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Jaką wiedzę techniczną rekomendują stowarzyszenia elektryków? 

 
Niewiedza tego, który nie wie, przewyższa wiedzę tego, który wie,  

ponieważ ten, który wie, nigdy nie wie tyle, ile niewiedzący nie wie.  
Z mądrości kabały 

 

1. Pojęcie rekomendacji 
Słowniki poprawnościowe [34, 35] wyjaśniają, że rekomendacja to poparcie, pozytywna opi-

nia wydana o kimś lub o czymś pisemnie albo ustnie, polecenie kogoś lub czegoś. Można rekomen-
dować osobę, kandydata na określone stanowisko lub funkcję, ale też grupę osób, na przykład na 
listę wyborczą. Można rekomendować książkę (powieść, podręcznik, poradnik, słownik), dowolny 
inny produkt (towar, usługę, organizację, ideę), technologię jego wytwarzania bądź procedurę użyt-
kowania. W chwili wydawania rekomendacja jest formułowana jako opinia pozytywna, zachęcająca 
do akceptacji, do przyjęcia, do korzystania z przedmiotu rekomendacji bądź zakupienia go. Słowni-
ki przestrzegają przed błędną, tautologiczną konstrukcją pozytywna rekomendacja, bo jest ona pozy-
tywna z definicji. Można odmówić udzielenia rekomendacji, ale nie można udzielić „rekomendacji 
negatywnej”. Ocena kwalifikująca do przyznania rekomendacji może być stopniowana, ale musi 
być pozytywna i oznaczać, że przedmiot rekomendacji ma co najmniej wymagane minimum cech 
pozytywnych uzasadniających jej przyznanie.  

Życie wykazuje jednak, że można rekomendować trafnie lub niesłusznie, miarodajnie lub nie-
kompetentnie, rzetelnie lub nieuczciwie, z pożytkiem dla adresatów rekomendacji lub ze stratą 
i krzywdą dla nich. Nie trzeba daleko szukać, wystarczy rozejrzeć się po własnym podwórku, by 
wskazać żałosne skutki oszukańczych rekomendacji osób i produktów. Na rzeczy jest zatem pyta-
nie, czy każde poparcie bądź polecenie zasługuje na miano rekomendacji, a także pytanie, jakie 
warunki powinny być spełnione, aby akt rekomendacji zasługiwał na tę nazwę, aby udzielona pozy-
tywna opinia i poparcie były kompetentne, uczciwe, bezstronne, a dzięki temu − wiarygodne. 

Przede wszystkim odrzucić trzeba opinie wydawane we własnej sprawie, bo nemo iudex in 
causa sua1, jak głosi jedna z najstarszych paremii prawniczych opisujących prawo rzymskie. Tę 
zasadę trzeba interpretować rozszerzająco: nie ma waloru bezstronności opinia wydawana osobom 
bliskim z tytułu pokrewieństwa, zażyłości czy nazbyt zażyłych relacji służbowych. Na samym dnie 
bagna moralnego leżą dobrze nam znane rekomendacje osób i produktów wydawane w obrębie 
sitwy, czyli grupy ludzi wzajemnie się popierających, dążących do wyciągania korzyści dla siebie 
ze spraw publicznych.  

Do miana rekomendacji chciałaby pretendować wszechobecna, natarczywa reklama, ale tylko 
naiwni tak ją odbierają, bo nie posługuje się ona rzeczowymi i rzetelnymi argumentami ani kryte-
riami oceny. Przeważnie jest to − kupowana za duże pieniądze − pokrętna namiastka opinii i natręt-
na zachęta do nabywania produktu, oddziałująca na świadomość i na podświadomość za pomocą 
wystudiowanych trików. 

Opłata za rekomendację bynajmniej nie musi jej dyskwalifikować. Charakter rekomendacji 
mają przecież różne dokumenty wydawane przez jednostkę notyfikowaną (stronę trzecią w procesie 
oceny zgodności) bądź audytora: atesty, świadectwa, deklaracje bądź raporty z audytu finansowego, 
informatycznego, technologicznego, systemu zarządzania jakością, bezpieczeństwa itd., wymagają-
ce dużego nakładu pracy i kosztownych narzędzi. 

W kwestiach związanych z ważnym interesem publicznym uzyskanie rekomendacji może być 
obowiązkowe, wymagane przez przepisy prawa powszechnego. W innych przypadkach rekomen-
dacja jest dobrowolna, a postępowanie rekomendacyjne jest wszczynane na wniosek zainteresowa-
                                                 
1 Nikt nie powinien być sędzią we własnej sprawie. 



 2

nego. 
Powyższe wywody prowadzą do wniosku, że wydanie miarodajnej, wiarygodnej rekomenda-

cji wymaga kompetencji i bezstronności, podejścia wolnego od uprzedzeń, ale i wykluczającego 
obdarzanie względami, spojrzenia stawiającego na pierwszym miejscu interes adresatów rekomen-
dacji, a nie obdarowanych nią. Wymaga uczciwości, która jest u nas bodaj jedynym dobrem rzad-
kim, które nie jest zarazem dobrem poszukiwanym, w każdym razie − poszukiwanym u siebie sa-
mego. Osoba fizyczna czy prawna, która parokrotnie wydaje nierzetelną rekomendację, staje się 
niewiarygodna, a jej kolejne opinie i rekomendacje są bezwartościowymi, pogardzanymi świstkami 
papieru. W działalności rzeczoznawcy, eksperta czy audytora renomę łatwiej bezpowrotnie stracić 
niż będąc przedsiębiorcą, któremu zdarzyło się wprowadzić na rynek towar obarczony wadami fi-
zycznymi. Błędy rzeczoznawców czy audytorów niemal zawsze wynikają z braku kompetencji albo 
uczciwości, czyli dwóch przymiotów trudno naprawialnych, a po przekroczeniu pewnego wieku 
bądź pewnej pozycji − nienaprawialnych. 

Również stowarzyszenia naukowo-techniczne elektryków w różnych krajach wydają reko-
mendacje. Rekomendują opracowane przez siebie bądź przez inne organizacje albo osoby fizyczne: 
dokumenty normatywne, podręczniki, poradniki techniczne, komentarze do norm i przepisów oraz 
procedury techniczne. Rekomendują również produkty przemysłu elektrotechnicznego, zwłaszcza 
produkty przebadane we własnych laboratoriach. Znak aprobaty VDE, SEV czy ÖVE jest po-
wszechnie uznawanym w świecie poręczeniem wysokiej jakości. Największym zaufaniem cieszą 
się aprobaty i rekomendacje stowarzyszeń najdłużej istniejących, ale ich atutem nie jest rok założe-
nia, lecz dobre imię nieskalane przez długie lata działalności dzięki przestrzeganiu wysokich stan-
dardów zawodowych, kultury technicznej i odpowiedzialności. Na dobre imię pracuje się latami, 
ale można je stracić w jeden dzień. 

 

2. Rekomendacje amerykańskiego stowarzyszenia elektryków 
Amerykańskie stowarzyszenie elektryków powstało w roku 1884 przyjmując nazwę Ameri-

can Institute of Electrical Engineers (AIEE). Z kolei w roku 1912 powstało stowarzyszenie radio-
techników Institute of Radio Engineers (IRE), skupiające rosnącą z biegiem lat rzeszę specjalistów 
z szeroko pojętej telekomunikacji, elektroniki i pokrewnych dziedzin „słaboprądowych”. W poło-
wie XX wieku młodsze IRE miało więcej członków niż AIEE. W roku 1963 doszło do połączenia 
obu organizacji w stowarzyszenie o nazwie Institute of Electrical and Electronics Engineers (IE-
EE). Do nowego stowarzyszenia AIEE wprowadziło 57 000 członków, a IRE − aż 96 500. W chwili 
powstania było to największe w świecie stowarzyszenie techniczne. 

Stowarzyszenie usilnie wspomaga rozwój zawodowy swoich członków, patronuje najwięk-
szej w świecie liczbie tytułów czasopism elektrotechnicznych IEEE Transactions on…, a także 
opracowuje i publikuje jako IEEE Standards wydawnictwa o charakterze raportów, poradników, 
procedur postępowania czy norm przepisowych (norm wykonawczych, norm projektowania i bu-
dowy urządzeń) dla różnych dziedzin elektryki, w tym elektroniki, telekomunikacji, automatyki 
i informatyki. Mają one wszystkie oznaczenie IEEE Std uzupełnione numerem opracowania oraz 
rokiem wydania. W zależności od charakteru, celu i zawartości opracowania tytuł opracowania roz-
poczyna się od słów: IEEE Standard… albo IEEE Guide for…, albo IEEE Recommended Practice 
for… Stosownie do potrzeb, co kilka do kilkunastu lat, te wydawnictwa są aktualizowane. Objętość 
pojedynczego opracowania wynosi od 20 do ponad 300 stron. 

Dokumenty IEEE Std nie są suchym zbiorem postanowień, wymagań i zaleceń, lecz przed-
stawiają i wyjaśniają problemy techniczne oraz możliwe sposoby ich rozwiązywania i dopiero na 
takiej podstawie formułują uznane zasady wiedzy technicznej odnośnie do rekomendowanych przez 
IEEE sposobów postępowania: wytycznych projektowania, metod obliczania, zasad doboru apara-
tów i urządzeń, ich wzajemnej koordynacji, procedur montażu, sprawdzania, eksploatacji, utylizacji 
odpadów, ochrony środowiska i bezpieczeństwa ludzi.  

Takie podejście do wspomagania ustawicznego kształcenia elektryków amerykańskie stowa-
rzyszenie ma we krwi od początku swego istnienia. Na dorocznym zjeździe w kwietniu 1902 r. pre-
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zes AIEE, Charles P. Steinmetz, wygłosił wykład na temat kształcenia elektryków, w którym postu-
lował nauczanie oparte na dogłębnym rozumieniu praw i zjawisk, poparte eksperymentem, i sta-
nowczo odżegnywał się od nauczania przez zapamiętywanie. 

 
a) b) 

  
Rys. 1. Okładka dokumentu normatywnego IEEE Std 142TM z roku 2007 „Uziemienia w elektroenergetycznych insta-
lacjach obiektów przemysłowych i handlowych” (a) oraz wykaz jej 20 autorów, a także 62 specjalistów uczestniczą-
cych w opiniowaniu i w głosowaniu nad przyjęciem dokumentu (b) 

 
Tylko z zakresu instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych jest dostępne ponad 2500 

takich opracowań w internetowej pełnotekstowej bazie IEEE Xplore. Za przykład niech posłuży 
225-stronicowe IEEE Recommended Practice for Grounding of Industrial and Commercial Power 
Systems (rys. 1) przedstawiające rekomendowaną przez IEEE praktykę projektowania i wykonywa-
nia uziemień w obiektach przemysłowych i handlowych, zasilanych napięciem niskim bądź śred-
nim. W pięciu rozdziałach jest przedstawiona wiedza o uziemieniach roboczych, ochronnych, od-
gromowych, elektrostatycznych i innych, o zasadach ich koordynacji, w tym o ochronie przeciwza-
kłóceniowej. Rozważane są instalacje prądu przemiennego i prądu stałego, różne układy zasilania 
z sieci zewnętrznej, z lokalnych prądnic i z zasilaczy bezprzerwowych UPS oraz rozmaite ich kom-
binacje. Objaśnione jest projektowanie i wykonywanie uziomów. Ostatni, piąty rozdział traktuje 
o uziemianiu sprzętu elektronicznego. A jest to tylko jedno z wydawnictw traktujących o uziemie-
niach, co wynika chociażby z tytułu. W merytorycznym przygotowaniu tego opracowania uczestni-
czyły 82 osoby (rys. 1b). 

Amerykański elektryk napotykający trudniejszy problem w codziennej działalności zawodo-
wej łatwo znajduje niejedno pomocne opracowanie przedstawiające stan wiedzy i przyjęte przez 
IEEE uznane reguły techniczne w interesującej go − nawet bardzo wąskiej − dziedzinie elektryki.  

