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POWSZECHNIE  UZNANE  REGUŁY  TECHNICZNE

Dla triumfu nieprawości i głupoty wystarczy,
aby ludzie uczciwi i rozsądni nic nie czynili.

1. Poprawne tradycyjne tworzenie uznanych reguł technicznych

Główną powinnością inżynierów i techników jest konstruowanie oraz produkowanie ma-
szyn, aparatów i urządzeń bądź projektowanie oraz nadzorowanie budowy i eksploatacji złożo-
nych obiektów technicznych, w tym instalacji i sieci elektroenergetycznych. Działania te powin-
ny być prowadzone w sposób optymalny, tzn. zapewniać jak najkorzystniejszy stosunek należy-
cie rozumianych efektów do nakładów, z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa ludzi, zwierząt,
mienia oraz środowiska. W tym celu powinny one odnosić się do aktualnego stanu wiedzy tech-
nicznej, który na potrzeby praktyki wyrażają powszechnie uznane reguły techniczne (niem. die
allgemein anerkannte Regeln der Technik) albo krócej - uznane reguły techniczne1 (niem. die
anerkannte Regeln der Technik) bądź jeszcze krócej - reguły techniczne (niem. die Regeln der
Technik).

Przestrzeganie uznanych reguł technicznych obowiązuje wszystkie osoby wykwalifiko-
wane działające w sferze techniki: inżyniera optymalizującego układ cieplny elektrowni, techni-
ka dobierającego przewody nieskomplikowanej instalacji, ale również montera wykonującego
choćby najprostsze czynności, chociaż oczywiście różny jest stopień skomplikowania reguł
technicznych, które ich dotyczą. Od jednego wymaga się biegłości w posługiwaniu się najnow-
szymi metodami optymalizacyjnymi i rozeznania światowej oferty dostaw urządzeń, od drugiego
- aby śruby odkręcał właściwym kluczem, a nie przecinakiem i młotkiem.

Uznane reguły techniczne są sprawdzonymi zasadami wdrożonymi do praktycznego sto-
sowania, jedne od niedawna, inne od lat, a nawet od niepamiętnych czasów. Aktualny stan
techniki (niem. Stand der Technik), praktycznie wykorzystywanej wiedzy technicznej, wdrożo-
nych osiągnięć techniki w różnych dziedzinach może reprezentować poziom wyższy, bardziej
wyrafinowany, ale nie jest on obowiązujący chociażby dlatego, że nie dla wszystkich jest osią-
galny ze względu na bariery intelektualne, instrumentalne bądź ekonomiczne. Poziom jeszcze
wyższy, ale na razie tylko spodziewany, jeszcze nie wdrożony do praktyki, obiecuje aktualny
stan nauki i techniki (niem. Stand von Wissenschaft und Technik) uprawianej w laboratoriach
badawczych i warsztatach prototypów przodujących firm. Te trzy poziomy techniki każdy łatwo
może sobie zilustrować na przykładzie chociażby komputerów, samochodów, czy samolotów.
Jeśli inteligentny klient kupuje produkt nowoczesny, spełniający wszelkie wymagane standardy,
wykonany zgodnie z uznanymi regułami techniki, to ma przecież świadomość, że na rynku są też
znacznie lepsze i zarazem droższe produkty o podobnym przeznaczeniu i że wkrótce mogą po-
jawić się produkty jeszcze doskonalsze. Spośród wspomnianych trzech poziomów techniki
uznane reguły techniczne reprezentują wprawdzie poziom najniższy, ale już sprawdzony i uwa-
żany za zespół minimalnych wymagań, jakie przy obecnych standardach absolutnie powinny być
dotrzymane, aby urządzenie techniczne mogło być uważane za w pełni użyteczne i bezpieczne.

Synonimem stosowania uznanych reguł technicznych są potoczne sformułowania, iż coś
zostało wykonane zgodnie z zasadami sztuki (inżynierskiej), reprezentuje zasady sztuki (ang.
                                                       
1 Takie określenie zostało użyte w ustawie o normalizacji, ale właściwsze wydaje się sformułowanie uznane reguły

techniki.
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state-of-the-art) albo na odwrót, że został popełniony błąd w sztuce.
Różne odmiany pojęcia „reguły techniczne” pojawiały się w systemie prawa już w końcu

XIX wieku, a forma pełna „powszechnie uznane reguły techniczne” występuje w przepisach
technicznych od ok. 1930 r. (Energiewirtschaftsgesetz, § 16).

Dokument ISO/IEC Guide 2/1986 wyjaśnia, że uznane reguły techniczne są to rozstrzy-
gnięcia problemów technicznych przyjęte przez większość gremium reprezentatywnych specjali-
stów jako odpowiadające aktualnemu stanowi wiedzy [1, 6, 7]. Warto z tej definicji zapamiętać
trzy słowa:

� większość,
� reprezentatywnych,
� specjalistów,

kiedy przyjdzie zastanowić się, czy, jak i przez kogo uznane reguły techniczne w dziedzinie in-
stalacji i urządzeń elektrycznych są tworzone i komentowane w Polsce.

W ponad 800-stronicowym „wprowadzeniu” do norm DIN VDE 0100 (odpowiednik PN-
IEC 60364) Rudolph [14] może z czystym sumieniem napisać (s. 54), że „DIN-Normen sind
Regeln der Technik” i rozwinąć te myśl. Normy racjonalizują działalność techniczną, są gwa-
rantem bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, poprzez w pełni jawne kom-
promisy, przyjęte na zasadzie konsensu przez specjalistów reprezentujących wszystkie zaintere-
sowane strony, tworzą pomosty porozumienia w gospodarce, technice, nauce i administracji.
Służą interesowi ogółu, całej społeczności, a nie jednej z zainteresowanych stron. Korzystając z
aktualnych norm bezpieczeństwa DIN można mieć uzasadnione przekonanie, że przedstawiają
one uznane reguły techniczne opracowane w pełnej zgodzie z przytoczoną wyżej definicją.

Uznane reguły techniczne zapisane nawet w najlepszych normach starzeją się, jedne szyb-
ciej, przed upływem paru lat, inne znacznie wolniej i pozostają aktualne nawet przez dziesięcio-
lecia. Każdą z norm DIN przegląda się nie rzadziej niż co pięć lat, aby w porę ją zaktualizować.
Projekty nowelizacji publikuje się i tym samym udostępnia zainteresowanym i bywa, że dosko-
nali się je latami zanim dochodzi do ustanowienia nowej normy. Ogół zainteresowanych dowia-
duje się zawczasu, w jakim kierunku zmierza nowelizacja, ma szansę przygotować się do stoso-
wania nowych wymagań i ma możliwość uczestniczenia w dyskusji nad ostatecznym kształtem
normy. Uznane reguły techniczne reprezentuje wtedy raczej najnowszy projekt normy, a nie
przestarzała norma, którą ma on zastąpić.

