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zaskoczeniu, że na str. 12 i 13 wysuwam pod ich adresem fałszywe oskarżenia o plagiat szóstego 
 wydania Wskazówek Ochrony Sieci Elektroenergetycznych od Przepięć”.

”W związku z powyższym oświadczam, że moje współautorstwo artykułu ogranicza się do 
rozdziału 8. Rozszerzenie metody toczącej się kuli na sieć zwodów niskich”. W wersji 

”udostępnionej mi w dniu 29 grudnia ub. r., którą po uzupełnieniach przekazałem prof. dr. hab. 
inż. Romualdowi Kosztalukowi w dn. 6 stycznia br., nie było powyższych, budzących sprzeciw 
sformułowań. Nie informowano mnie o żadnych wprowadzanych później zmianach.

Zwracam się do Pana Redaktora o opublikowanie niniejszego listu jako Oświadczenia”   ”
w najbliższym numerze INPE.

Łączę wyrazy poważania, (-) Marek Szczerbiński

Redakcja INPE przeprasza Pana dr. inż. Marka Szczerbińskiego za opublikowanie bez Jego 
wiedzy wprowadzonej przez prof. Romualda Kosztaluka wzmianki podtrzymującej 
niepotwierdzony zarzut prof. R. Kosztaluka o popełnieniu plagiatu, wprowadzonej przez niego 
wbrew woli Redakcji INPE. W Sprostowaniu...” poprzedzającym oświadczenie dr. inż.              

”M. Szczerbińskiego piszemy, jak doszło do tego bezprecedensowego i niechcianego zdarzenia. 
Na błędach człowiek uczy się rozumu” - Errando discitur” mówią stare przysłowia, toteż 

” ”przyjęliśmy odtąd odpowiednie środki zapobiegawcze.
Za nasze ewidentne uchybienie obowiązkom Redakcji gorąco przepraszamy.

Redaktor Naczelny
Tadeusz Malinowski

W SPRAWIE POLSKICH NORM DOTYCZĄCYCH SPRZĘTU OCHRONNEGO

Pan inż. Eugeniusz Lizończyk z PKE SA - Elektrownia Jaworzno III pisze:

Chciałem uzyskać informację dotyczących aktualnych norm dla sprzętu ochronnego (czy 
jeszcze obowiązują), a to dla:
- rękawice dielektryczne - norma PN-EN-60903/98
- kalosze dielektryczne - norma PN-77C-94136 
- półbuty dielektryczne  - norma PN-77C-94136
- drążki izolacyjne - norma PN-80/E-08502
- neonowe wskaźniki napięcia - norma PN-91/E-08505/2 
- akustyczne wskaźniki napięcia - norma PN-91/E-08505/3 
- akustyczno-optyczne wskaźniki napięcia - norma PN-91/E- 08505/4
- kleszcze izolacyjne - norma PN-80/E-08503
- neonowe uzgadniacze faz od 3-30 kV - norma PN-79/E-08510

Odpowiedź:
Według naszej najlepszej wiedzy status norm objętych zapytaniem jest następujący:
1. Rękawice dielektryczne - norma PN-EN-60903 jest aktualna, choć aktualizowana wersja jest 
datowana na sierpień 2004 i dokumenty te są w wersji językowej francuskiej i angielskiej;
2. Kalosze dielektryczne i półbuty dielektryczne  - norma PN-77C-94136  przywołane                     
w zapytaniu posiadają ten sam numer normy; aktualnie do prac przy instalacjach niskiego 
napięcia jest norma w języku polskim na obuwie elektroizolacyjne PN-EN 50321, październik 
2002;
3. Drążki izolacyjne - norma PN-80/E-08502, to aktualnie norma PN-EN 60 832 uznaniowa            
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z lutego 2003 w wersji angielskiej i francuskiej;
4. Wskaźniki napięcia: neonowe - norma PN-91/E-08505/2;  akustyczne - norma PN-91/E- 
08505/3 i akustyczno-optyczne - norma PN-91/E-08505/4 są zastąpione normami serii 61243 
arkusze od 1 do 5;
5. Neonowe uzgadniacze faz od 3-30 kV - norma PN-79/E-08510 zastąpiona normą PN-EN 61 
481, kwiecień 2004 dotyczy przenośnych uzgadniaczy faz dla napięć prądu przemiennego od           
1 do 36 kV;
6. Norma na kleszcze izolacyjne - PN-80/E-08503 jest aktualna, choć w tytule ma dodatkowo        
„i chwytaki”.
Dodatkowo zestawienie norm związanych z zapytaniem zestawiono w tab.1

Tab.1 Wykaz ważniejszych norm i dokumentów (związanych z pytaniem) w działalności 
CENELEC  (stan - styczeń 2005)  - wyciąg z [1]

Numer normy Nazwa normy

EN 50321:1999 Obuwie elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia
EN 60832:1996 Drążki izolacyjne oraz uniwersalne narzędzia robocze do prac pod 

napięciem
EN 60903:1992 Wymagania dla rękawic pięcio- i trójpalcowych z materiału izola-

cyjnego do prac pod napięciem
EN 50237:1997 Rękawice wzmocnione mechanicznie pięcio- i trójpalcowe do prac 

elektrycznych
EN 60903:2003 Prace pod napięciem - Rękawice z materiału izolacyjnego
EN 61235:1995 Rury izolacyjne puste do prac elektrycznych
prEN 61243-1:2004 Prace pod napięciem - Wskaźniki napięcia - Część 1 Typu pojem-

nościowego stosowane przy napięciach prądu przemiennego 
powyżej 1 kV

EN 61243-2:1997 Prace pod napięciem - Wskaźniki napięcia - Część 2 Typu rezys-
A1:2000; A2: 2002 tancyjnego stosowane przy napięciach prądu przemiennego od 1 kV 

do 36 kV
EN 61243-3:1998 Prace pod napięciem - Wskaźniki napięcia - Część 3 - Dwubiegu-

nowe niskiego napięcia
EN 61243-5:2001 Prace pod napięciem - Wskaźniki napięcia - Część 5 - Układy spraw-

dzania napięcia (VDS)
EN 61481:2001 Prace pod napięciem - Przenośne uzgadniacze faz stosowane przy
A1:2002; prA2:2004 napięciach od 1 kV do 36 kV prądu przemiennego 

http://www.cenelec.org/Cenelec/Code/Frameset.aspx (styczeń 2005)

Mimo wszystko aktualność norm najlepiej potwierdzać w Polskim Komitecie 
Normalizacyjnym. 
Przybliżenie prac normalizacyjnych w przedstawianym zakresie prezentowano na łamach 
INPE:
[1] Dudek B., Wójcik M. - Normy dotyczące prac pod napięciem - postęp w pracach 
normalizacyjnych; INPE nr 64,  styczeń 2005
[2] Tuszewska B. - Normy a bezpieczna praca pod napięciem; INPE nr 62, listopad 2004
[3] Dudek B., Wójcik M. - Najnowsze opracowania NKP nr 72 w zakresie 
elektroenergetycznego sprzętu ochronnego i do prac pod napięciem; INPE nr 48, listopad-  
grudzień 2002

Listy do Redakcji