 

3. Rekomendacje zachodnioeuropejskich stowarzyszeń elektryków 
W wiodących krajach zachodnioeuropejskich stowarzyszenia elektryków powstawały niemal 

równocześnie ze stowarzyszeniem amerykańskim, jedne nieco wcześniej, inne trochę później. Aby 
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chlubić się dłuższą historią, wiele z nich za swój początek przyjmuje niekoniecznie powołanie sto-
warzyszenia elektryków w dzisiejszym rozumieniu, lecz zawiązanie pierwszego stowarzyszenia o 
zbliżonym charakterze, na przykład zrzeszenia inżynierów telegrafii. Pierwszeństwo przypisuje 
sobie Wielka Brytania, gdzie w roku 1871 powołano Society of Telegraph Engineers, przemiano-
wane w roku 1880 na Society of Telegraph Engineers and Electricians, a w roku 1889 na Institution 
of Electrical Engineers (IEE). Kolejna zmiana nazwy nastąpiła dopiero w roku 2006, kiedy w wy-
niku fuzji z Institution of Incorporated Engineers (IIE) utworzono Institution of Engineering and 
Technology (IET), jedną z największych organizacji skupiających inżynierów, liczącą ponad 
100 000 członków na całym świecie. 

Od chwili powstania większość stowarzyszeń co najmniej raz zmieniała nazwę, dostosowując 
ją do ewoluującej sytuacji, do rosnącego zakresu zainteresowań i działania obejmującego z upły-
wem lat elektronikę, automatykę, informatykę i kompetencje interdyscyplinarne. Tak postąpiło, 
istniejące od roku 1889, stowarzyszenie szwajcarskie Association Suisse des Électriciens (ASE), 
które przed kilku laty zmieniło nazwę na Association pour l'électrotechnique, les technologies de 
l'énergie et de l'information, ale poprzedziło ją zaskakującym skrótowcem Electrosuisse (w literal-
nym tłumaczeniu Elektroszwajcaria). Czy można bardziej uhonorować stowarzyszenie elektryków, 
bardziej przydać mu znaczenia? Co godne uwagi − zmieniając nazwę − wiele stowarzyszeń zacho-
wuje dawny akronim i logo, jak niemieckie VDE1 od początku czy francuskie SEE od roku 1972 
mimo późniejszej dwukrotnej zmiany nazwy2. 

Wszystkie wspomniane stowarzyszenia jako ważne pole działania traktują działalność norma-
lizacyjną i przepisową kierując do niej dużą liczbę swoich członków i poddając publicznej dyskusji 
strategię normalizacyjną, napotykane dylematy i propozycje ich rozwiązań. Za znamienny przykład 
może służyć Szwajcaria, kraj o liczbie ludności pięciokrotnie mniejszej niż Polska, w którym 850 
ekspertów Electrosuisse uczestniczy w pracach normalizacyjnych. Za godny uwagi przykład może 
też służyć inny nieduży kraj, Austria, którego stowarzyszenie elektryków (ÖVE) na swojej witrynie 
informuje o strategii normalizacyjnej i o działalności certyfikacyjnej. W niektórych krajach akronim 
stowarzyszenia elektryków występuje w oznaczeniu normy elektrotechnicznej (ÖVE/ÖNORM w 
Austrii [31], DIN VDE 0100-444 w Niemczech [32]) i/lub jako równoważny tekst przepisów fir-
mowanych przez stowarzyszenie (VDE Vorschriften… w Niemczech, IEE Regulations… w Wiel-
kiej Brytanii). 

Wszystkie stowarzyszenia jako ważne pole działania traktują działalność szkoleniową, publi-
kując − akceptowane przez zespoły uznanych ekspertów − materiały szkoleniowe, komentarze do 
norm i przepisów, poradniki i podręczniki, wzory procedur obliczeniowych, pomiarowych i audy-
towych. Te wydawnictwa są adresowane w pierwszym rzędzie do najliczniejszych specjalności 
elektryków, w tym do inżynierów, techników i wysoko kwalifikowanych monterów zajmujących 
się instalacjami i urządzeniami elektrycznymi. Wydawnictwa te są aktualizowane co kilka lat, w 
tempie wyznaczonym przez ewolucję wiedzy i praktyki przemysłowej oraz nowelizację norm 
i przepisów. Oto parę przykładów. 

Elektrycy brytyjscy zainteresowani instalacjami i urządzeniami niskonapięciowymi mają do 
dyspozycji nieustannie aktualizowane wydawnictwa szkoleniowe, w tym sztandarowe 184-
stronicowe IEE On-site Guide to BS 7671:2008 − IEE Wiring Regulations 17th Edition (rys. 2), 
którego uzupełnieniem są bardziej szczegółowe, kilkudziesięciostronicowe Guidance Notes for BS 
7671: 

Guidance Note 1 − Selection & erection (rys. 2), 
Guidance Note 2 − Isolation and switching, 
Guidance Note 3 − Inspection and testing, 
Guidance Note 4 − Protection against fire, 

                                                 
1 Od 1893 Verband Deutscher Elektrotechniker, od 1998 Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik. 
2 Od 1883 Société Internationale des Electriciens (SIE), następnie Société Française des Electriciens (SFE), od 1972 

Société des Electriciens, des Electroniciens et des Radioélectriciens (SEE), od 1985 Société des Electriciens et des 
Electroniciens (SEE), od 2000 Société de l'Electricité, de l'Electronique, et des Technologies de l'Information et de la 
Communication (SEE). 
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Guidance Note 5 − Protection against electric shock, 
Guidance Note 6 − Protection against overcurrent, 
Guidance Note 7 − Special locations, 
Guidance Note 8 − Earthing and bonding. 
 

  
Rys. 2. Poradniki IEE z zakresu instalacji elektrycznych, komentarze do normy BS 7671, odpowiednika normy 
PN-HD 60364 

 
W Niemczech w ciągłej sprzedaży jest około 80 tytułów VDE-Schriftenreihen, komentarzy do 

norm i przepisów (www.vde-verlag.de/buecher/normen-und-kommentare/vde-schriftenreihe/) 
o rozmaitym zakresie tematycznym i dla czytelników o różnym stopniu przygotowania. Niemcy 
dobrze pamiętają, co odpowiedział wzięty autor książek dla dzieci na pytanie, jak należy je pisać: 
książki dla dzieci należy pisać tak, jak dla dorosłych, ale lepiej. Stosują tę zasadę w odniesieniu do 
wydawnictw dla mniej zaawansowanych czytelników: przejrzysty styl, niezbyt długie zdania, dużo 
poglądowych rysunków i wzięte z życia przykłady obliczeniowe. Bywa, że ten sam zakres tema-
tyczny jest prezentowany nawet w kilku jednocześnie dostępnych komentarzach różnych autorów, 
nieuchronnie odciskających swoje indywidualne piętno w sposobie ujęcia tematu, rozłożeniu akcen-
tów, wymowie rysunków czy przykładów obliczeniowych. Czytelnik może jednak mieć pewność, 
że każdy autor stara się − najlepiej jak potrafi − przybliżyć mu, wyjaśnić logikę normy lub przepisu 
oraz poprawną, uczciwą interpretację wymagań szczegółowych. Może być pewien, że autor lub 
autorzy komentarza nie próbują przemycić interpretacji sprzecznych z duchem aktu normatywnego, 
kierując się nieczystymi intencjami. Gwarantuje mu to logo VDE na okładce. Logo stowarzyszenia, 
które firmuje sprawdzone, zrecenzowane opracowania wypróbowanych, kompetentnych autorów. 
Logo stowarzyszenia, które wybacza drobne potknięcia, szybko korygowane, ale nie wybaczyłoby 
nawet jednorazowego mataczenia, nie wybaczyłoby narażenia stowarzyszenia na zarzut publikowa-
nia „zatrutej strawy”. 

 

4. Rekomendacje Stowarzyszenia Elektryków Polskich 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich, powstałe trzydzieści i więcej lat później niż wspomnia-

ne wyżej organizacje zagraniczne, podobnie jak one, patronuje pewnej liczbie tytułów czasopism 
elektrotechnicznych, w tym dwóm najstarszym − Przeglądowi Elektrotechnicznemu oraz Wiadomo-
ściom Elektrotechnicznym. Z końcem XX wieku Przegląd, pod redakcją prof. Z. Flisowskiego, 
podupadał, a sekretarz redakcji rozpaczliwymi telefonami nakłaniała potencjalnych autorów do 
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nadsyłania czym prędzej czegokolwiek, bo teka redakcyjna ziała pustką. Po objęciu w roku 2002 
redakcji przez prof. S. Tumańskiego Przegląd odżył i od 1 stycznia 2008 r. wszedł na listę filadel-
fijską1, dzięki czemu jego łamy stały się pożądanym miejscem publikowania dla naukowców, zo-
bligowanych do zdobywania punktów dokumentujących aktywność naukową. To dobrze, że elek-
trycy mają jeden więcej periodyk o uznawanym w świecie poziomie naukowym, ale jego pozycji 
lepiej nie nadużywać. Jeżeli uczelnia wykupuje cały zeszyt bądź dużą jego część w celu publiko-
wania opracowań swoich pracowników, to nasuwają się wątpliwości, czy pismo ma służyć zaspo-
kajaniu ciekawości czytelników, czy − przysparzaniu punktów autorom i uczelni. Te dwa cele nie-
łatwo pogodzić. Skoro te publikacje naprawdę zasługują na punktację filadelfijską, to rozsądek na-
kazywałby uczelni wprowadzić na listę filadelfijską własny periodyk i w nim je publikować. Trwała 
obecność na tej liście własnego pisma byłaby bardziej przekonującym potwierdzeniem renomy wy-
działu i uczelni. 

Wejście na listę filadelfijską marzy się Wiadomościom, co rodzi dwie wątpliwości. Po pierw-
sze, biały welon ani wianek nie przysługuje nieroztropnej panience, która niejednemu dawała na 
stronie. A Wiadomości wielokrotnie i na niejednej stronie dawały publikować wierutne głupstwa. 
I nie chodzi tu o drobne potknięcia, lecz o artykuły i wypowiedzi, których myśl przewodnia była 
niedorzeczna. Po drugie, jeżeli kolejne czasopisma SEP wejdą na listę filadelfijską, to przeciętny 
inżynier, a tym bardziej technik, nie znajdzie na ich łamach niczego interesującego dla siebie. Pozo-
staną mu periodyki reklamowe służące zupełnie innym celom − zauroczyć, otumanić i nakłonić do 
kupna. W krajach, którym chcielibyśmy z czasem dorównać, jest więcej niż u nas czasopism fila-
delfijskich z zakresu elektrotechniki, ale są też liczne czasopisma dla praktyków i to czasopisma na 
doskonałym poziomie, publikujące wiedzę, na którą czytelnicy czekają. W Niemczech jest ich kil-
ka, w tym dwa prowadzące stały dział pytań i odpowiedzi: miesięcznik Der Elektropraktiker oraz 
dwutygodnik Der Elektro- und Gebäudetechniker. Tylko te dwa pisma corocznie odpowiadają na 
ponad 250 pytań dotyczących trudnych problemów, jakie czytelnicy napotkali w swej pracy. Od 
20 lat Oddział Bydgoski SEP daremnie molestuje centralę stowarzyszenia o pójście tą wytyczoną 
i sprawdzoną drogą. 

W zamian na stronie głównej SEP centrala oferuje pod zakładką „Opracowania” dziesięć po-
zycji, z czego prawie wszystkie, bo aż dziewięć − autorstwa sierot po niesławnej pamięci COBR 
Elektromontaż: A. Boczkowskiego (osiem pozycji) oraz F. Łasaka (jedna pozycja). Skoro te opra-
cowania znajdują się na stronie głównej SEP, to są rekomendowane przez Stowarzyszenie Elektry-
ków Polskich jako uznane zasady wiedzy technicznej i stowarzyszenie za ich treść odpowiada. 