W lutym roku 2002 została ustanowiona nowa wersja arkusza 701 dotyczącego pomiesz-
czeń kąpielowych DIN VDE 0100-701 (VDE 0100 Teil 701):2002-02 [22] zastępująca doku-
ment z roku 1984. Treść nowej niemieckiej normy bazująca na projekcie europejskiego doku-
mentu harmonizacyjnego prHD 384.7.701 ma niewiele wspólnego z nieudolnie zredagowaną
treścią arkusza PN-IEC 60364-7-701. Kolejne wersje projektu normy niemieckiej były publiko-
wane od 10 lat i jako uznane reguły techniczne były wykorzystywane w praktyce.

Od kilku lat w katalogach firmy ABB można znaleźć rewelacyjne odskokowe wyłączniki
selektywne przeznaczone do instalowania w złączach instalacji elektroenergetycznych (niem.
Hauptsicherungsautomaten Baureihe S 700®) z adnotacją, że są one produkowane „nach E DIN
VDE 0645”, czyli zgodnie z projektem (niem. Entwurf) normy DIN VDE 0645. W braku usta-
nowionej normy uwzględniającej najnowszą myśl konstrukcyjną uznane reguły techniczne sta-
nowi projekt normy.

Poza normami DIN VDE niemieccy elektrycy kierują się uznanymi regułami technicznymi
zawartymi w wielu innych dokumentach i publikacjach opracowanych przez gremia reprezen-
tatywnych specjalistów i akceptowanych przez większość tych gremiów. Są to przede wszystkim
przepisy techniczne, zwłaszcza przepisy bezpieczeństwa, wydawane przez organy administra-
cyjne (np. ministerstwa, inspektoraty nadzoru technicznego) oraz warunki techniczne instytucji
ubezpieczeniowych. Są to wreszcie rzeczowe komentarze do norm bądź przepisów w postaci
licznych wydawnictw książkowych i artykułów w czasopismach technicznych oraz publikowa-
nych tamże odpowiedzi na zapytania czytelników. Komentarze, artykuły i odpowiedzi są na ogół
podpisywane przez pojedyncze osoby, ale osoby uczciwe, kompetentne i odpowiedzialne, obda-
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rzone zaufaniem publicznym, wchodzące w skład większych gremiów, których opinii zasięgają
w trudniejszych sprawach. Uczciwość autora i eksperta polega między innymi na tym, że w razie
popełnienia błędu, przyznaje się do tego i błąd prostuje. Kompetencje polegają między innymi
na rzeczowym przedstawianiu i dogłębnym uzasadnianiu wskazywanych rozwiązań bądź roz-
strzygnięć problemów technicznych, co zresztą sprawia, iż rozstrzygnięcia przygotowane nieza-
leżnie od siebie przez różnych ekspertów są identyczne bądź zbliżone. Odpowiedzialność polega
między innymi na tym, że przed wydaniem osądu zainteresowany dokładnie rozpoznaje i stu-
diuje postawiony problem, zapoznaje się z opiniami innych osób, zwłaszcza z opiniami odmien-
nymi, i co najważniejsze, a w Polsce mało rozpowszechnione - wie, czego nie wie i nie zajmuje
stanowiska w sprawach, na których się nie zna. Nikt nie może sobie pozwolić - jak w Polsce
zdarza się nawet profesorom - na wielokrotne wypisywanie głupstw i upieranie się przy nich, bo
oznaczałoby to definitywną kompromitację i śmierć zawodową.

Aczkolwiek normy przedstawiają w krajach Unii Europejskiej najwyższej rangi uznane re-
guły techniczne, to ich stosowanie jest w zasadzie dobrowolne. Nie oznacza to jednak, że można
je bezkarnie lekceważyć, omijać i postępować wbrew ich postanowieniom. W razie wątpliwości
co do jakości produktu lub usługi kwestie sporne rozstrzygać się będzie przyjmując za podstawę

przede wszystkim wymagania norm. W razie wypadku z ludźmi, awarii, zagrożenia dla środowi-
ska sprawdzenia, czy urządzenie było zbudowane i eksploatowane zgodnie z zasadami sztuki
inżynierskiej, dokona się w oparciu o wymagania norm. Na wymagania norm będą się powoły-
wać poszkodowani klienci, organizacje konsumenckie, organy nadzoru rynku, niesłusznie obwi-
nieni producenci, instytucje ubezpieczeniowe, organy ścigania i każdy inna osoba fizyczna lub
prawna występująca jako strona albo rozjemca w sporze, również w postępowaniu sądowym
karnym bądź cywilnym. Kto będzie chciał, by mu zlecano projekty, nadzory, wykonawstwo,
ekspertyzy, czy okresowe badania stanu urządzeń, ten będzie przestrzegał dobrowolnych norm
technicznych, bo będzie to gwarancją należytej jakości wytworu umysłu i rąk, gwarancją akcep-
tacji obiektu przez firmę ubezpieczeniową czy inspekcję pracy i gwarancją spokoju ze strony
prokuratora.

W prawodawstwie Unii Europejskiej od roku 1985 szczególne znaczenie mają dyrektywy
nowego podejścia. Są to obowiązujące akty prawne Unii formułujące zasadnicze wymagania
dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Wymagania te są sformułowane opi-
sowo i ogólnikowo, aby łatwiej uzyskać konsens krajów członkowskich i nie ograniczać postępu
technicznego. Natomiast wynikające z dyrektyw szczegółowe wymagania techniczne znajdują
się w 16411 szczególnej rangi „normach europejskich EN zharmonizowanych z dyrektywa-
mi nowego podejścia”. W razie potrzeby nowelizuje się tekst normy zharmonizowanej, jednej z
wielu, która jest dokumentem do dobrowolnego stosowania, a nie tekst dyrektywy, która ma moc
obowiązującego prawa.

Najwięcej norm europejskich, bo aż 560, jest zharmonizowanych z dyrektywą 73/23/EEC
LVD Low Voltage Equipment [17]. Dotyczą one sprzętu o napięciu znamionowym
50÷1000 Vac (75÷150 Vdc), i to zarówno sprzętu przeznaczonego do bezpośredniego użytko-
wania, zwłaszcza odbiorników energii elektrycznej (narzędzi elektrycznych, lamp, sprzętu go-
spodarstwa domowego), jak i komponentów do montowania instalacji (aparatury rozdzielczej i
sterowniczej, przewodów, osprzętu).

