutkować rozwiązaniem komisji 
egzaminacyjnej i kilkuletnim wykluczeniem jej członków. 

Trzecia zmiana zasadnicza polega na tym, że w rozporządzeniu mają być określone zapisy 
dodatkowe, precyzujące bądź ograniczające uprawnienia na stanowiskach eksploatacji, jakie mogą 
być umieszczane w świadectwach kwalifikacyjnych. 

Niezależnie od korygowania bieżących usterek przepisowych, czas najwyższy pomyśleć 
o uregulowaniu w Polsce kwestii uprawnień do kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń 
elektrycznych, poza własnym przedsiębiorstwem, na wzór regulacji zachodnich. Wymagania 
kwalifikacyjne muszą być znacznie podwyższone, a liczba uprawnionych znacznie zmniejszona. 
Muszą też być jasno określone kryteria odpowiedzialności zawodowej. 
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