Rewelacje, na prawo i lewo publikowane przez F. Łasaka, oceniał niedawno dr W. Jabłoński 
[6]; wnioski nie są budujące. Natomiast wszyscy szerokim łukiem obchodzą teksty A. Boczkow-
skiego, długie i nużące, pokrętnie zagmatwane, wymagające instynktu śledczego, by rozszyfrować 
przebiegłość i skrywane intencje piszącego. Jednak winienem tę przysługę zarówno przywódcy 
Wielkich Elektryków (tak od paru lat reprezentacyjną drużynę CK S-IiUE2 SEP drwiąco nazywają 
internauci), jak i jego ofiarom bądź potencjalnym ofiarom − adresatom tych opracowań. 

Przelewając na papier swoje objawienia, Boczkowski ma przed oczyma nieudolnie tłumaczo-
ne polskojęzyczne teksty norm PN, za przyjęciem których sam głosował jako członek KT nr 553, 
a w głowie − strzępy wcześniejszych tekstów własnych. Wszystko wskazuje na to, że obce mu są 
jakiekolwiek zagraniczne opracowania i komentarze, że nie ma pojęcia, jak się interpretuje i wdraża 
w krajach Unii poszczególne postanowienia dokumentów EN i HD. Z klapkami na oczach na zaw-
sze utkwił mentalnie w swojskich opłotkach COBR Elektromontaż, chociaż opłotki już dawno ro-
zebrano. Teksty norm bez skrupułów kopiuje, z błędami i bzdurami tłumaczenia, a kamuflując pla-

                                                 
1 Lista filadelfijska − potoczna nazwa listy czasopism naukowych ISI Master Journal List, opracowanej i aktualizowa-

nej przez Institute for Scientific Information w Filadelfii, uwzględniający je w bazach bibliograficznych ISI i kwalifi-
kujący tytuły pretendujące do wpisania na listę. 

2 CK S-IiUE − Centralne Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych. 
3 KT nr 55 − działający w strukturach PKN Komitet Techniczny nr 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgro-

mowej Obiektów Budowlanych, któremu od początku przewodniczy prof. dr hab. inż. Zdobysław Flisowski, emery-
towany profesor Politechniki Warszawskiej. 
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giat często je przestawia. W wielu miejscach je przeinacza, chociażby opuszczając ważne wymaga-
nia, w tym − powołania innych postanowień normalizacyjnych. Nie widać ani śladu własnego kon-
struktywnego wkładu intelektualnego. Niczego nie tłumaczy, nie objaśnia, nie ilustruje poglądo-
wymi rysunkami czy przykładami obliczeniowymi. Cytuje normy i przepisy, formułki do zapamię-
tania i respektowania. Tak się nie pisze komentarzy ani poradników, tak piszą ludzie, którzy za-
miast głowy mają pieczątkę.  

Co gorsza, Boczkowski z uporem od lat przemyca własne urojenia na równi z lepiej czy go-
rzej cytowanymi postanowieniami norm. Nie informuje czytelnika, że to jego prywatne interpreta-
cje bądź nawet jego zmyślenia. Własne najbardziej niedorzeczne wymysły formułuje tak, jak by 
cytował wymagania norm lub przepisów: powinien…, musi być…, ma być…, należy…, a to jest 
w najwyższym stopniu nieuczciwe, to jest po prostu oszustwo1. Wolno komentatorowi, po rzetel-
nym objaśnieniu wymagań norm czy przepisów, ocenić je, skrytykować, nawet wolno zasugerować 
rozwiązanie − zdaniem piszącego − lepsze, ostrzejsze czy łagodniejsze niż w normie, ale z wyraź-
nym podkreśleniem, że jest to opinia piszącego. 

Wieloarkuszowa norma 60364 dotyczy wszelkich elektrycznych instalacji odbiorczych, rów-
nież w wielkich obiektach przemysłowych, handlowych i innych. Natomiast horyzonty myślowe 
Wielkich Elektryków są ograniczone do instalacji we własnym mieszkaniu i zgroza przejmuje roz-
ważnego czytelnika, kiedy piszący z takim spojrzeniem − jako ogólnie obowiązujące − formułują 
różne zasady i przestrogi w żaden sposób nie przystające do instalacji typu przemysłowego, do roz-
działu dużych mocy, do innego wyposażenia aparatowego i do innych warunków środowiska pracy. 

Boczkowski najpewniej się czuje, kiedy pisze o kuciu bruzd, o układaniu i mocowaniu prze-
wodów, to opanował i zrozumiał, a w każdym razie tak mu się wydaje, dopóki nie zapyta ktoś 
o przenoszenie ciepła, o rezystancję cieplną, o sprzężenia indukcyjne i pojemnościowe, o sposoby 
ekranowania i podobne subtelniejsze kwestie. Brakuje mu też wiedzy na poziomie inżynierskim 
z dziedziny aparatów elektrycznych, wskutek czego wszelkie teksty dotykające aparatów zabezpie-
czających (bezpieczników, wyłączników nadprądowych) i aparatów ochronnych (wyłączników 
różnicowoprądowych, ograniczników przepięć) są prymitywne, ograniczają się do ogólników, zieją 
strachem przed zdemaskowaniem pustki. Różnica między wyłącznikiem a rozłącznikiem polega 
głównie na tym, że jeden ma na początku (bo przedrostek to też słowo obce) wy-, a drugi roz-. 
Boczkowski panicznie boi się konkretu, choćby na poziomie technikum: narysowania obwodu elek-
trycznego, obliczenia rozpływu prądów, rozkładu napięć; co najwyżej potrafi skopiować rysunek 
z normy. W zamian jest paplanina, wielokrotne powtórzenia, słowa, słowa… I to w wykonaniu Au-
tora posługującego się w piśmie ubożuchną polszczyzną. 

Boczkowski nie potrafi operować akapitem, nie rozumie czym on jest i do czego służy. Wie-
lozdaniowe akapity w normie u Boczkowskiego przeradzają się w liczne akapity jednozdaniowe, 
ale bywa na odwrót − łączy on w jeden akapit zdania wyrwane z odległych rozdziałów normy. Nie 
rozumie, że jedna i druga praktyka może zniekształcać treść przekazu. 

Wymagana w normie wartość liczbowa jakiejś wielkości fizycznej jest podawana z określoną 
dokładnością, wyznaczoną liczbą cyfr znaczących, co precyzyjnie wyznacza graniczną zmierzoną 
lub obliczoną wartość spełniającą wymaganie normy. W wielu miejscach Boczkowski opuszcza 
ostatnią cyfrę znaczącą, jeśli jest ona zerem. Nie rozumie, że w ten sposób zmienia postanowienie 
normy i wynik wspomnianego kwalifikowania wartości rzeczywistej, zmierzonej lub obliczonej. 

Aby nikt nie zarzucał pójścia na łatwiznę, najuważniej przeczytałem i oceniłem najdłuższe, bo 
117–stronicowe opracowanie Boczkowskiego rekomendowane przez SEP, zatytułowane „Ochrona 
przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia” ze stycznia 2011 roku, czyli 
sugerujące najbardziej aktualne uznane zasady wiedzy technicznej. Pierwszą wersję tego dzieła [1] 
już recenzowałem 11 lat temu [10]. Na bardzo krytyczną recenzję Autor nigdy nie odpowiedział, co 
bardzo wymowne. Ani on, ani jego pobratymcy nie odpowiedzieli na bardzo krytyczne opinie [2, 8, 
11, 12], również innych opiniodawców. Na rynku wydawniczym jest to równoznaczne z walkowe-
rem, ze sromotną kapitulacją. 

                                                 
1 Oszustwo − świadome wprowadzenie kogoś w błąd lub wyzyskanie czyjegoś błędu dla własnej korzyści [34]. 
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Od czasu poprzedniej recenzji [10] opracowanie Boczkowskiego było aktualizowane z rzadka 
i wyłącznie metodą kopiowania tekstów nowszych norm, za to często było publikowane gdzie się 
da, w wydawnictwach SEP i innych. Było publikowane w całości lub we fragmentach przeróżnie 
składanych. Dużą część sygnalizowanych niżej błędów, w tym większość fiksacji Boczkowskiego, 
wytykałem już 11 lat temu, co jest najlepszym dowodem unieruchomienia jego myśli. 

Pobieżnie przeglądnąłem pozostałe opracowania Boczkowskiego ze strony głównej SEP, 
stwierdzając podobny poziom merytoryczny i redakcyjny, w czym nie ma nic dziwnego, bo obszer-
ne fragmenty tekstów wielokrotnie powtarzają się w różnych opracowaniach. 

 

5. Ochrona przeciwporażeniowa w wersji rekomendowanej przez SEP 

5.1. Fiksacje Boczkowskiego rekomendowane przez SEP 
Według słownika wyrazów obcych [35] fiksacja to uporczywe powtarzanie pewnego typu za-

chowań, mimo że nie prowadzą one do celu, a nawet przynoszą szkodę danemu osobnikowi, wystę-
pujące pod wpływem silnych, negatywnych przeżyć, zwłaszcza frustracji, od francuskiego fixation 
(d'une idée) − unieruchomienie myśli.  

Chodzi o zafałszowane interpretacje norm bądź samoistne urojenia, samosiejki myślowe, któ-
re Boczkowski uporczywie forsuje od lat [1]. Na dobrą sprawę, po latach mącenia ludziom w gło-
wach, wycofał się całkiem − choć ukradkiem i bez słowa przepraszam − tylko z jednego szaleń-
stwa, mianowicie ze zwierania na każdej kondygnacji wcześniej rozdzielonych przewodów: 
ochronnego PE oraz neutralnego N w wewnętrznych liniach zasilających (WLZ) instalacji o ukła-
dzie TN w wielopiętrowych budynkach mieszkalnych. Odwrót nastąpił po moich interwencjach na 
łamach INPE [13, 14] oraz niemieckiego miesięcznika Elektropraktiker [3, 4], gdzie wymysły 
Boczkowskiego wykpiono. Był to odwrót pełen fałszu [17], co każdy może sprawdzić chociażby na 
stronie 57 zeszytu 12/2000 Elektroinstalatora, gdzie jest errata do wcześniejszego artykułu Bocz-
kowskiego. Redakcja wyjaśniła, że to chochlik drukarski pozwierał przewody na każdej kondygna-
cji. Sam Boczkowski napisał, że po przeczytaniu artykułu w INPE 35/2000 [13] doszedł do wnio-
sku, że najwłaściwszy będzie układ, który właśnie zamieszcza w erracie. Że ten układ właśnie ze-
rżnął1 z INPE, o tym nie wspomniał. 

1. fiksacja − wymagane uziemienie punktu rozdziału przewodu PEN 
Wymaganie natrętnie sugerowane przez Boczkowskiego (s. 24, 25, 26, 35) nie występuje 

w żadnej normie, w żadnych przepisach polskich ani żadnych dostępnych przepisach zagranicz-
nych. Nikt nie kwestionuje celowości uziemiania przewodu ochronnego PE bądź przewodu ochron-
no-neutralnego PEN. Powinno to być dokonywane ze znajomością rzeczy, w miejscach rozsądnie 
wybranych, i od dawna wiadomo, czym należy się przy tym kierować. Po rozdzieleniu przewodu 
PEN sieci TN-C na dwa przewody: PE oraz N, wskazane jest uziemienie przewodu PE − stosownie 
do sytuacji − w jednym bądź w wielu miejscach. Natomiast − bezwzględny i bez umocowania 
w normach lub przepisach − nakaz uziemiania właśnie punktu rozdziału prowadzi nieraz do absur-
dalnych rozwiązań. Na przykład zdarzało się przy wykonywaniu napowietrznych przyłączy budyn-
ków mieszkalnych, że elektrycy − skołowani przez Boczkowskiego − wydłubywali otwory w izola-
cyjnych skrzynkach złączy mocowanych na zewnętrznych ścianach budynków, czyli uszkadzali te 
skrzynki, aby z nich wyprowadzić płaskownik do uziemienia punktu rozdziału przewodu PEN. 

Czytamy na s. 24: Rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód 
ochronny PE i neutralny N, w przypadku układu sieci TN-C-S, powinno następować w złączu lub w 
rozdzielnicy głównej budynku, a punkt rozdziału powinien być uziemiony. Do hali przemysłowej 
z kilkoma stacjami transformatorowo-rozdzielczymi pasuje to jak pięść do nosa, a przecież z treści 
opracowania wynika, że nie ogranicza się ono do budynków mieszkalnych.  