Jak widać, mimo zasady dobrowolności stosowania norm, organy administracji wspólno-
towej mogą wybranym normom EN nadawać status szczególny normy zharmonizowanej. Orga-
ny administracji państwowej krajów członkowskich mogą też nadawać rygor obligatoryjności,
przywołując normę w przepisach technicznych, bądź ustanawiając akty prawne powtarzające w
całości lub w części postanowienia określonej normy albo grupy norm i ewentualnie odstępując
od wymagań (międzynarodowych, europejskich) uważanych za nieodpowiednie w danym kraju
ze względu na nieuzasadnione nakłady finansowe albo ze względu na niezgodność z krajową

tradycją techniczną. Przykładem są przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych wydawane

                                                       
1 Stan w roku 2001.
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we Francji [23, 24], gdzie państwo zastrzega sobie prawo weta [5, 13], jeśli chodzi o wprowa-
dzanie w życie niektórych wymagań norm międzynarodowych bądź europejskich.

Reasumując, w krajach, w których techniką zarządzają osoby kompetentne i odpowie-
dzialne, uznane reguły techniczne mają postać:
a) dokumentów normatywnych administracji państwowej i prawa wspólnotowego, których sto-

sowanie jest obowiązkowe,
b) norm i projektów norm, dokumentów harmonizacyjnych i podobnych opracowań zespołów

ekspertów, których stosowanie jest w zasadzie dobrowolne, ale od których odstąpienie jest
nader ryzykowne,

c) komentarzy do norm i przepisów, podręczników i poradników technicznych, jeżeli są opra-
cowane i zaopiniowane przez uznanych specjalistów i mają aprobatę instytucji naukowej albo
stowarzyszenia naukowo-technicznego, przy czym oczywiście stosowanie ich jest tym bar-
dziej dobrowolne; atrakcyjność ich polega na tym, że wyjaśniają sens różnych wymagań
przepisów i norm, podają ich uzasadnienie, uczą myślenia i ułatwiają rozwiązywanie proble-
mów szczegółowych.

2. Liczba Polskich Norm deklarowanych jako zgodne z normami europejskimi

Jeśli Polska ma wejść do Unii w roku 2004, to najpóźniej z początkiem roku 2003 Polski
Komitet Normalizacyjny powinien zostać pełnoprawnym członkiem europejskich organizacji
normalizacyjnych CEN i CENELEC1, w których od roku 1991 jest afiliantem. Aby tak się stało,
trzeba uprzednio spełnić kilka trudnych warunków, m.in. wdrożyć jako normy krajowe co naj-
mniej 80% norm europejskich EN (pozostałe 20% w ciągu roku po przystąpieniu) i wycofać
wszystkie krajowe dokumenty przepisowe sprzeczne z normami europejskimi.
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Rys. 1. Tempo wdrażania norm europejskich do zbioru Polskich Norm

                                                       
1 CEN - Europejski Komitet Normalizacyjny (franc. Comité Européen de Normalisation), CENELEC -

Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (franc. Comité Européen de Normalisation Électr-
otechnique).
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Te warunki są znane od lat, a mimo to wdrażanie norm europejskich do zbioru Polskich
Norm (rys. 1) następowało ślamazarnie [4]. Przez ponad dziesięć lat, do końca roku 2001 wpro-
wadzono mniej więcej połowę zbioru norm EN, wobec czego w ciągu roku 2002, jednego jedy-
nego roku, jaki pozostał, trzeba przejąć jeszcze ponad 3000 norm EN. Transpozycja takiej liczby
norm w ciągu jednego roku metodą tłumaczenia jest niewykonalna, wobec czego za pięć dwuna-
sta zdecydowano ogromną ich większość wprowadzić w języku oryginału metodą noty uznanio-
wej. Ostatnie zeszyty miesięcznika „Normalizacja” (2/2002, 4/2002, 5/2002, 7/2002) zawierają
tasiemcowe wykazy „Normy europejskie przewidziane do uznania za PN” z podaniem krótkich,
jednomiesięcznych terminów zgłaszania uwag. Znaczna część to normy elektrotechniczne, doty-
czące wszelkich działów elektrotechniki i zakresów działania niemal wszystkich normalizacyj-
nych komisji problemowych: technika świetlna, kable i przewody, materiały elektroizolacyjne i
próby środowiskowe, instalacje elektryczne, sprzęt elektroinstalacyjny, sprzęt powszechnego
użytku, energoelektronika, automatyka i robotyka przemysłowa, bezpieczniki, aparatura roz-
dzielcza i sterownicza, systemy alarmowe, chemiczne źródła prądu, trakcja, urządzenia w wyko-
naniu przeciwwybuchowym itd.

Tylko elektrycy właśnie otrzymują ponad tysiąc norm europejskich w języku angielskim,
które PKN uznaje za Polskie Normy PN-EN. Jest wśród nich sporo norm przedmiotowych inte-
resujących w kraju zaledwie po kilka lub kilkanaście osób, pracowników laboratoriów badaw-
czych albo konstruktorów, osoby dobrze znające język angielski, które i dotychczas posługiwały
się oryginałami wielu norm IEC lub EN w braku zaufania do trafności tłumaczenia polskiego. Za
przykład norm interesujących nielicznych elektryków, które tłumaczenia nie wymagają, może
posłużyć norma:

EN 60682:1993 Standard method of measuring the pinch temperature of quartz-tungsten-
halogen lamps (IEC 60682:1980 + A1:1987).  Metoda pomiaru temperatury spłaszcza ża-
rówek halogenowych ze szkła kwarcowego.

Wśród wspomnianych norm europejskich przyjmowanych w języku oryginału jest jednak
również wiele norm ważnych dla najliczniejszej grupy elektryków zajmujących się instalacjami i
urządzeniami elektrycznymi. Niech przykładem będą chociażby następujące normy:
� EN 1837:1999 Safety of machinery. Integral lighting of machines. Bezpieczeństwo maszyn.

Oświetlenie własne maszyn. Norma zharmonizowana z Dyrektywą 98/37/EC.
� EN 1838:1999 Lighting applications. Emergency lighting. Zastosowania oświetlenia. Oświe-

tlenie awaryjne.
� EN 61140:2001 Protection against electric shock - Common aspects for installation and equi-

pment. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne aspekty instalacji i urzą-
dzeń. PN sprzeczne, wycofywane: PN-92/E-05031, PN-E-05032:1994.

� HD 625.1 S1:1996 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems –
Part 1: Principles, requirements and tests (IEC 60664-1:1992, modified). Koordynacja izolacji
urządzeń elektrycznych niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania. Norma
zharmonizowana z Dyrektywą 73/23/EEC. PN sprzeczna, wycofywana: PN-IEC 664-1:1998.

� EN 50014:1997 + A1:1999 + A2:1999 Electrical apparatus for potentially explosive atmo-
spheres - General requirements. Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybu-
chem - Wymagania ogólne i metody badań. Norma zharmonizowana z Dyrektywą 94/9/EC.

