
„Działania kontrolne
w zakresie przewodów 

elektroinstalacyjnych YDYp”



DOBRA JAKOŚĆ – spełnia wymagania normy przedmiotowej

BARDZO WYSOKA JAKOŚĆ – wykonanie powyżej wymagań 
normy – wyższe bezpieczeństwo

JAKOŚĆ PRZODUJĄCA NA ŚWIECIE - rozwiązania 
nowatorskie – nowe konstrukcje – normy własne- dalsza 
poprawa bezpieczeństwa



Zasady obowiązujące każdego przedsiębiorcę:

❑ etyka biznesu-kodeks dobrych praktyk vs. czarny PR

❑ uczciwa konkurencja – vs. korumpowanie 
projektantów i hurtowników

❑ przestrzeganie powoływanych norm technicznych 
vs. substytuty surowcowe, zmniejszenie izolacji, 
pocienienie żył



DOMY BUDUJEMY NA 100 LAT

Elementy podstawowe domów powinny wytrzymywać ponad 
100 lat normalnej eksploatacji.

Mieszkam w domu rodzinnym z roku 1932 i instalacja 
elektryczna/puszki i przewody/ są niewymienione.

Przewody miedziane w izolacji gumowo-włókninowej w 
rurkach stalowych bergmanowskich.

Puszki porcelanowe i bakielitowe.



FAŁSZOWANIE ŻYWNOŚCI 

❑ Jogurt- dodano mleko w proszku, gumę guar

❑ Ser wędzony – ekstrakt dymu wędzonego

❑ Miód – syrop z sacharozy, cukier trzcinowy

❑ Oliwa z oliwek – oleje sojowe, słonecznikowe

❑ Masło – powinno być 82% tłuszczu mlecznego, 
a dodano sporo tłuszczu palmowego



Dystrybutorzy i handel wielkopowierzchniowy

❑zachęcanie producenta do obniżenia ceny nawet 
kosztem pomijania parametrów jakościowych

❑”u nas zawsze najtaniej” - hasło z gazetek sklepowych



KOGO OKRADA PRODUCENT WYROBU NIEPEŁNOWARTOŚCIOWEGO 
I NIEBEZPIECZNEGO ?

❑konsumenta końcowego – jeśli to produkt np.  spożywczy lub 
odzieżowy

❑inwestora - jeśli to element budowlany w budynku

❑społeczeństwo -jeśli produkt ulega szybkiemu zniszczeniu np. źle 
wykonana droga

❑innego uczciwego producenta – wyparł go z rynku zaniżając cenę 
kosztem nieprzestrzegania powołanych przez siebie norm 
technicznych





ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 2 czerwca 2016 w sprawie 
wymagań dla sprzętu elektrycznego

§ 8. 1. W przypadku gdy zastosowanie domniemania, o którym mowa w art. 10 
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru 
rynku, jest niemożliwe ze względu na brak norm zharmonizowanych, uznaje się, 
że sprzęt elektryczny spełnia wymagania określone w § 5–7, jeżeli jest zgodny z 
przepisami bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC), 
dotyczącymi tego sprzętu, opublikowanymi w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

2. W przypadku braku przepisów Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej, 
o których mowa w ust. 1, uznaje się, że sprzęt elektryczny spełnia wymagania 
określone w § 5–7, jeżeli jest zgodny z normami krajowymi dotyczącymi tego 
sprzętu, opracowanymi w celu wykazania zgodności z wymaganiami 
określonymi w § 5–7. r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego





YDYp 3x1,5mm2 750V











Prośba do Hurtowni GRODNO:
Szanowny Panie Dyrektorze!
Dziękując za przesłane dokumenty muszę zapytać o autorstwo i treści 
przywołanej normy NF-EP-85:2015.
Bez znajomości treści tej normy i jej odmienności od normy krajowej nie 
można domniemywać o spełnieniu podstawowych wymagań bezpieczeństwa 
dla tego produktu będącego w zakresie Dyrektywy niskonapięciowej i tym 
samym potencjalnie niebezpiecznym dla życia lub zdrowia użytkowników.

Odpowiedź:
Witam Panie Prezesie,
Jest to Norma Zakładowa. W ten sposób są określane wymogi u innych 
producentów min. TFK i innych.
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Co można zrobić?

❑W przetargach publicznych zaczęto eliminować oferty wyraźnie najtańsze 
– dlaczego?

❑W hurtowniach elektrycznych też sprawdzajmy permanentnie produkty 
najtańsze- ulotka PIGE.

❑Niech marka „Polski Produkt” znaczy tak dobry jak przysłowiowy  
niemiecki.



Szukamy sojuszników

Dziękuję za uwagę 

W imieniu 

Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki

Janusz Nowastowski

mgr inż. elektryk 

Wiceprezes Zarządu

Dyrektor Biura