Kiedy chodzi o domek jednorodzinny Autor czuje się jak ryba w wodzie (s. 25). Na rysunku 
nr 7 (tutaj: rys. 3) przedstawiono schemat zasilania pojedynczego budynku (indywidualnego od-
                                                 
1  zerżnąć − 4. posp. przepisać coś skądś podając jako swoje; ściągnąć [34] 
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biorcy) poprzez zestaw przyłączeniowo-pomiarowy, usytuowany w linii ogrodzenia zewnętrznego 
posesji. Zestaw ten mieści się w zamkniętej oraz zabezpieczonej przez wpływami atmosferycznymi 
i osobami niepowołanymi skrzynce. Składa się z dwóch modułów, z których jeden pełni funkcję 
zakończenia przyłącza, drugi pełni funkcję złącza końcowego. Zestaw umożliwia zainstalowanie 
listwy zaciskowej do połączenia przewodów przyłącza sieci zasilającej i przewodów instalacji, za-
bezpieczenia przedlicznikowego w postaci rozłącznika bezpiecznikowego lub wyłącznika nadprą-
dowego selektywnego – zapewniających selektywność w działaniu urządzeń zabezpieczających, 
licznika energii elektrycznej oraz ochrony przed przepięciami pochodzącymi od wyładowań atmos-
ferycznych i łączeń w sieci zasilającej (ograniczniki przepięć stanowiące pierwszy stopień 
ochrony przeciwprzepięciowej).  

 

 
Rys. 3. Pochodzący z recenzowanego opracowania rys. 7: Schemat zasilania w energię elektryczną pojedynczego 
budynku (indywidualnego odbiorcy). 
Oznaczenia: SZ – sieć zasilająca niskiego napięcia; P – przyłącze; ZPP – zestaw przyłączeniowo-pomiarowy; LZ – 
listwa zaciskowa; RB – rozłącznik bezpiecznikowy lub wyłącznik nadprądowy selektywny; L – przewody fazowe; O – 
ogranicznik przepięć; SU – szyna uziemiająca; kWh – licznik energii elektrycznej; TRO – rozdzielnica tablicowa od-
biorcy; wlz – wewnętrzna linia zasilająca; GSU – główny zacisk (szyna) uziemiający budynku; IK, IW, ICO, IG – 
instalacje odpowiednio w kolejności: kanalizacyjna, wodna, centralnego ogrzewania, gazowa; KB – konstrukcja meta-
lowa (elementy metalowe konstrukcji budynku, związane na przykład z fundamentem, ścianami); N, PEN, PE, PB – 
przewody odpowiednio: neutralny, ochronno-neutralny, ochronny, ochronny wyrównawczy 

 
Bardzo ważną rolę w ekwipotencjalizacji części przewodzących jednocześnie dostępnych  

w budynku pełni uziemienie przewodu ochronnego PE instalacji elektrycznej. Określa ono poten-
cjał strefy ekwipotencjalnej w budynku. Uziemienie to powinno być wykonane w budynku, a nie 
z dala od niego, z wykorzystaniem przede wszystkim uziomu fundamentowego. 

Właściwe jest w związku z tym rozwiązanie przedstawione na rysunku nr 7, na którym roz-
dzielenie przewodu PEN na przewody PE i N wykonano w zestawie przyłączeniowo-pomiarowym 
ZPP, usytuowanym poza budynkiem, a przewód PE przyłączono do szyny PE w rozdzielnicy tabli-
cowej odbiorcy TRO i uziemiono poprzez główną szynę uziemiającą budynku GSU. 

Człowiek czyta i zdumienie rośnie. Nie wie, na czym miałaby polegać funkcja zakończenia 
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przyłącza ani co to jest złącze końcowe tym bardziej, że w przedstawionej sytuacji przyłącza może 
w ogóle nie być, ale to drobiazgi. Nie dowiaduje się, w jakim celu rozdział przewodu PEN następu-
je w zestawie przyłączeniowo-pomiarowym, a nie w zasilanym budynku. Prawdziwą perełką jest co 
innego: ograniczniki przepięć stanowiące pierwszy stopień ochrony przeciwprzepięciowej instalacji 
odbiorczej mają być zainstalowane z dala od budynku, w linii ogrodzenia zewnętrznego posesji, 
oddalonej o kilkanaście, kilkadziesiąt albo i więcej metrów. Najbliższe uziemienie tych ograniczni-
ków przepięć jest przy budynku albo w bliżej nieokreślonym miejscu sieci. Trudno byłoby tu wy-
myślić większą bzdurę, bardziej odsłonić ignorancję w sprawach ochrony odgromowej i przeciw-
przepięciowej. Biada mieszkańcom takiego budynku, zwłaszcza budynku z piorunochronem!  

2. fiksacja − obniżone napięcie dotykowe AC 25 V oraz DC 60 V 
Czytamy na s. 13: W warunkach środowiskowych o zwiększonym zagrożeniu, wartość napię-

cia dotykowego dopuszczalnego długotrwale UL wynosi 25 V dla prądu przemiennego i 60 V dla 
prądu stałego. Do środowisk o zwiększonym zagrożeniu zalicza się łazienki i natryski, sauny, po-
mieszczenia dla zwierząt domowych, bloki operacyjne szpitali, hydrofornie, wymiennikownie 
ciepła, przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi, kanały rewizyjne, kempingi, 
tereny budowy i rozbiórki, tereny otwarte itp. 

Niezależnie od kwestii zasadniczej warto zwrócić uwagę na kunszt pisarski Boczkowskiego, 
by tego fragmentu nie przywoływać ponownie. Sytuacje, którymi straszy czytelników, celowo 
mnoży wymieniając obok siebie − wbrew elementarnym zasadom formułowania myśli − terminy 
nadrzędne oraz podrzędne i są tu dwa tego przykłady. Pierwszy to łazienki i natryski. Drugi to cała 
litania, do rozszyfrowania której trzeba wiedzieć, że Boczkowski − co prawda błędnie, ale jednak − 
jako przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi traktuje m.in.: hydrofornie i wy-
miennikownie ciepła. Za to czytelnik, który nie wie, co to jest teren otwarty, znajdzie wyjaśnienie w 
słowniku [34]: teren, na którym nie ma lasów, większych wzniesień ani zabudowań i przestanie co-
kolwiek rozumieć, bo co to ma wspólnego z obniżoną wartością dopuszczalnego napięcia dotyko-
wego. 

Czytamy na s. 60: We wszystkich przypadkach, gdy powinna być obniżona wartość napięcia 
dotykowego dopuszczalnego długotrwale powinien być również skrócony maksymalny dopusz-
czalny czas samoczynnego wyłączenia zasilania. Tu objawiają się luki w opanowaniu matematyki 
elementarnej, mianowicie przekonanie, że wykres funkcji y(x) można zmienić tylko poprzez jedno-
czesną zmianę wartości obu współrzędnych. 

Czytamy na s. 41: W normie PN-IEC 364-4-481:1994 podane są maksymalne czasy wyłącze-
nia dla warunków środowiskowych o zwiększonym zagrożeniu. Dotyczą one specjalnych instalacji 
lub lokalizacji objętych arkuszami normy PN-IEC (HD) 60364 grupy 700. Czasy te podano w tabli-
cy nr 14. 

Na tej „podstawie”, do znudzenia powtarzanej niezliczoną liczbę razy, bazuje około 20% tek-
stu opracowania. Tymczasem na portalu PKN bez trudu można znaleźć następującą informację 
o normie PN-IEC 364-4-481:1994 [23], na której opiera się ta fiksacja: Norma wycofana, zastąpio-
na przez PN-HD 60364-4-41:2007. I nie należy w najbliższym czasie oczekiwać istotnych zmian w 
nowej normie, bo arkusz IEC 60364-4-41:2007 ma przypisany rok 2015 jako stability date. 

Ulubiona norma Boczkowskiego PN-IEC 364-4-481:1994 została ostatecznie wycofana przez 
IEC w roku 2005, a przez PKN − w roku 2007. Dwa lata temu minął już nawet graniczny termin 
odroczonego wycofania „dow”1, który w tym przypadku był określony na 2009-02-01. Warto tu 
podkreślić, że praktyka odroczonego wycofania już nie jest możliwa. Mianowicie pismem z dnia 
2011-01-28 Wiceprezes PKN J. Kochańska zlikwidowała możliwość przeciągania przez niektóre 
komitety techniczne wycofania ze zbioru PN normy zdezaktualizowanej aż do granicznego terminu 
„dow”. Uzasadnia to następująco: „Wprowadzone zmiany mają na celu zlikwidowanie możliwości 
odroczonego wycofania, co skutkowało do tej pory istnieniem dwóch aktualnych Polskich Norm na 
                                                 
1 Na europejskim dokumencie normalizacyjnym (EN, HD) można znaleźć dwie daty: dop − ostateczny termin wprowa-

dzenia normy na szczeblu krajowym przez opublikowanie identycznej normy krajowej lub uznanie (oryginalnej wer-
sji językowej) oraz dow − ostateczny termin wycofania norm krajowych sprzecznych z nową normą.  
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ten sam temat, z których de facto jedna jest „nieaktualna”. Wprowadzone zmiany likwidują ten du-
alizm. Wycofanie normy zastępowanej będzie miało miejsce w chwili publikacji nowej normy.” 

Już przed rokiem 2000 na forum CENELEC zdecydowano o wycofaniu obniżonej wartości 
dopuszczalnego długotrwale napięcia dotykowego UL w warunkach środowiskowych objętych ar-
kuszami 700 i skutki tego są widoczne w kolejnych edycjach tych arkuszy. Czy w którymś arkuszu 
700, nowelizowanym w ostatnich kilku latach pojawiło się UL = 25 V? Przeciwnie, w zestawieniach 
rozdziałów norm IEC 60364-7-7XX objętych modyfikacjami europejskimi, można znaleźć takie 
informacje, jak w normie PN-HD 384.7.711 S1:2005 [30]: 

„Załącznik krajowy NB (informacyjny). Treść normy IEC 60364-7-711:1998 objęta modyfi-
kacjami europejskimi… 
Rozdział wykreślony 
711.413.1.3.4 W przypadku stosowania ochrony przed dotykiem pośrednim przez samoczyn-
ne wyłączenia zasilania, w miejscach przetrzymywania zwierząt wartość napięcia dotykowego 
dopuszczalnego długotrwale powinna wynosić UL = 25 V a.c. (wartość skuteczna) lub 60 V 
d.c. (bez tętnień), a maksymalny czas, w którym powinno nastąpić wyłączenie, powinien być 
zgodny z podanym w IEC 60364-4-481, tablica 48A. 
Warunki te stosuje się także w miejscach, połączonych częściami przewodzącymi obcymi z miejscami przetrzy-
mywania zwierząt.” 
Zatem omawiana fiksacja już kilka lat temu straciła punkt zaczepienia w normach, ale od cze-

go niezawodny przyjaciel, Mirosław Giera, w Ministerstwie Infrastruktury. Normę PN-IEC 364-4-
481:1994, nieaktualną, wycofaną ze zbioru PN, powołuje się w rozporządzeniu w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Również w najnowszym 
wykazie powołanych norm z 10 grudnia 2010 r. [19]. A jakich to ważnych okoliczności wspomnia-
ne powołanie dotyczy? Ano dwóch następujących paragrafów: 

„§ 98 ust. 2. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze powinny być wyposażone w instalacje 
i urządzenia elektryczne dostosowane do ich przeznaczenia, zgodnie z wymaganiami Polskich 
Norm dotyczących tych instalacji i urządzeń.” 
„§ 180. Instalacja i urządzenia elektryczne, przy zachowaniu przepisów rozporządzenia, prze-
pisów odrębnych dotyczących dostarczania energii, ochrony przeciwpożarowej, ochrony śro-
dowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wymagań Polskich Norm odnoszących 
się do tych instalacji i urządzeń, powinny zapewniać: 
1) dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiorni-

ków, stosownie do potrzeb użytkowych, 
2) ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosfe-

rycznymi, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami, 
3) ochronę przed emisją drgań i hałasu powyżej dopuszczalnego poziomu oraz przed szko-

dliwym oddziaływaniem pola elektromagnetycznego.” 
 