Można sobie wyobrazić różnorodne utrudnienia po odesłaniu tysięcy elektryków do tek-
stów oryginalnych. Najpierw trzeba je zdobyć i słono za nie zapłacić. Następnie trzeba się
wczytać w niełatwy tekst oryginału i poprawnie go zinterpretować. Jakie to trudne, mogą powie-
dzieć ci nieliczni członkowie normalizacyjnych komisji problemowych, którzy sami to nieraz
czynili.

Jako członek NKP nr 75 wielokrotnie weryfikowałem tłumaczenie na język polski norm
dotyczących bezpieczników, wykonane w oparciu o angielski tekst oryginału przez najlepszych
specjalistów w zakresie konstruowania i badania bezpieczników, doskonale znających język an-
gielski. Pomijanie innych wersji językowych oryginału (francuskiej i ew. niemieckiej) oraz od-
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ruchowe kurczowe trzymanie się angielskiej składni sprawiają, że pierwotny tekst polskiego
tłumaczenia na ogół wymaga przeredagowania, aby stał się jednoznaczny, ścisły, jak najprostszy
i poprawny językowo. Jednak prawdziwe kłopoty zaczynają się wtedy, kiedy nie jest jedno-
znaczny tekst oryginału i kiedy występują chociażby drobne różnice merytoryczne między po-
szczególnymi jego wersjami językowymi. Na ogół domyślamy się, jaki był zamysł autorów ory-
ginału normy, niezdarnie przelany na papier, ale czy tekst Polskiej Normy może opierać się na
domysłach? Pamiętam dwugodzinną naradę kilku najlepszych „bezpiecznikowców”, ze śp. prof.
Tadeuszem Lipskim na czele, zwołaną dla ustalenia treści jednego zdania projektu normy. Pa-
miętam telefony do zaprzyjaźnionych specjalistów angielskich i amerykańskich dla wyjaśnienia
różnicy między sformułowaniami „two millimetres square” oraz „two square millimetres”1. Jak z
takim tekstem ma sobie poradzić przeciętny inżynier lub technik nie nawykły do czytania obco-
języcznych publikacji technicznych, a tym bardziej - obcojęzycznych tekstów przepisowych?
W najlepszym razie przetłumaczy to tak, jak NKP nr 55 tłumaczy normę PN-IEC 60364. Po-
wstanie tekst z użyciem polskich słów, ale trudny do pojęcia i merytorycznie niezgodny z orygi-
nałem.

Na pocieszenie można dodać, że uznanie dziś, pod naciskiem okoliczności, oryginalnej
wersji normy EN za Polską Normę nie zamyka możliwości przetłumaczenia jej w przyszłości i
ustanowienia polskiej wersji normy PN-EN, ale z różnych powodów będzie to można uczynić
tylko w odniesieniu do nielicznych norm.

W wykazach „Normy europejskie przewidziane do uznania za PN” są przy licznych pozy-
cjach wymienione „PN sprzeczne”, które jednocześnie są wycofywane. W przypadku wielu do-
tychczasowych norm PN chodzi o drobne rozbieżności, których nie byłoby, gdyby w minionych
latach niektóre komisje normalizacyjne nie upierały się przy tłumaczeniu norm IEC zamiast
przyjmować za podstawę dokumenty europejskie EN i HD. Uszło uwagi, że tylko niespełna
60 % norm europejskich EN z zakresu elektrotechniki jest identycznych z normami międzynaro-
dowymi IEC, pozostałe bazując na dokumentach IEC wprowadzają istotne zmiany merytoryczne
albo są oryginalnymi opracowaniami CENELEC. Rezultat jest dziś taki, że trzeba kupić i prze-
studiować kilkudziesięciostronicową normę EN w językach oryginału, aby wychwycić - poza
błędami tłumaczenia - kilka zmienionych postanowień lub wyjaśnień w wycofywanej normie.

3. Jakość Polskich Norm deklarowanych jako identyczne z normami IEC i/lub EN

Funkcjonariusze PKN mają z urzędu doskonałe samopoczucie. Odchodzący we wrześniu
1999 r. prezes PKN J. Roszij powiedział w pożegnalnym wywiadzie dla dziennika „Życie”, że
„Norma jest jak Biblia. Każde zawarte w niej słowo ma duże znaczenie.”, co sprowokowało arty-
kuł [8] wykazujący czarno na białym, że Polskich Norm to stwierdzenie nie dotyczy. A zwłasz-
cza nie dotyczy wieloarkuszowej normy PN-IEC 60364 i innych norm „opracowywanych” przez
NKP nr 55 pod kierunkiem prof. Z. Flisowskiego, których jakość na bieżąco śledzę. Przez dwa
lata mijające od opublikowania cytowanego artykułu nic na lepsze nie zmieniło się. Nie wszyst-
kie wytknięte wtedy błędy zostały poprawione, a komisja normalizacyjna z udziałem dwóch pro-
fesorów i kilku doktorów nauk technicznych skutecznie podsuwa do ustanowienia kolejne buble
normalizacyjne.

Projekty niektórych norm znajdujących się w gestii NKP nr 55 opiniowałem, liczne po-
prawki sugerowałem; wiele z nich nie zostało zrozumianych albo z innych powodów nie zostało
wprowadzonych. Błędy w kolejnych arkuszach normy PN-IEC 60364 mają różne przyczyny:
� Niektóre wynikają z braku kompetencji członków komisji, z braku rozeznania w dziedzinie

elektrotechniki, której dotyczy norma, z niedostatecznej znajomości języków obcych, jak i z
nieporadności w posługiwaniu się językiem polskim.

� Inne są wynikiem złej woli, chęci postawienia na swoim za wszelką cenę albo co gorsza -
wynikiem dążenia do zwiększenia sprzedaży w Polsce określonego sprzętu elektrycznego,

                                                       
1 „kwadrat o boku równym dwa milimetry” oraz „dwa milimetry kwadratowe”.
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przy czym chodzi o naprawdę duże pieniądze.

Przed rokiem ustanowiono obszerną normę PN-IEC 60364-5-523:2001 dot. obciążalności
długotrwałej przewodów [18], po czym właściwy minister wprowadził obowiązek jej stosowa-
nia. Jest w niej ok. 30 brzemiennych w skutki błędów merytorycznych. Jeśli układany pojedyn-
czo bezpośrednio w ziemi kabel YKY o trzech obciążonych żyłach ma przewodzić prąd 260 A,
to w myśl dotychczasowych przepisów (PBUE, zeszyt 10, tabl. 16) potrzebny był przekrój 70
mm2, a według arkusza 523 (tabl. 52-C3) – potrzebny jest przekrój 240 mm2. Można mnożyć
podobne przykłady, kiedy przekrój należałoby zwiększać o kilka stopni. A dlaczego w punkcie
523.3.1. napisano: „Współczynniki poprawkowe dla gruntu o rezystywności cieplnej większej niż
2,5 K⋅m/W są podane w tablicy 52-D3.” skoro w oryginale jest napisane dla gruntu o rezystyw-
ności cieplnej innej niż 2,5 K⋅m/W. Czy chodzi o to, by polskich elektryków mających do czy-
nienia niemal wyłącznie z gruntami o rezystywności cieplnej mniejszej niż 2,5 K⋅m/W zniechę-
cić do korzystania ze współczynników poprawkowych albo zabronić im tego i w ten sposób
zwiększyć obroty koncernu miedziowego? Kiedy wreszcie organy ścigania zajmą się tymi i po-
dobnymi przejawami sabotażu gospodarczego?

