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„Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać”

Denis Diderot

Palec w gniazdku

Pod koniec listopada odbyła się w Warszawie niezwykła sesja 
międzynarodowej organizacji FISUEL. To Międzynarodowa Federacja 
na rzecz Bezpieczeństwa Użytkowników Elektryczności, która jest 
organizacją zrzeszającą 22 kraje, 32 organizacje na całym świecie, 
mające na celu promocję bezpieczeństwa elektrycznego, poprzez 
wydawanie przepisów o regularnych badaniach okresowych instalacji, 
uchwalanie norm i procedur postępowania. Do organizacji tej kilka lat 
temu przystąpił SEP. Czy jest to organizacja potrzebna?

Tylko w Europie zasoby mieszkaniowe niespełniające wyma-
gań bezpieczeństwa ocenia się na 70 milionów. W Polsce za bez-
pieczne instalacje uważa się zaledwie 3% zasobów, 17% ocenia się 
za ryzykowne, reszta – czyli absolutna większość – niebezpieczna! 
I trudno tu się pocieszać, że podobna sytuacja jest na Węgrzech 
i w Rumunii, a gorsza w Rosji i Turcji. Bardzo daleko nam do Fran-
cji (55% bezpiecznych instalacji) czy Włoch – 45%. Ale i tam od-
powiednio 12 i 20% instalacji uważa się za niebezpieczne. Zatem 
jest co robić, by poprawiać, doganiać i wyrównywać poziomy bez-
pieczeństwa użytkowników. Jeden z uczestników wspomnianej na 
wstępie Sesji, zapewne „entuzjasta” swej działalności, mieszkający 
w renomowanym stołecznym hotelu, pokazywał zdjęcia zrobione te-
lefonem stołecznych gniazdek wystających z muru na różne sposo-
by. Na szczęście palca do gniazdek nie wkładał, mimo że i zasilacz, 
i kontakt nawet na wyjazdach delegacyjnych z prądem ma (dołado-
wanie telefonu, użytkowanie komputera).

Polskie dane o wypadkowości, liczbie śmiertelnych wypadków 
porażeń prądem elektrycznym przygotowano na podstawie analiz 
Instytutu Techniki Budowlanej otrzymującego dane z GUS, PIP i Ko-
mendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Nie napawają optymi-
zmem. Z przeprowadzonych analiz wynika, że liczba śmiertelnych 
wypadków porażeń prądem elektrycznym w ciągu roku, przypada-
jąca na jeden milion mieszkańców w Polsce zmniejszyła się z 9,5 
w latach 1980-1985 do 3,8 w latach 2000-2011. Ale nadal liczba 
śmiertelnych wypadków porażeń prądem elektrycznym jest w Polsce 
2-3-krotnie większa niż w krajach Zachodniej Europy. Tylko w roku 
2011 na 132 wypadki, aż w 89% dotyczyły mężczyzn, liczba wy-
padków na wsiach jest ciągle wyższa niż w miastach. Liczba wypad-
ków śmiertelnego porażenia prądem przy pracy w tym samym roku 
wyniosła 27, stanowiąc 3,3% ogółu śmiertelnych wypadków. Liczbę 
pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją 
urządzeń elektrycznych ocenia się na ok. 10% ogólnej liczby poża-
rów, co w roku 2011 wyniosło 3774 pożary. 

Z wypowiedzi pięciolatka: Czy prąd „kopie”? Można się kopnąć 
prądem i zabić. Jak to kopnąć? Bo macha się nogą nieostrożnie do 
gniazdka. Dzieci reagują nie tylko z nadpobudliwości próbując włożyć 
palec lub cokolwiek do gniazdka, a to skutecznie od lat jest eliminowane 
poprzez budowę nowych gniazdek, i dobrze że rodzice wytwarzają re-
spekt przed instalacjami i aparatami elektrycznymi, bo większość z nich 
nie jest dostosowana do współczesnych wymagań bezpieczeństwa. 