Widać tu trzy przejawy draństwa. Po pierwsze, powołanie ni przypiął, ni przyłatał, bo jaki te 
paragrafy mają związek z obniżoną wartością napięcia dotykowego? Po drugie, przy zachowaniu… 
wymagań Polskich Norm odnoszących się do tych instalacji i urządzeń − oznacza przy zachowaniu 
wymagań norm z aktualnego zbioru PN, a nie norm wycofanych, interesujących historyków norma-
lizacji i krętaczy. Po trzecie, wbrew stanowczym zaleceniom międzynarodowym [20] w polskich 
rozporządzeniach stosuje się powołania datowane norm, bo tylko one umożliwiają manipulacje, 
o których mowa. 

Nie wypowiadam się, czy i w jakich sytuacjach obniżone wartości napięcia dotykowego po-
winny obowiązywać, lecz piętnuję kolejny przykład oszukańczej interpretacji norm. 

3. fiksacja − przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi 

Chodzi o warunki ekstremalnego zagrożenia porażeniem, których dotyczy arkusz 60364-7-
706 normy. Oryginalne wersje podtytułu tego arkusza podkreślają istotę zagrożenia: wersja angiel-
ska: conducting locations with restricted movement (do niedawna: restrictive conducting loca-
tions), wersja francuska: enceintes conductrices exiguës oraz wersja niemiecka Leitfähige Bereiche 
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mit begrenzter Bewegungsfreiheit (dawniej: enge, leitend umschlossene Räume).  
Piętnaście lat temu zaproponowałem [9] polską nazwę ograniczone przestrzenie przewodzące 

i następującą definicję: Za ograniczoną przestrzeń przewodzącą należy uważać ciasne pomieszcze-
nie w budynku albo ciasne wnętrze innego obiektu technicznego o ścianach i/lub innych dużych 
częściach przewodzących, z którymi człowiek może stykać się znaczną powierzchnią ciała mając 
ograniczoną możliwość przerwania tej styczności, np. ciasne wnętrze metalowego zbiornika, kotła, 
rurociągu lub zęzy. Identyczne sformułowania znalazły się w najnowszej wersji arkusza 706 [29] 
i są niżej przytoczone w oryginalnej wersji językowej, co eliminuje błędy przyszłego polskiego 
tłumaczenia wynikające a to z nieuctwa, a to ze złej woli, jak to jest we wszystkich arkuszach nor-
my 60364. 

Pomieszczenia przewodzące i ograniczające swobodę ruchu – taki podtytuł nosi polski ar-
kusz 60364-7-706 od roku 2007 [29], ale Boczkowski, przedstawiający się jako zwiastun wiadomo-
ści najbardziej aktualnych, tego nie zauważył albo udaje, że nie zauważył, i nadal uparcie pisze 
w roku 2011: przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi (s. 13, 58, 77, 78) i nadal 
z uporem maniaka zalicza do nich: hydrofornie, wymiennikownie ciepła, kotłownie, pralnie 
(s. 77÷78). Ponadto, nie rozumiejąc, o czym pisze, zniekształcił (s. 77÷78) wymagania stawiane 
ochronie przeciwporażeniowej w tych miejscach i ani słowem nie wspomniał o dopuszczonym 
przez normę rozwiązaniu najprostszym: urządzenia stałe klasy ochronności II zasilane z obwodu 
chronionego wyłącznikiem różnicowoprądowym wysokoczułym.  

Aktualna norma PN-HD 60364-7-706:2007 (oryg.) [29] określa swój zakres właściwości na-
stępująco: 706.1 Scope 
The particular requirements of this section apply to fixed equipment in conducting locations where 
movement of persons is restricted by the location and to supplies for portable equipment for use in 
such locations. 
A conducting location with restricted movement is comprised mainly of metallic or other conductive 
surrounding parts, within which it is likely that a person will come in contact through a substantial 
portion of his body with the metallic or other conductive surrounding parts and where the possibil-
ity of interrupting this contact is limited. 
The particular requirements of this section do not apply to any location, which allows a person 
freedom of bodily movement to work, enter, and leave the location without physical constraint.  

 

Ostatni akapit wyraźnie określa, że szczególne wymagania działu 706 nie mają zastosowania 
do miejsc, w których swoboda ruchów człowieka nie jest skrępowana podczas pracy ani przy wcho-
dzeniu i wychodzeniu z tego miejsca. Przykładem interpretacji może być stanowisko duńskiego 
komitetu narodowego (dokument IEC 64/1431/RVC, datowany 2005-01-14), według którego duże 
zbiorniki metalowe, w których pracujący człowiek ma swobodę ruchów, a do których wchodzi się 
przez ciasny właz, nie są objęte właściwością arkusza 706. 

4. fiksacja − położenie styków L-N-PE w gniazdach wtyczkowych 
Już pokrętne sformułowanie tytułu rozdz. 27 „Warunki stosowania urządzeń elektrycznych, 

w tym opraw oświetleniowych o określonych klasach ochronności, zapewniające ochronę przed 
porażeniem prądem elektrycznym” (s. 58) zapowiada kolejne krętactwa. 

Czytamy (s. 58): Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować 
w takim położeniu, aby styk ten występował u góry (s. 58). Przewody do gniazd wtyczkowych 
dwubiegunowych należy przyłączać w taki sposób, aby przewód fazowy był przyłączony do lewe-
go bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna – układ sieci TN-S (rys. 4). Nie zaleca się 
stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwójnych, potrójnych), w których nie może być 
realizowany jednakowy układ biegunów względem styku ochronnego PE, taki jak podano wyżej. 
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Rys. 4. Pochodzący z recenzowanego opracowania rys. 18: Schemat przyłączenia przewodów do gniazda wtyczkowe-
go ze stykiem ochronnym w układzie sieci TN-S i TN-C 

 
Należy…, należy…, należy…, nie zaleca się… Z których norm lub przepisów pochodzą te ka-

tegoryczne wymagania i to zalecenie? I czemu miałoby to służyć? Nigdy nie było i nie ma takich 
postanowień w odniesieniu do systemu dwubiegunowych gniazd wtyczkowych i wtyczek stosowa-
nych w Polsce i w wielu innych krajach. Nic ich też nie zapowiada na przyszłość. A kto i gdzie wi-
dział gniazda i wtyczki przeznaczone do konkretnego układu instalacji: TN-C, TN-S, TT lub IT?  

Edwin Homberger, wieloletni szef Federalnego Inspektoratu Elektroenergetycznego1 
w Szwajcarii, jako dopuszczalne − bez żadnych zastrzeżeń − podał w swojej książce [5] obie moż-
liwe wersje wzajemnego usytuowania styków L-N w gniazdach wtyczkowych systemu stosowane-
go w Szwajcarii, ale również w Polsce (rys. 5). A pamiętać trzeba, że układ TN-C-S Szwajcarzy 
mają już od 60 lat, początkowo pod nazwą Nullung nach Schema I (przewód PEN rozdzielony na 
PE i N w złączu) bądź Nullung nach Schema II (przewód PEN rozdzielony przy odgałęzianiu od 
wewnętrznej linii zasilającej). Kiedy w latach 70. ubiegłego wieku ewolucja normalizacji między-
narodowej IEC wskazywała, że i Polskę czeka wprowadzanie układu TN-C-S, zlecałem dyploman-
tom analizy skutków technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych tego przedsięwzięcia. Przy 
tej okazji wielokrotnie korzystałem ze wsparcia merytorycznego E. Hombergera, zarówno kore-
spondencyjnie, jak i goszcząc w jego domu nad Jeziorem Zuryskim. Byłem pod wrażeniem zarów-
no jego kompetencji, jak i wielkiej życzliwości. Co prawda, korzystałem z owoców wcześniejszej 
wieloletniej przyjaźni E. Hombergera z prof. J. Piaseckim.  

 

 
Rys. 5. Dopuszczalne możliwości przyłączenia dwubiegunowych gniazd ze stykiem ochronnym w książce E. Hom-
bergera [5] 

 
Przestrzeganie określonej biegunowości styków w gniazdach wtyczkowych i wtyczkach jest 

powszechne w torach telekomunikacyjnych i powody tego są oczywiste. Natomiast w zastosowa-
niach elektroenergetycznych gniazd i wtyczek dwubiegunowych ze stykiem ochronnym zdarza się 
wyjątkowo i dotyczy tylko wykonań specjalnych, np. w Załączniku A normy DIN VDE 0620-1 
[33] − przenośnych gniazd wtyczkowych z fabrycznie przyłączonym przewodem zasilającym. 

Kto Boczkowskiego upoważnił do nawoływania w imieniu SEP, aby samowolnie przerabiać 
gniazda wtyczkowe wykonane, przebadane i atestowane zgodnie z aktualnymi normami produkto-
wymi? Kto będzie odpowiadał za skutki wypadków porażeń i pożarów, kiedy Bogu ducha winny 
                                                 
1  W językach urzędowych Szwajcarii ta nazwa brzmi : Eidgenössisches Starkstrominspektorat (niem), Inspection fé-

dérale à courant fort (franc), Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (wł). 
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laik albo jakiś niepoczytalny elektryk uwierzy w rekomendacje SEP i gniazdo wtyczkowe podwój-
ne przerobi według zaleceń Boczkowskiego (rys. 6)? Nie da się tego zrobić bez uszkodzenia gniaz-
da, bez naruszenia wymaganych odstępów izolacyjnych, bez zwiększenia gabarytu całości, słowem 
− bez przestępczego spartaczenia poprawnie wykonanego produktu fabrycznego. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rys. 6. Pochodzący z recenzowanego opracowania rys. 19: 
Schemat przyłączenia przewodów do gniazda wtyczkowego po-
dwójnego ze stykami ochronnymi w układzie sieci TN-S 

 
Zauważył ktoś dziesięć lat temu, że zdarzają się zakłócenia w działaniu układu sterowania 

w jednym czy drugim importowanym urządzeniu (np. w kotle gazowym produkcji czeskiej), które 
ustępują po zamianie przewodów zasilających L-N w miejscu ich przyłączenia. Rozsądny elektryk 
natychmiast oceniłby, że to wada dyskwalifikująca produkt, bo takie uzależnienie od „biegunowo-
ści” zasilania prądem przemiennym jednofazowym jest niedopuszczalne. Sprawdziłby poprawność 
rozwiązania obwodu sterowania i wykryłby brak transformatora sterowniczego albo inny manka-
ment. Szarlatan preferuje rozwiązania podsuwane przez własny zdrowy rozsądek, zdrowszy niż 
u wszystkich innych. Jeśli zginął kierowca samochodu osobowego, gdyż tir ścinał zakręt, to znaczy, 
że osobowe powinny pokonywać zakręty jadąc lewą stroną. A dowód na to jest przecież oczywisty 
− bo wtedy do ostatniego wypadku by nie doszło. 

Żałosne są dyskusje na forach internetowych, gdzie pewna część uczestników zastanawia się, 
jak wprowadzić w życie urojenia Boczkowskiego. Na początek radziłbym go wysłać do Łodzi, je-
dynego miasta w Polsce, gdzie tramwaje mają biegun dodatni układu zasilania na szynach, a ujem-
ny na przewodzie jezdnym. Niechże Boczkowski i tam zaprowadzi porządek, niech wskaże, jak 
zamienić miejscami szyny z przewodem jezdnym, SEP to zarekomenduje, a oni wprowadzą w ży-
cie. 