Poważne konsekwencje mają przypadkowe bądź celowe potknięcia terminologiczne w ar-
kuszach normy PN-IEC 60364.

Błędnie przetłumaczona definicja i interpretacja części przewodzącej obcej, latami uparcie
podtrzymywana, pozwala uzasadniać obłędne wymysły obejmowania miejscowymi połączenia-
mi wyrównawczymi metalowej armatury na rurociągach z tworzyw sztucznych. Według wszel-
kich wersji językowych norm IEC oraz EN część przewodząca obca jest to dostępny dla dotyku
przewodzący przedmiot, nie będący częścią urządzenia elektrycznego, który może wprowadzać
określony potencjał, zazwyczaj potencjał ziemi, np. metalowa konstrukcja budowlana, metalo-
wy rurociąg, przewodząca podłoga lub ściana. Chodzi przede wszystkim o nieuchronnie uzie-
mione przewodzące rurociągi, konstrukcje budowlane i inne przedmioty o dużych rozmiarach,
przechodzące przez różne pomieszczenia i/lub kondygnacje. Tymczasem w unikalnej w skali
światowej definicji Flisowskiego część przewodząca obca jest to część przewodząca nie będąca
częścią instalacji elektrycznej, która może znaleźć się pod określonym potencjałem, zazwyczaj
pod potencjałem ziemi.

Błędnie przetłumaczony - wbrew moim ostrzeżeniom - tytuł arkusza 706 „Przestrzenie
ograniczone powierzchniami przewodzącymi” [19] stał się pretekstem do rozciągania jego wła-
ściwości i jego surowych wymagań na wymiennikownie ciepła, kotłownie i podobne obszerne
pomieszczenia zawierające metalowe rurociągi. Tymczasem chodzi o ograniczone  przestrzenie
przewodzące (ang. restrictive  conducting  locations, franc. enceintes  conductrices  exiguës,
niem. leitfähige  Bereiche  mit  begrenzter  Bewegungsfreiheit, nazywane dawniej enge,  leitend
umschlossene  Räume), czyli ciasne pomieszczenia w budynku albo ciasne wnętrza innego
obiektu technicznego o ścianach i/lub innych dużych częściach przewodzących, z którymi czło-
wiek może stykać się znaczną powierzchnią ciała mając ograniczoną możliwość przerwania tej
styczności, np. ciasne wnętrze metalowego zbiornika, kotła, rurociągu, zęzy.

Uczciwy polski elektryk, który zamierza projektować instalacje elektryczne zgodnie ze
standardami europejskimi musi niestety korzystać z oryginalnych tekstów normalizacyjnych, a
nie z polskiego tłumaczenia zepsutego przez nieuctwo i karygodną nieodpowiedzialność pol-
skich profesorów, doktorów i innych wybitnych specjalistów zajmujących się normalizacją. Le-
piej przejmować normy w języku oryginału metodą noty uznaniowej niż rodzić polskie potwor-
ki, jak to czyni zespół Flisowskiego.

Normy i przepisy elektrotechniczne są w Polsce nader niekompletne. Najbardziej jaskra-
wym dowodem jest brak przepisów dotyczących ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach
wysokiego napięcia. Dla instalacji niskiego napięcia stos norm i przepisów jest pokaźny, co nie
znaczy kompletny i wobec tego w praktyce ich stosowania powstają różne wątpliwości i spory.
Niedawno przy odbiorze sporego osiedla w Trójmieście zakwestionowano umieszczenie tablic
rozdzielczych mieszkaniowych nad drzwiami wejściowymi mieszkań. Kierowano się zdrowym
rozsądkiem, bo nie sposób w polskich przepisach znaleźć zakaz takiej lokalizacji. Prezes firmy
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budowlanej poprosił mnie o ekspertyzę obiecując sutą gratyfikację. Odpowiedziałem, że mogę
opinię sporządzić, w braku polskich przepisów odwołam się do normy niemieckiej i do podręcz-
nika [16], w którym obrazowo (rys. 2) wyjaśniono, na jakiej wysokości powinna się znajdować
tablica rozdzielcza mieszkaniowa i dlaczego nie wolno jej umieścić nad drzwiami. Zapewniłem,
że moja opinia wsparta powołaniem na normę DIN i poradnik-komentarz VDE będzie przedsta-
wiała „uznane reguły techniczne”. Prezes odpowiedział, że go nie zrozumiałem, że taka opinia
go nie interesuje. Bo prezes nie poszukiwał eksperta, lecz utytułowanej prostytutki, która sprzeda
nie tyle ciało, co duszę i za pieniądze napisze, co prezes sobie życzy.

Rys. 2. Niedopuszczalne i poprawne umiejscowienie tablicy rozdzielczej mieszkaniowej [16]

Ta rozmowa przypomniała mi konferencję „Pola elektromagnetyczne 50 Hz a energetyka i
środowisko” w Szczyrku w listopadzie 1998 r. Kilku prelegentów ubolewało, że społeczeństwo
nie wierzy zgromadzonym tu ekspertom zapewniającym o nieszkodliwości pola elektromagne-
tycznego 50 Hz występującego w sąsiedztwie linii i stacji, a daje wiarę dziennikarzom wypisują-
cym bzdury na ten temat i wymachiwało świeżą gazetą z artykułem „Linie, które zabijają” na-
wiązującym do odbywającej się właśnie konferencji. Próbowałem wyjaśnić powody nieufności
wobec ekspertów, powiedziałem, że eksperci w Polsce się skundlili i za odpowiednie pieniądze
można zdobyć ekspertyzę niemal dowolnej treści podpisaną przez dowolnie utytułowaną osobę.
Niektóre spojrzenia próbowały mnie zabić, ale w sukurs przyszedł prowadzący obrady prof. A.
Piłatowicz mówiąc, że moje słowa są niestety prawdziwe i że on sam zna zdarzenia, które je
potwierdzają.
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Parę miesięcy po rozmowie z prezesem uczestniczyłem w czerwcu 2002 r. w konferencji
„Elektryka polska wobec integracji z Unią Europejską”. Były wartościowe rzeczowe referaty, ale
byli i tacy, którzy z trybuny opowiadali banialuki. W kuluarach można było kupić książeczki
COSiW SEP na ogół o żenującym poziomie, obdarowywano też gości zeszytem nr 4(6) 2002
pisma „elektro”, w którym redaktor prowadzący opublikował własny artykuł „Projekt instalacji
w mieszkaniu”. Poza niezbyt sensownymi obliczeniami zamieścił wskazówkę, że tablicę roz-
dzielczą mieszkaniową „…należy zainstalować wewnątrz mieszkania na wysokości min. 2 m nad
posadzką…”. Skąd redaktor wytrzasnął te dwa metry i to minimum dwa metry? Wystarczy tę
poradę porównać ze wskazówkami z rys. 2, aby zorientować się, kto się wyrywa do prowadzenia
polskich elektryków do Europy. Na stare lata, kiedy już redaktor nie będzie w stanie wejść na
krzesło, należałoby go ulokować w mieszkaniu o wysokości co najmniej 3 m, z tablicą rozdziel-
czą pod samym sufitem.