Znamienny był temat przewodni sesji FISUEL: Bezpieczne insta-
lacje i urządzenia – wspieranie komfortu i ochrona życia. Polski referat 
o podniesieniu bezpieczeństwa użytkowania instalacji elektrycznych 
w odniesieniu do użytkowników i do elektryków przyjęto życzliwie. 
A prezes SEP prof. Jerzy Barglik naświetlił kierunki, które rozpoczyna 
realizować SEP. Stowarzyszenie od wielu lat zwraca uwagę na zagro-
żenia bezpieczeństwa użytkowników energii elektrycznej, wynikające 
z niewłaściwie wykonanych instalacji elektrycznych w obiektach bu-
dowlanych, wskazując jednocześnie na prawne regulacje, skutecznie 
minimalizujące te zagrożenia. Powołano NOBE – Narodowy Ośrodek 
Bezpieczeństwa Elektrycznego. Pierwszym działaniem NOBE ma być 
zorganizowanie Obserwatorium Wypadków od Elektryczności, gdzie 
zostaną zebrane rozproszone informacje o liczbie i charakterze zagro-
żeń. Drugim obszarem działania ma być szeroka edukacja i opis w środ-
kach masowego przekazu stanu tych zagrożeń oraz pokazanie, że nie 
jest to materia „nie do pokonania”. Zaś najistotniejszym działaniem jest 
doprowadzenie do przekonania społeczeństwa o konieczności prowa-
dzenia prac modernizacyjnych instalacji elektrycznych, mających na 
celu uchronienie życia ludzkiego i mienia ogromnej wartości.

„...częstsze pożary domów lub porażenia dzieci i dorosłych, na-
wet ze skutkiem śmiertelnym, w dziwny sposób spowszedniały i są 
traktowane jakby były oczywiste i nieuniknione. Zadaniem NOBE 
będzie przekonanie społeczeństwa do niezgody na śmiertelne ry-
zyko i wskazanie najskuteczniejszych dróg postępowania dla stałej 
poprawy infrastruktury elektroinstalacyjnej” – przekonywał Janusz 
Nowastowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej NOBE.

Prezydent FISUEL – Pani Patricia Yerfino z Argentyny i reprezen-
tanci krajów zaangażowanych w tę działalność z: Arabii Saudyjskiej, 
Argentyny, Belgii, Beninu, Brazylii, Francji, Hiszpanii, Indonezji, Irlandii, 
Japonii, Kamerunu, Korei, Libanu, Malezji, Nowej Kaledonii, Portuga-
lii, Senegalu, Singapuru, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Wybrzeża Kości 
Słoniowej chętnie dzieli się doświadczeniem i poglądami na bezpie-
czeństwo użytkowników. Na ile z tego skorzystamy i jaki będziemy mieć 
udział i skuteczność przyjętych form działania w kraju zobaczymy w naj-
bliższej przyszłości, podpieranej oby lepszymi statystykami zdarzeń.

Mimo że w działalności FISUEL dominują statystyki wypadków 
i pożarów, bezpieczeństwa domowych instalacji elektrycznych i nie-
bezpieczeństw i zagrożeń wynikających z używania nieoryginalnych, 
„podrobionych” produktów elektrycznych, to ożywioną dyskusję wy-
wołało polskie przypuszczenie zmiany oblicza elektryczności dzięki 
zastosowaniu grafenu i związków Cu-C (miedzi i węgla). Obecnie 
cywilizacje czerpią korzyści z rozwoju różnych narzędzi identyfikacji 
zagrożeń i oceny ryzyka w produkcji i użytkowaniu wyrobów tech-
nicznych oraz koniecznych dla nich instalacji. Staramy się ograniczyć 
lub uniemożliwić wkładanie palców do gniazdek elektrycznych, choć 
nie wiadomo czy groźniejszym zjawiskiem nie są kciuki na klawiatu-
rach telefonów. 
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