5. fiksacja − połączenia wyrównawcze armatury na rurociągach z tworzyw sztucznych 
Przez dziesięć lat kilku szantażystów zmuszało tysiące polskich elektroinstalatorów do obej-

mowania połączeniami wyrównawczymi metalowej armatury na rurociągach z tworzyw sztucz-
nych. Przy takich zabiegach uszkadzano nieprzystosowane do tego zawory i inne elementy, a nada-
jąc potencjał ziemi metalowej armaturze, która go nie miała, zwiększano ryzyko porażenia prądem 
w pomieszczeniach kąpielowych i innych. Poza Polską nikomu taki nonsens do głowy nie przy-
szedł, nie było go w żadnych normach ani przepisach. Giera załatwił to Boczkowskiemu, wpisał do 
rozporządzenia, a minister podpisał. Po czym prof. dr hab. inż. Mirosław Kosiorek, podówczas kie-
rownik Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej, czyli specjalista najbardziej 
kompetentny w sprawie miejscowych połączeń wyrównawczych, propagował ten wybryk na szko-
leniach i konferencjach. Ten sam Boczkowski, który lęka się uziemionych części przewodzących 
w hydroforni, wymiennikowni ciepła, kotłowni i pralni, przypisując te pomieszczenia − tylko z tego 
tytułu − do właściwości arkusza 60364-7-706, każe zwiększać ryzyko styczności z potencjałem 
ziemi tam, gdzie go nie ma. 

Zgodnie z normą miejscowym połączeniom wyrównawczym ochronnym − poza częściami 
przewodzącymi dostępnymi i połączonymi z nimi przewodami ochronnymi PE − podlegają części 
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przewodzące obce. W większości norm PN od 20 lat krętacze z KT nr 55 forsują błędną definicję 
tego terminu, która z normy na normę może nieco się zmieniać, ale bezcenne jądro fałszu pozostaje 
nietknięte: Część przewodząca obca – część przewodząca nie będąca częścią urządzenia ani instala-
cji elektrycznej, która może się znaleźć pod określonym potencjałem, zwykle pod potencjałem 
ziemi lokalnej. Zaliczają się do niej metalowe konstrukcje i rurociągi oraz przewodzące podłogi 
i ściany (s. 1). Pod określonym potencjałem może się znaleźć dowolny przedmiot z materiału prze-
wodzącego, maleńki lub dowolnie duży, umocowany do podłoża bądź leżący na łazienkowej półce, 
jeżeli zetknie się z innym przedmiotem, który taki potencjał ma. 

W Międzynarodowym Słowniku Elektrotechnicznym IEV oraz w oryginalnych tekstach norm 
IEC  oraz dokumentów normalizacyjnych EN bądź HD (angielskim, francuskim i niemieckim) jest 
inna definicja (www.electropedia.org/iev/iev.nsf/display?openform&ievref=826-12-11): Extraneo-
us-conductive-part − conductive part not forming part of the electrical installation and liable to in-
troduce an electric potential, generally the electric potential of a local earth. W tłumaczeniu na 
język polski: część przewodząca obca − część przewodząca, nie będąca częścią instalacji elektrycz-
nej, która może wprowadzić potencjał elektryczny, zwykle potencjał ziemi lokalnej.  

Częścią przewodzącą obcą jest zatem dostępny dla dotyku przewodzący przedmiot, nie będą-
cy częścią urządzenia elektrycznego, który do rozpatrywanego pomieszczenia lub w inne rozpatry-
wane miejsce może z zewnątrz wprowadzić określony potencjał, zazwyczaj potencjał ziemi 
lokalnej. Chodzi o przewodzące rurociągi, ściany, podłogi, konstrukcje budowlane i inne przed-
mioty przewodzące o dużych rozmiarach, przechodzące przez różne pomieszczenia i/lub różne 
kondygnacje, które do rozpatrywanego pomieszczenia lub w inne rozpatrywane miejsce mogą 
z zewnątrz wprowadzić określony potencjał. Może to być potencjał lokalnej ziemi w przypadku 
części przewodzących nieuchronnie uziemionych, a może to być potencjał części czynnej lub 
znaczna jego część – w przypadku części przewodzących nieuziemionych lub przypadkowo uzie-
mionych przez dużą rezystancję, jeżeli może z nimi nastąpić zwarcie części czynnej. Od kilkunastu 
lat propaguję [9, 16, 18] tę prawidłową interpretację, pod którą nijak przypiąć się nie da metalowej 
armatury na rurociągach z materiału izolacyjnego. 

W nowej normie dotyczącej pomieszczeń kąpielowych [26] w szczególnych warunkach kra-
jowych dla Niemiec znalazło się postanowienie o treści: „701.415.2. W budynkach mających głów-
ne połączenia wyrównawcze obejmujące całą instalację można pominąć wykonanie połączeń wy-
równawczych miejscowych”. Albo nikt tego nie zauważył albo nie zrozumiał wagi tego zapisu. Nie 
podnoszę tego, aby zalecać podobny zapis dla Polski, lecz po to, by wreszcie w Polsce skończyć 
z obłąkańczymi wybrykami w łazienkach. 

Boczkowski boleje, że w rozporządzeniu o budynkach i ich usytuowaniu usunięto niemądre 
zapisy w omawianej sprawie, ale nie traci nadziei, że jeszcze uda się coś uratować, kogoś otumanić, 
i zostawia sobie różne furtki: 
 uparcie podtrzymuje błędną definicję części przewodzącej obcej (s. 1), 
 po raz chyba tysięczny, tym razem w sposób zawoalowany, próbuje wcisnąć w podświadomość 

czytelnika zawory i krany, pisząc (s. 64), że połączenia wyrównawcze miejscowe dotyczą ta-
kich części przewodzących obcych jak metalowe części instalacji wodnej, instalacji kanaliza-
cyjnej, instalacji ogrzewczej, instalacji klimatyzacyjnej, instalacji gazowej…, co norma wpraw-
dzie wymienia, ale jako „przykłady możliwych części przewodzących obcych” (examples of po-
ssibile extraneous-conductive-parts), a więc nie dotyczy to metalowej armatury na izolacyjnych 
rurociągach,  

 każe kuć posadzki (rys. 11 na s. 37), aby objąć połączeniami wyrównawczymi zbrojenie budow-
lane, czego w normie nie ma, 

 na rys. 11 (s. 37) − bez żadnego wyjaśnienia − połączeniami wyrównawczymi miejscowymi 
obejmuje wannę i jej rurę spustową, chociaż według normy nie jest to wymagane, jeśli to wypo-
sażenie nie wyczerpuje znamion definicji części przewodzącej obcej, 

 nie wspomina, że połączeniom wyrównawczym miejscowym nie podlegają − pod określonymi 
warunkami − rury izolacyjne z wkładką metalową, co w normie wyraźnie napisano, a co dys-
kredytuje jego wieloletnie fantasmagorie. 
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Przed oczyma staje zaciekła w uporze baba z wiersza Mickiewicza, która podtopiona i półży-
wa jeszcze palcami pokazuje, że suka jednak została ostrzyżona, a nie ogolona. 

 

5.2. Inne wybrane błędy merytoryczne „opracowania” rekomendowane przez SEP 
Z kopiowanych norm Boczkowski przenosi do opracowania wszelkie błędy tłumaczenia: me-

rytoryczne, terminologiczne i językowe. Tymczasem od osoby podającej się za eksperta i pretendu-
jącej do nauczania i pouczania innych, wymaga się, by odróżniała ziarno od plew, a nie bezmyślnie 
powtarzała błędy cudze i wcześniejsze swoje. Nie sposób wszystkie błędy opracowania przedstawić 
i skomentować, a ponadto nie wiadomo, czemu to miałoby służyć, bo przecież nie korekcie tekstu, 
którego największym mankamentem nie są te błędy, lecz brak jakiejkolwiek koncepcji wykładu. 
W zamian jest bezmyślne kopiowanie norm i − jak mówią Ślązacy − franzolenie1. 

1) Na s. 7 czytamy, co to jest wyłączenie awaryjne – czynność mająca na celu otwarcie łącz-
nika w celu usunięcia zasilania elektrycznego z instalacji elektrycznej, aby zapobiec wystąpieniu 
niebezpiecznej sytuacji lub zmniejszyć to niebezpieczeństwo i jako absurdalny przykład zastosowa-
nia na s. 85 mamy: obwód do zasilania znaków świetlnych, lamp i eksponatów, załączany wy-
łącznikiem awaryjnym. Śliczne jest też to usunięcie zasilania elektrycznego z instalacji. 

2) W tablicy 54.1 (s. 29), skopiowanej z normy PN-HD 60364-5-54:2010, jako najmniejszy 
dopuszczalny wymiar poprzeczny miedzianej linki na uziom poziomy podano 1,8 mm dla każdej 
skrętki zamiast dla pojedynczego drutu. Nie trzeba znać angielskiego ani normy, wystarczy odrobi-
na oleju w głowie, by pojąć, że 1,8 mm dla każdej skrętki oznaczałoby ułamek milimetra dla drutu 
w skrętce, bo skrętka jest to zespół drutów skręconych razem, będący częścią żyły wielodrutowej. 

3) Nie są dopuszczone do stosowania jako przewody ochronne lub jako przewody ochronne 
wyrównawcze następujące metalowe elementy:… - elementy podtrzymujące oprzewodowania 
(s. 34), nie dlatego, że tak jest w normie, lecz dlatego, że tak niemądrze KT nr 55 przetłumaczył 
support wires (linki nośne). 

4) Podobnie na s. 39: Dotyczy to np. zasuwek, nitów, bo tak ktoś przetłumaczył w normie 
bolts, rivets, zamiast śrub, nitów. A czy widział kto na słupie kilka czy kilkanaście zasuwek? 

5) Jednocześnie dostępne części przewodzące dostępne powinny być przyłączone do tego 
samego uziemienia indywidualnie, w grupach lub zbiorowo (s. 40). Pomińmy polszczyznę począt-
kowego 5-wyrazowego sformułowania, która jest wynikiem niemądrych wcześniejszych ustaleń 
terminologicznych. Wymaganie jest absurdalne, bo uziemienie indywidualne polega na tym, że 
części przewodzące dostępne każdego urządzenia mają osobne uziemienie (rys. 13 na s. 44) i wobec 
tego części przewodzące dostępne dwóch lub więcej urządzeń nie mogą być przyłączone do tego 
samego uziemienia. A jeżeli można je dotknąć jednocześnie, to nie wolno ich uziemiać indywidual-
nie. 

6) Separacja obwodu kilku odbiorników (s. 48) jest dopuszczalna [21] tylko w instalacjach 
pozostających pod nadzorem osób wykwalifikowanych, o czym nie wspomniano. Autor pozostał na 
etapie norm sprzed kilkunastu lat. 

7) Jeżeli obwód FELV jest zasilany z obwodu wyższego napięcia przez takie urządzenia, jak 
autotransformatory, potencjometry, urządzenia półprzewodnikowe itp., które nie zapewniają mini-
mum separacji podstawowej między tymi obwodami, to obwód FELV powinien być uznany jako 
przedłużenie obwodu wejściowego i zabezpieczony przez środki ochrony zastosowane w obwodzie 
wejściowym (s. 50). To błędne wyjaśnienia, bo to w ogóle nie jest obwód FELV. 

8) Mamy na s. 52 kolejny cytat z normy, tym razem dotyczący „nieprzewodzących pomiesz-
czeń”: Części przewodzące dostępne powinny być tak rozmieszczone, aby w normalnych warun-
kach osoby nie dotknęły jednocześnie 

- dwóch części przewodzących dostępnych, lub 
- części przewodzącej dostępnej i części przewodzącej obcej, 

                                                 
1 Franzolenie − bajdurzenie, puste gadanie, gadanie od rzeczy (w gwarze śląskiej)  
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jeżeli te części w wyniku uszkodzenia izolacji podstawowej lub części czynnej mogą znaleźć się 
pod różnymi potencjałami. 
To tekst przepisany z normy [21] wraz z oczywistym błędem – zbędnym spójnikiem rozłącznym 
„lub” − zmieniającym sens postanowienia. 

9) Kolejne wyjaśnienia (s. 52, 53) dotyczą wyników pomiaru rezystancji izolacyjnych podłóg 
i ścian…: Jeżeli w każdym punkcie rezystancja jest mniejsza od wymienionej wartości to ze 
względu na ochronę przed porażeniem elektrycznym podłogi i ściany są uważane za części przewo-
dzące obce. Rzecz w tym, że w oryginalnym tekście normy tekst brzmi: Jeżeli w jakimkolwiek 
punkcie…, a to zupełnie co innego. 