4. Polska karykatura „gremium reprezentatywnych specjalistów” i jej dokonania

W dziedzinie instalacji i urządzeń elektrycznych panoszy się w Polsce sitwa niedouczo-
nych i nieodpowiedzialnych elektryków pozująca na polski odpowiednik „gremium reprezenta-
tywnych specjalistów”. Podejmowane przez nich działania mają następujące główne cele:
� kreować ich wizerunek jako euroentuzjastów zaangażowanych w przygotowanie akcesu do

Unii zbiorowości polskich elektryków,
� kreować ich wizerunek jako ekspertów w dziedzinie instalacji i urządzeń elektrycznych, a

nawet racjonalizatorów i wynalazców,
� zwiększyć w Polsce obroty koncernu miedziowego oraz hurtowni elektrotechnicznych po-

przez wymuszanie coraz większych przekrojów przewodów i kabli oraz obligatoryjność sto-
sowania kosztownych aparatów elektrycznych,

� przygotować im ciepłe posadki poprzez utworzenie nowego tworu, polskiego odpowiednika
francuskiej inspekcji instalacji elektrycznych CONSUEL, co miałoby im wynagrodzić krzyw-
dę wyrządzoną poprzez likwidację COBR Elektromontaż.

Szkodliwość ich działania jest tym większa, że czyhają w każdym miejscu, gdzie tworzy
się, opiniuje i interpretuje normy oraz przepisy techniczne z zakresu instalacji i urządzeń elek-
trycznych: w Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 55, w Centralnym Kolegium Sekcji In-
stalacji i Urządzeń Elektrycznych SEP, w ministerstwach, a do niedawna również w COBR
Elektromontaż.

Nie jest to reprezentacja wyłoniona w wyniku wyborów ani w wyniku postępowania kwa-
lifikacyjnego, nie jest to też zespół uznanych autorytetów. Jest to grono kolesiów, którzy dobrali
się według sobie znanych kryteriów. Większość powstaje w ten sposób, że jedna i ta sama osoba
pełniąca różne funkcje dochodzi do konsensu sama ze sobą i podpisuje rozstrzygnięcia proble-
mów technicznych w imieniu każdego ze swoich wcieleń (rys. 3). Treść tych rozstrzygnięć
świadczy o wiedzy, a podwójny podpis - o klasie człowieka. Jeśli podwójny podpis nie wystar-
cza, to stosuje się metodę ministra-profesora Łapińskiego, który do dyskusji nad kontrreformą
służby zdrowia zaprasza wyłącznie osoby podzielające jego poglądy.

Pozostaje prześledzić, jaką interpretację określenia specjaliści w Polsce się akceptuje. Spe-
cjalistów poznaje się po owocach ich pracy. O kompromitujących dokonaniach „specjalistów” w
normalizacji już była wyżej mowa. Podobne są ich dokonania przy tworzeniu przepisów resor-
towych, a najlepszym przykładem jest niedawno ogłoszone Rozporządzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie [21] stanowiące nowelizację wcześniejszego rozporządzenia
MGPiB z dnia 14 grudnia 1994 r. z późniejszymi zmianami [20].

Wprowadzone w nim w kilku miejscach (§113.8, §122.3, §135.6) wymaganie obejmowa-
nia miejscowymi połączeniami wyrównawczymi metalowej armatury rurociągów z tworzyw
sztucznych jest przejawem zawodowego debilizmu. Parokrotnie przed tym przestrzegałem [10,
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12] tłumacząc, że takie kłopotliwe połączenia niczego nie dają, a wręcz przeciwnie - pogarszają
stan bezpieczeństwa, wprowadzając potencjał ziemi tam, gdzie go nie było. Przytaczałem posta-
nowienia przepisów krajów Unii na ten temat. Nie doszłoby do tej kompromitacji polskiego
prawa, gdyby nie paru nieodpowiedzialnych profesorów. Najpierw prof. Z. Flisowski z Politech-
niki Warszawskiej przez całe lata tolerował, a nawet wspierał poronione wymysły na ten temat
lansowane przez nieuków z NKP nr 55, której przewodniczy. Potem prof. M. Kosiorek z Insty-
tutu Techniki Budowlanej bezmyślnie powtarzał te bzdury w swoich referatach „szkoleniowych”
przydając im profesorskiego splendoru. Nie doszłoby też pewnie do tej kompromitacji, gdyby w
ministerstwie nad ładem w przepisach związanych z prawem budowlanym czuwał kompetentny
urzędnik, a nie M. Giera, wspólnik autorów niedowarzonych wymysłów, gotowy podsunąć mini-
strowi do podpisu nonsensy w zamian za złożoną przez kolesiów obietnicę zaproszenia do wy-
głaszania prelekcji o aktualnym stanie przepisów.

Rys. 3. Polski patent na tworzenie większości gremium reprezentatywnych specjalistów1

Po wielu latach dyskusji w lutym roku 2002 znowelizowano w Niemczech arkusz 701 do-
tyczący pomieszczeń kąpielowych. Zniesiono wymaganie obejmowania miejscowymi połącze-
niami wyrównawczymi metalowej wanny, jeśli nie jest ona nieuchronnie uziemiona przez przy-
łączoną metalową rurę wodociągową i/lub rurę kanalizacyjną2. I jak na tym tle wyglądają polscy
„specjaliści”, w tym profesorowie zalecający takie połączenia w odniesieniu do kranów i złączek
na rurach z tworzyw izolacyjnych? I cóż to za profesorowie, którzy wielokrotnie rozmawiając na
tematy zawodowe z nieukami, nie są w stanie zorientować się w poziomie ich wiedzy?