10) Błędne jest wyjaśnienie u dołu s. 53, że podany warunek obowiązuje generalnie w przy-
padkach budzących wątpliwość co do skuteczności dodatkowych połączeń wyrównawczych 
ochronnych. Dotyczy on sytuacji, kiedy takie połączenia stosuje się, bo nie można zapewnić samo-
czynnego wyłączania zasilania w wymaganym czasie. 

11) W kilkustronicowym rozdziale 26 Stosowanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych 
(s. 54÷58) liczne informacje szczegółowe dotyczą tylko wyłączników o wyzwalaniu typu AC. 
A ponieważ nie ma o tym żadnej wzmianki, tekst wprowadza w błąd czytelnika. Ponadto jeżeli 
w instalacjach zasilających liczne komputery instaluje się wyłączniki różnicowoprądowe, to raczej 
wyłączniki inne niż typu AC, a wtedy wzór podany na s. 78 jest błędny. 

12) Która z aktualnych norm i w którym punkcie dopuszcza układ TN-C/TT (s. 55, 70, 73)? 
To rozwiązanie było dopuszczone dawniej i w warunkach, które na s. 55 są źle wyjaśnione. 

13) Fałszywa jest informacja w tabl. 15 (s. 57), że dla wyłączników krótkozwłocznych mini-
malna zwłoka czasowa przy znamionowym prądzie różnicowym zadziałania wynosi 80 ms. A przy 
okazji, jedno ze spotykanych oznaczeń wyłączników krótkozwłocznych to KV (niem. kurzver-
zögert), a nie kV, jak dwukrotnie podano na s. 57. To drugie jest oznaczeniem kilowolta, co raczku-
jącym elektrykom może się mylić. 

14) Niepełna jest lista sprzętu dopuszczonego do instalowania w strefie 2 pomieszczenia ką-
pielowego (s. 65). Brakuje gniazdek zasilających do golarek elektrycznych odpowiadających wy-
maganiom EN 61558-2-5, co w normie [26] przetłumaczono błędnie jako elektryczne maszynki do 
golenia zgodne z EN 61558-2-5, a Boczkowski to przepisał. 

15) Na s. 70 czytamy: Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy i rozbiórki, za-
pewniające skuteczną ochronę przeciwporażeniową wymaga aby:… - gniazda wtyczkowe były za-
bezpieczone wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi o znamionowym prądzie różnico-
wym nie większym niż 30 mA… Autor kłamie, bo to wymaganie dotyczy tylko gniazd o prądzie 
znamionowym nieprzekraczającym 32 A, a dla innych gniazd norma [27] wskazuje wyłącznik 
o znamionowym prądzie różnicowym zadziałania nie większym niż 500 mA. Piszę o tym od ponad 
10 lat [9, 15]. 

16) Na s. 77, w tekście dotyczącym gospodarstw rolniczych i ogrodniczych jest wymaganie 
następujące: urządzenia przeznaczone do awaryjnego łączenia lub zatrzymania należy instalo-
wać w miejscach niedostępnych dla zwierząt, a równocześnie łatwo dostępnych dla obsługi, nawet 
w warunkach utrudnionych, powstałych na skutek paniki wśród zwierząt. W normie [28] to wyma-
ganie (705.536.2) dotyczy wszelkich łączników: devices for isolation and switching and devices 
for emergency stopping or emergency switching. 

17) Czytamy na s. 85: Nie należy stosować opraw lamp z zaciskami przebijającymi izola-
cję, chyba że zastosowano odpowiednie zaciski do tych lamp i pod warunkiem że lampy te nie 
będą przemieszczane po przyłączeniu przewodu. A naprawdę oryginalny tekst normy jest następu-
jący: Nie należy stosować lamp mających oprawki z zaciskami przebijającymi izolację, chyba że 
oprawki są dostosowane do użytych przewodów i nie dają się zdjąć po umocowaniu na przewodzie. 

18) Na wzorcowym schemacie instalacji elektrycznej w mieszkaniu (s. 87) jest jeden wyłącz-
nik różnicowoprądowy 30 mA między licznikiem a mieszkaniową rozdzielnicą tablicową, czyli na 
całą instalację, na wszystkie obwody odbiorcze. Można sobie wyobrazić jaka to wygoda, ile atrak-
cyjnych długotrwałych blackoutów, dokuczliwych zwłaszcza w mieszkaniach osób starszych i nie-
pełnosprawnych. 
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Liczne tezy lansowane przez Boczkowskiego nie są poparte widomymi znakami w normach 
ani w poważnej literaturze, ale to nie jest potrzebne ludziom głębokiej wiary, przekonanym, że intu-
icja i objawienie są najwyższą formą poznania. Wielu szeregowych elektryków już oswoiło się 
z myślą, że znajomość praw i zasad elektrotechniki do niczego nie jest w Polsce potrzebna, bo osta-
tecznie obowiązują ich postanowienia norm (choćby bzdurnie przetłumaczone) i przepisów (choćby 
przestępczo wylobbowane). I wielu podąża śladami Wielkich Elektryków, nadchodzą z dołu coraz 
to nowe pomysły, jak uziemić akrylową wannę albo jak w starej instalacji mieszkaniowej niespeł-
niającej żadnych dzisiejszych standardów (niesłusznie nazywanej TN-C) zapewnić w pełni skutecz-
ne działanie wyłączników różnicowoprądowych. Pomysłodawców nie interesuje, na ile ich koncep-
cja jest zgodna czy raczej sprzeczna z zasadami wiedzy technicznej, interesuje ich tylko pieczątka 
potwierdzająca geniusz techniczny, jako że w tańcu z gwiazdami nie mają żadnych szans, a od ży-
cia coś im się przecież należy. To rezultaty wieloletnich otumaniających publikacji i szkoleń. 

 

5.3. Terminologia i polszczyzna rekomendowane przez SEP 
Dawniej decydujący wpływ na kształtowanie polskiej terminologii elektrotechnicznej mieli 

wybitni elektrycy wyróżniający się precyzją i trafnością w operowaniu językiem ojczystym oraz 
znajomością języków obcych, która w pracach terminologicznych bardzo się przydaje. Liczyły się 
kompetencje zarówno w elektryce, jak i w operowaniu językiem. Od kilkunastu lat nawet osoby 
niepełnosprawne językowo, tylko z racji zasiadania w komitetach technicznych PKN, decydują 
o terminologii w tłumaczonych tekstach norm. Wykazują przy tym daleko posuniętą indolencję. 
Starają się tłumaczyć literalnie terminy angielskie i kiedy nie dostrzegają polskiego odpowiednika 
o podobnym brzmieniu, to go na siłę tworzą. Nie wiedzą, że ten polski odpowiednik od dawna ist-
nieje, ale brzmi inaczej. Niszczą tkankę terminologiczną od ponad stu lat tworzoną przez światłe 
umysły. Wytępienie złych nawyków nazewniczych, urągających zasadom polszczyzny, które przez 
ostatnie lata wsiąkają w społeczność zawodową, będzie zadaniem trudniejszym i bardziej długo-
trwałym niż przywracanie praw Ohma i Kirchhoffa w elektryce stosowanej. 

Język polski jeszcze jest bogaty i z jego zasobów należałoby korzystać. Przewody się układa 
albo zawiesza, instalację się wykonuje, uziomy się pogrąża w gruncie, rozdzielnice się ustawia, 
umocowuje, wmurowuje albo zawiesza. Każde z tych słów niesie pewną informację, nieco inną 
informację. Kto ma ubogi zasób słów, opanował tylko żargon urzędniczy, ten wszystko realizuje: 
instalację, połączenia wyrównawcze, wyłączenie, ochronę, układ biegunów, modernizację.  

Nakazy norm lub przepisów są formułowane za pomocą słów należy, powinien, powinny i tak 
w tekście opracowania na ogół jest, ale w dziesięciu przypadkach (s. 14, 37, 45, 57, 83, 96) pojawia 
się formuła musi, muszą. To mylące dla czytelnika, który zastanawia się, czy chodzi o wymagania 
mniej i bardziej rygorystyczne. 

Jest w opracowaniu mrowie błędów i potknięć w operowaniu językiem, znaczeniem słów, 
składnią i frazeologią. Jaka wiedza techniczna, taka polszczyzna, dopasowanie jest idealne. Przyta-
czam wybrane przykłady, zwłaszcza sformułowań błędnych bądź wieloznacznych, które czytelnika 
mogą wprowadzać w błąd: 
 Termin prąd różnicowy ma dwie różne definicje: jedną poprawną (s. 3), skopiowaną ode mnie 

[9], drugą (s. 43) − na miarę horyzontów osoby przywykłej do najprostszej instalacji mieszka-
niowej. 

 Osoba postronna (BA1) ze strony 3, staje się osobą nieprzyuczoną na stronie 85, ale bywa też 
osobą niepoinstruowaną w innych tekstach Autora. Przydałby się słownik boczkowsko-
boczkowski. 

 To nieprawda (s. 10), że linia b jest progiem samodzielnego uwolnienia człowieka od kontaktu 
z częścią pod napięciem, bo jest to granica samouwolnienia − wartość graniczna prądu rażenio-
wego, po przekroczeniu której nie można liczyć, że człowiek uwolni się samodzielnie. Próg lub 
wartość progowa oznacza najmniejsze natężenie bodźca wywołujące lub umożliwiające okre-
śloną reakcję.  
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 Obostrzenia te polegają głównie na zakazie umieszczania urządzeń elektrycznych w odpo-
wiednich miejscach (s. 15). Nonsens, bo odpowiedni znaczy: odpowiadający celowi, przezna-
czeniu, spełniający wymagane warunki; stosowny dla kogoś, nadający się do czegoś; właściwy, 
należyty [34].  

 wszystkie części czynne, to znaczy mogące się znaleźć pod napięciem w warunkach nor-
malnej pracy są izolowane od ziemi (s. 20), a zdawałoby się, że część czynna z definicji jest 
przeznaczona do pracy pod napięciem w warunkach normalnych (s. 1). 

 Co to w końcu znaczy bezpośrednie połączenie, skoro na tej samej stronicy 20 czytamy: bezpo-
średnie połączenie (chodzi tu o połączenie metaliczne) i dalej: bezpośrednie połączenie z ziemią 
(chodzi tu o uziemienie)? 

 Możliwie licznie uziemiane (?) powinny być również przewody ochronne PE (s. 24). 
 Sformułowanie: Jako uziomy stosuje się… spawane zbrojenie betonu (poza zbrojeniem na-

prężanym) umieszczone w ziemi (s. 27) i dalej: zaleca się wzajemne łączenie uziomu funda-
mentowego i stalowego zbrojenia żelbetowych konstrukcji z wyjątkiem zbrojenia naprężane-
go oznacza de facto zakaz wykorzystywania betonu zbrojonego na uziomy. Zbrojenie stosuje 
się po to, aby przenosiło naprężenia, aby było naprężane. Jeżeli nie jest naprężane, to jest zbęd-
ne i taki przypadek marnotrawstwa stali należałoby napiętnować. Natomiast gdyby chodziło 
o konstrukcje z betonu sprężonego, czyli betonu poddanego wstępnemu ściskaniu (strunobeton, 
kablobeton), to takich konstrukcji w żaden sposób nie można nazwać żelbetowymi. Nic się tu 
nie zgadza. 

 Sformułowanie: Rury metalowe do płynów palnych lub gazów nie powinny być wykorzystane 
jako uziom (s. 27) oznacza, że uziomem nie może być rurociąg z palnym płynem ani rurociąg 
z jakimkolwiek gazem, a to nieprawda. 

 pręt, drut, taśma do uziomów zamiast na uziomy (s. 29). 
 taśma z zaokrąglonymi krawędziami (s. 29) zamiast taśma o zaokrąglonych krawędziach. 
 przewód PEN powinien mieć izolację odpowiednią dla napięcia nominalnego układu (s. 33), 

poprawnie: odpowiedni dla kogoś, odpowiedni do czegoś. 
 Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi uważana jest za skuteczną, jeżeli przewód 

ochronny leży w rurze, kanale i listwie instalacyjnej lub jeżeli jest on chroniony w podobny 
sposób (s. 33). Tzn. jednocześnie w rurze, kanale i listwie instalacyjnej? 