Zapadły wcześniej uzgodnienia, że w omawianym rozporządzeniu - po nowelizacji - za-
miast poprzedniej treści §183, głupawo zredagowanej i na odległość śmierdzącej korupcją, znaj-
dzie się po prostu powołanie na wymagania Polskich Norm. Wbrew tym wymaganiom i wbrew
standardom europejskim polski minister infrastruktury, w wyniku knowań durniów, każe stoso-
                                                       
1 Jest to jedyny niezaprzeczalny wynalazek tego środowiska.
2 Identyczny zapis znalazł się w roku 1996 w projekcie nowelizacji polskich przepisów [14].
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wać wyłączniki nadprądowe we wszelkich obwodach odbiorczych, tzn. również w instalacjach
przemysłowych, zakazuje w każdej instalacji (również przemysłowej) układu TN-C, każe w
każdej instalacji stosować urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej i podaje pokracznie sfor-
mułowane zalecenia stosowania wyłączników różnicowoprądowych. Ktoś nadal liczy na
wdzięczność hurtowni elektrotechnicznych oraz ajentów sprzedających ograniczniki przepięć
oraz nadprądowe i różnicowoprądowe wyłączniki.

Psucie norm i przepisów „specjalistom” nie wystarcza. Od czasu do czasu dokonują od-
kryć i wynalazków. Specjalizują się w częściowej modernizacji wewnętrznych linii zasilających
w budynkach wielopiętrowych. Chodzi o zasilanie z 5-przewodowej wlz instalacji odbiorczych
zarówno starych o układzie TN-C, jak i zmodernizowanych o układzie TN-S. Przez kilka lat
„specjaliści” natrętnie propagowali pomysł zwierania na każdej kondygnacji przewodów N i PE
(rys. 4), pomysł pozostający w jaskrawej sprzeczności z postanowieniem 546.2.3 normy PN-IEC
60364 i również jej poprzedniczki PN/E-05009. Byli głusi na słowa krytyki, dopóki pomysł nie
został napiętnowany w niemieckim miesięczniku wraz ze wskazaniem właściwego układu połą-
czeń [2, 9]. Zarzucili poroniony pomysł jako wadliwy, bez słowa wyjaśnienia, kto pokryje
koszty doprowadzenia do poprawnego stanu instalacji uszkodzonych za ich radą. Po złapaniu
oddechu specjaliści wymyślili nowy system (rys. 5), ale i on został już zdyskredytowany w tym
samym niemieckim miesięczniku [3, 11].
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Rys. 4. Zasady częściowej modernizacji wlz
wielokrotnie publikowane w latach 1998-2000.
Obszerną ocenę tego pomysłu można znaleźć w
miesięczniku niemieckim ELEKTROPRAK-
TIKER [2]. Konkluzja:
„Die fragliche Lösung ist unzulässig”

Rys. 5. „Autorskie rozwiązanie wlz” (Elektroinstalator,
2001, nr 5
Obszerną ocenę tego pomysłu można znaleźć w mie-
sięczniku niemieckim ELEKTROPRAKTIKER [3].
Konkluzja:
„Das …System… hat keinen Namen und ist nicht legal ”

Warto zwrócić uwagę na tę krytyczną ocenę wybryków myślowych polskich bufonów do-
konaną przez specjalistów niemieckich, specjalistów autentycznych. Polscy sędziowie i inni
urzędnicy musieli przywyknąć, że ich wyroki, decyzje i procedury mogą być oceniane przez
trybunały międzynarodowe. Podobnie, polscy „specjaliści” muszą przywyknąć, że ich rozstrzy-
gnięcia problemów technicznych mogą być oceniane przez reprezentatywne gremia specjalistów
Unii. W największym niebezpieczeństwie jest grupa nieodpowiedzialnych polskich profesorów,
którzy chętnie wypowiadają się, również na piśmie, w kwestiach, o których nie mają pojęcia.
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Duchowym inicjatorem i protektorem wyżej opisywanych wybryków jest przewodniczący
Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 55, prof. Z. Flisowski. W wypowiedzi opublikowanej
w zeszycie 12/2001 „Przeglądu Elektrotechnicznego” pod dramatycznym tytułem „Czy można
jeszcze uratować przemysł elektrotechniczny i energoelektrykę polską” Z. Flisowski rozpacza, że
„uniemożliwia się wprowadzenie w energoelektryce własnych przepisów …” i że „normalizacja
krajowa, zaangażowana w wierne tłumaczenie sążnistych, … niespójnych i trudnych do pojęcia
norm IEC i EN…”. Odchodząc wreszcie z fotela redaktora naczelnego Przeglądu Z. Flisowski
traktuje czytelników jak małe dzieci, roni przed nimi krokodyle łzy. A kto w kuriozalnym liście
z dnia 5 listopada 1996 r. do Komitetu Integracji Europejskiej nakłaniał do storpedowania ini-
cjatywy Instytutu Energetyki i PTPiREE ustanowienia przepisów o ochronie przeciwporażenio-
wej w sieciach energetyki zawodowej? A kto od wielu lat przewodniczy NKP nr 55 i ponosi
główną odpowiedzialność za dziesiątki błędów w arkuszach norm PN/E-05009 i PN-IEC 60364,
za swoisty sabotaż w normalizacji? A kiedy zacząłem pisać o błędach w normie PN/E-05009, to
kto - zamiast błędy szybko korygować - w liście z dn. 25 listopada 1997 r. do przewodniczącego
Centralnej Komisji Norm, Przepisów i Jakości SEP pisał: „…nie dostrzegam istotnych błędów, a
jedynie pewne nieścisłości sformułowań i drobne usterki drukarskie, …Tylko wyrywkowe ich
potraktowanie i brak dobrej woli mogło być powodem zgłaszania zastrzeżeń…”. Nie tak wyglą-
dają europejskie standardy profesury.

Drugim głównym winowajcą, spiritus movens najdzikszych wymysłów i akcji, niestrudzo-
nym prelegentem robiącym wodę z mózgów polskich elektryków jest mgr inż. A. Boczkowski,
wybitny specjalista od bicia piany, przewodniczący CKSIiUE SEP w drugiej już kadencji, co jak
najgorzej świadczy o klimacie w Stowarzyszeniu. Jako dyrektor COBR Elektromontaż, przed-
siębiorstwa, które na szczęście min. Kropiwnicki zlikwidował, bezprawnie rozsyłał okólniki na-
kazujące wdrażanie do praktyki „boczkowianów”, czyli poronionych pomysłów zrodzonych w
CKSIiUE SEP, m.in. rozwiązania wlz z rys. 4 oraz rys. 5. Dzisiaj powinien ponosić finansowe
konsekwencje propagowania nonsensów technicznych, a nie mamić władze SEP i nadzór bu-
dowlany koniecznością utworzenia w Polsce odpowiednika francuskiej organizacji CONSUEL
[15], w której chciałby grać główne skrzypce i dyktować nam warunki odbioru instalacji elek-
trycznych. Ma po temu akurat takie kwalifikacje, jak na konsula nadawała się postać grana przez
Fronczewskiego w filmie „KONSUL”.

5. Przykazania dla uczciwego elektryka

Odpowiedzialny, uczciwy elektryk projektując i/lub nadzorując wykonanie instalacji elek-
trycznej powinien przestrzegać następujących podstawowych przykazań wykraczających poza
postanowienia obecnych polskich przepisów albo nawet niezupełnie zgodnych z nimi:
a) Każdy nowo wznoszony budynek powinien mieć uziom fundamentowy sztuczny, wykonany

pod nadzorem elektryka.
b) Jeśli budynek ma metalową konstrukcję, to jej elementy powinny być ze sobą połączone i

powinny być włączone w system połączeń wyrównawczych i/lub w instalację piorunochronną
pod nadzorem elektryka.

c) W budynkach wysokich co kilka kondygnacji należy wykonać połączenia wyrównawcze
miejscowe obejmujące przewody ochronne instalacji elektroenergetycznej oraz części prze-
wodzące obce. Jeśli w budynku jest stacja transformatorowo-rozdzielcza, to połączenia wy-
równawcze miejscowe należy wykonać przy końcowych rozdzielnicach niezależnie od liczby
kondygnacji.

d) Instalacja powinna mieć obciążalność wystarczającą przez przewidywany 20÷30-letni okres
eksploatacji.

e) Na wszelkich trasach przewodowych należy pozostawić puste rury instalacyjne, wolne miej-
sce w korytkach i kanałach na przyszłe potrzeby. Podobnie, rezerwowe pola należy pozosta-
wić we wszelkich rozdzielnicach. Jeśli ktoś się sprzeciwia i pyta po co to wolne miejsce, na-
leży go zapewnić, że odpowiedź otrzyma za pięć lub dziesięć lat, a dzisiaj jest ona nieznana.
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f) Wszelkie zabezpieczenia nadprądowe, różnicowoprądowe i inne powinny działać wybiorczo
przynajmniej przy najbardziej prawdopodobnych uszkodzeniach, np. przy zwarciach jednofa-
zowych u końca obwodu.

g) Wymaganie wybiorczości dotyczy w pierwszym rzędzie plombowanego zabezpieczenia
zwarciowego w złączu. Z tego powodu nie wolno mylić roli zabezpieczenia zwarciowego
(bezpiecznika lub wyłącznika z wyzwalaczem zwarciowym) i roli ogranicznika mocy (roz-
łącznika z wyzwalaczem przeciążeniowym).

h) W obwodach odbiorczych oświetlenia i gniazd wtyczkowych użytkowanych przez osoby
niewykwalifikowane jako zabezpieczenie nadprądowe należy stosować wyłączniki nadprą-
dowe instalacyjne.

i) Poza sytuacjami wyraźnie wskazanymi w normie wyłączniki różnicowoprądowe należy sto-
sować w warunkach szczególnego zagrożenia porażeniem, jeżeli ewentualne zbędne ich za-
działania nie kolidują z wymaganiem ciągłości zasilania odbiorników energii.

Uważnie trzeba się przyglądać wszelkim zabiegom rzeczywiście bądź rzekomo zmierzają-
cym do dostosowania istniejących instalacji do nowych wymagań przepisowych mimo ogólnej
zasady „ochrony zastanej” (niem. Bestandschutz). Niewielki odsetek takich inicjatyw ma mery-
toryczne uzasadnienie. Częściej chodzi o opaczne rozumienie przepisów i/lub o próby wyłudza-
nia pieniędzy przez wydrwigroszy podających się za zatroskanych ekspertów gotowych wyko-
nywać pomiary sprawdzające, plany i projekty przebudowy oraz same roboty modernizacyjne.
Wdrażanie w Polsce nowego prawa budowlanego na razie nie poprawiło dostrzegalnie stanu
budynków, ale pozwala nabijać kabzę specjalistom od jego interpretacji.

Osoby wykonujące usługi w zakresie projektowania, wykonawstwa oraz badań odbior-
czych i eksploatacyjnych będą musiały spełniać surowsze niż obecnie wymagania kwalifikacyj-
ne, uzyskać akredytację i ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej.

6. Zakończenie

Przez dziesięciolecia wydawało się wielu Polakom, że podległość obcym jest przyczyną
wszelkiego zła, a gdyby ona się zakończyła, zapanowałby ład, rozsądek i dobrobyt. Okazało się
to nieprawdą, pozostała druga ważna przyczyna - niezmierzone pokłady rodzimej głupoty, nie-
odpowiedzialności i pazerności. Sprawiły one, że lata odzyskanej niepodległości to słabo tłu-
mione stany nieustalone w polityce i gospodarce, niesprzyjające stabilizacji i wykształceniu de-
mokratycznych i uczciwych procedur.

Żyjemy w kraju, w którym znacząca część posłów tworzących prawo, jawnie i bezkarnie je
łamie, w którym zbyt wielu policjantów, prokuratorów i sędziów je z ręki przestępcom, w któ-
rym duży odsetek nauczycieli jest niedouczonych, w którym władze uczelni akademickiej muszą
publicznie odżegnywać się od pozauczelnianych pseudonaukowych szwindli swoich profeso-
rów1, w którym poborcy podatkowi poza godzinami pracy udzielają płatnych konsultacji, jak
oszukać Skarb Państwa, w którym … itd.

Wobec takich anomalii może wydawać się błahostką, że jakieś stowarzyszenie naukowo-
techniczne wbrew swemu powołaniu promuje nieuków publikując ich broszurki o żenującym
poziomie i delegując ich w charakterze rzeczoznawców do różnych prac merytorycznych poza
stowarzyszeniem. Komu leży na sercu autorytet stowarzyszenia i jego przyszłość, ten nie może
biernie przyglądać się wyczynom grupy osób, która od lat rezyduje w albo przy Zarządzie
Głównym, dla niepoznaki zamieniając się funkcjami i stanowiskami, i zachowuje się jak gdyby
stowarzyszenie było ich wyłączną własnością. Stowarzyszenie ma pewne powinności wobec
Polski i wobec swoich członków. Ma powinności zwłaszcza wobec elektryków młodszych i
raczkujących w zawodzie; zamiast ich ogłupiać, powinno pomagać im się uczyć. Natomiast ak-
tywiści CKSIiUE mogliby pisać ucieszne teksty dla kabaretów uczęszczanych przez elektryków.
Byłby wilk syty i koza cała. Wprawdzie występowaliby publicznie, co uwielbiają, ale konwencja
                                                       
1 Na przykład w tygodniku „Polityka”, nr 19 (2349), 11 maja 2002, s. 91.
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występów byłaby uczciwie z góry określona.
Naszych zaniedbań nie usprawiedliwia, że wkoło jest brudno. Mamy pilnować, aby nasze

SEP-owskie podwórko było czyste i zadbane.
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