 Przewód neutralny i środkowy powinien być oznaczony kolorem niebieskim w sposób taki, 
jak opisany dla przewodów ochronnych (s. 36)? 

 Nawet na tej samej stronie (s. 38) obok środka ochrony wzmocnionej pojawia się wzmocniony 
środek ochrony. No i w końcu, co jest wzmocnione? 

 trwały w czasie (s. 36) to pleonazm, bo trwały to istniejący, trwający przez długi czas. Mówi 
i pisze się trwały związek, trwałe uczucie, trwała przyjaźń, a nie trwały w czasie związek itd. 

 W dużych budynkach dodatkowe uziemianie przewodów ochronnych nie jest możliwe ze 
względów praktycznych (s. 42). Sprawa dotyczy budynków wysokich i wysokościowych, a zu-
pełnie nie dotyczy takich dużych budynków, jak parterowe hale przemysłowe lub magazynowe 
o powierzchni wielu tysięcy metrów kwadratowych. 

 Ochrona podstawowa jest w ogóle niekonieczna w normalnych suchych warunkach (s. 50)? 
 Zjawisko to może wystąpić w odbiornikach z dużymi powierzchniami elementów (s. 56)? 
 zwłoka czasu albo zwłoka czasowa (s. 56, 57, 84) to pleonazm, bo zwłoka to opóźnienie wyko-

nania czegoś, odkładanie czegoś na dalszy termin, czyli zawiera w sobie pojęcie czasu. Nie ma 
przecież zwłoki prądowej ani zwłoki napięciowej przekaźnika. 

 Zaleca się prowadzenie linii zasilających przewodami izolowanymi, przewodami oponowymi 
lub kablami podwieszonymi na słupach (s. 75). To znaczy, że przewody oponowe ani kable nie 
są przewodami izolowanymi? 

 narzędzia ręczne (ruchome) na s. 75 − kolejny pleonazm; czyżby dla odróżnienia od narzędzi 
ręcznych na stałe przytwierdzonych do podłoża? 
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 Są to pomieszczenia rolnicze i ogrodnicze, w których przebywają zwierzęta hodowlane (s. 77). 
Czytelnik będzie się zastanawiał, czy w pomieszczeniach ogrodniczych tymi zwierzętami ho-
dowlanymi są oswojone dżdżownice i mszyce, czy raczej chodzi o psa ogrodnika. 

 Nie ma terminu rozdzielnice sterowniczo-zabezpieczeniowe (s. 85), ale jest termin aparatura ste-
rownicza i zabezpieczeniowa i o to w tym miejscu chodzi. 

 należy stosować przewody opancerzone lub przewody zabezpieczone przed uszkodzeniami me-
chanicznymi (s. 85). To znaczy, że przewody opancerzone nie są chronione od uszkodzeń mecha-
nicznych. 

 Przekrój przewodów ochronnych wyrównawczych, które są przeznaczone do głównego połą-
czenia wyrównawczego ochronnego i które są połączone z głównym zaciskiem (szyną) uzie-
miającym, nie powinien być mniejszy niż… (s. 34) po przetłumaczeniu na język polski brzmi: 
Przewody głównych połączeń wyrównawczych ochronnych powinny mieć przekrój nie mniej-
szy niż… 

 Autor opracowania lubi sformułowania stanowcze, odnoszące się do wszelkich sytuacji, i ope-
ruje nimi w sposób nieodpowiedzialny. Nie zdaje sobie sprawy z wymowy takiego sformuło-
wania ani z nieuniknionych wyjątków: stosowany jako środek ochrony przeciwporażeniowej we 
wszystkich sytuacjach (s. 3, 46, 49), we wszystkich dostępnych i widocznych miejscach 
(s. 36), wszystkich odbiorników (s. 86), wszystkich połączeń (s. 2, 36), wszystkich źródeł ener-
gii elektrycznej (s. 3), przeprowadzenie obliczeń jest niemożliwe z powodu braku wszystkich 
parametrów (s. 96) − A są możliwe, jeżeli brakuje tylko pięciu z dziesięciu parametrów? 

 

6. Owoce nieodpowiedzialnych rekomendacji 
Od roku 1994 kolejni prezesi SEP z ulgą konstatowali, że mają u swego boku wybitnego 

znawcę instalacji i urządzeń elektrycznych, na którym mogą bezgranicznie polegać. Z ulgą tym 
większą, że to dziedzina interesująca szczególnie liczną rzeszę członków stowarzyszenia, a obca 
tymże prezesom. Hołubili znawcę, nadymali jego ego i wyhodowali dyktatorka. Nie widzieli nic 
dziwnego w tym, że kilkanaście lat temu został jakby dożywotnim przewodniczącym Sekcji Insta-
lacji i Urządzeń Elektrycznych SEP i panoszy się ponad miarę wyznaczoną statutem. Ani w tym, że 
wszelkie możliwe wydawnictwa periodyczne i konferencyjne SEP latami zapełniał monotematycz-
ną, do znudzenia powtarzaną paplaniną. Ani w tym, że po ostatecznym zdemaskowaniu bzdurnych 
wymysłów (zwieranie na każdej kondygnacji przewodów PE i N w wewnętrznych liniach zasilają-
cych, uziemianie metalowych kranów i innej armatury na izolacyjnych rurociągach) przez lata pu-
blikowanych w imieniu CK S-IiUE SEP, czyli w imieniu stowarzyszenia, nie padły słowa ubolewa-
nia czy choćby słowa wyjaśnienia. Nic się nie zmieniało. Jeżeli nawet zaprzestawał otwarcie upo-
wszechniać jedne bzdury, to rozpoczynał publikować kolejne fiksacje własne jako fiksacje SEP. 
Tak jest dlań bezpieczniej, bo − po kolejnym zdemaskowaniu − okaże się, że nie ma sfiksowanej 
jednostki, jest sfiksowane stowarzyszenie i przede wszystkim ono poniesie ewentualne konsekwen-
cje. 

Nie kto inny, lecz prezes stowarzyszenia w oficjalnym piśmie tłumaczył, że są w Polsce dwie 
szkoły ochrony przeciwporażeniowej. W domyśle: jedna szkoła stworzona pół wieku temu przez 
profesorów K. Wołkowińskiego na Politechnice Wrocławskiej i J. Piaseckiego na Politechnice 
Gdańskiej oraz druga, nowiutka szkoła jednoklasowa powstała właśnie w COBR Elektromontaż 
z filią w CK S-iUE SEP. 

Przygotowując w roku 1995 pierwsze wydanie „Instalacji elektrycznych” prof. H. Markiewi-
cza, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne zatraciły miarę rzeczy, a nawet instynkt samozachowaw-
czy, powołując na recenzenta A. Boczkowskiego − znawcę formatu wygadanego elektromontera 
jako opiniodawcę podręcznika napisanego przez profesora politechniki. 

Na wrocławską konferencję poświęconą ochronie przeciwporażeniowej w roku 1995 Bocz-



 21

kowski, ze wspólnikiem z COBR Elektromontaż, zgłosił 4-stronicowy tekścik1 kończący się „pro-
pozycjami dalszych prac przy tworzeniu obowiązujących przepisów elektrycznych”. Były tylko trzy 
postulaty i warto je zapamiętać, zwłaszcza pierwszy i ostatni: 

a) przepisy dotyczące elektryki powinny mieć wyłącznie postać Polskich Norm, 
b) normy te powinny być zgodne z normalizacją europejską, 
c) wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia do norm już wydanych mogą być zgłaszane tylko 

do PKN lub wprost do odpowiedniej komisji problemowej. 
Pierwszy postulat − bardzo słuszny − z poręki Boczkowskiego głośno podnosiło dwóch po-

przednich prezesów SEP, ale sam Boczkowski już dawno go porzucił. Na początku był mu po-
trzebny z dwóch powodów. Po pierwsze, sądził, że będąc w PKN członkiem NKP nr 55 będzie miał 
prawo „opiniowania i wprowadzania zmian do norm”, o czym wcześniej wspomina w przywoła-
nym tekściku. Po drugie, pisząc to, nie miał jeszcze w ministerstwie wtyczki umożliwiającej mu 
manipulowanie treścią przepisów i przemycanie w nich podstępnych sformułowań, jak chociażby 
słynny §183 postponujący normy. 

Trzeci postulat, jakże naiwny, miał zabezpieczać tyły. Zamiast do publicznej wiadomości 
i dyskusji, wszelkie „uwagi, poprawki i uzupełnienia do norm już wydanych” miały trafiać wprost 
w ręce Boczkowskiego w celu dyskretnego i pożytecznego wykorzystania (rys. 7). 

 

 
Rys. 7. Upragniony tryb rozpatrywania uwag, poprawek i uzupełnień do norm 

 
W czasopismach SEP nie powinno się znaleźć nic, co mogłoby podważać nauki proroka2. Po 

moim wykładzie w maju 1998 r. w Bydgoszczy, na zaproszenie tamtejszego oddziału SEP, organi-
zatorzy, bez porozumienia ze mną, przesłali tekst wykładu do opublikowania w Spektrum. Ówcze-
sny sekretarz generalny SEP, w trosce o czystość doktryny, poprosił o opinię CK S-IiUE, czyli 
Boczkowskiego. Opinia z datą 26 czerwca 1998 r. kończyła się frazą zagraną fortissimo: „Ze 
względu na przedstawione wyżej podstawowe zastrzeżenia przedstawiony materiał nie może być 
publikowany w Spektrum. Do wygłaszania referatów Oddziały SEP nie powinny zapraszać prze-
ciwników integracji europejskiej, którzy podważają i kwestionują dyrektywy Unii”. 

Boczkowski, pełniąc różne funkcje, dwoił się i troił, wszystkich chętnych i niechętnych hojnie 

                                                 
1 Wiaderek B., Boczkowski A.: Porządek normalizacyjny w Polsce w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. W [Mate-

riały] X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elek-
trycznych”. Inst. Energoelekt. Polit. Wroc., SEP Oddz. Wrocław. 1995, s. 121-124. 

2 Prorok − przywódca lub reformator religijny, któremu przypisuje się szczególne posłannictwo i zdolność przepowia-
dania przyszłości [34]. 
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sobą obdzielał. Pismo z dnia 2 października 2000 r. „Propozycje zmian do projektu nowelizacji 
rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie” z COBR Elektromontaż do ZG SEP jako projekt stanowiska stowarzyszenia przekazy-
wany do ministerstwa podpisał sam jeden, ale dwukrotnie, bo wystąpił w dwóch postaciach (rys. 8). 
Zapewne dowiedział się, że uznane reguły techniczne to stanowisko większości zespołu reprezenta-
tywnych ekspertów, a nie jednej osoby, choćby niezwykłej. Wprawdzie tu zespół był jakby nielicz-
ny, ale za to stanowisko zostało przyjęte jednomyślnie przez obie wysokie podpisujące strony. 

 

 
Rys. 8. Kabaretowy sposób nadania pismu wyższej rangi dwukrotnym podpisem tej samej osoby 

 
Po opublikowaniu w numerze 1-2/2002 Spektrum artykułu Boczkowskiego „Ochrona instala-

cji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia” Od-
dział Bydgoski SEP wskazał na błędy i niedociągnięcia tego tekstu. Z zaciętą odsieczą pospieszył 
pilnie wezwany protektor partactwa, prof. dr hab. inż. Z. Flisowski, który w notatce z 18 lutego 
2002 r. popisał się mizerną znajomością tematu, broniąc Boczkowskiego nie argumentami meryto-
rycznymi, lecz inwektywami rzucanymi na Bydgoszczan. 

Wiadomości Elektrotechniczne latami publikowały, nawet w kolejnych numerach, ni to proto-
kół, ni to relację pod tytułem Z działalności Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych SEP. Były to 
teksty podpisane przez A. Boczkowskiego, przewodniczącego tej sekcji i redaktora Wiadomości, 
pisane nowomową czy drewnianym językiem, jak mawiają Francuzi (langue de bois). Można było 
się z nich dowiedzieć, kto z kim i gdzie się spotkał, jak ważne to osoby oraz jaki był temat rozmo-
wy, dyskusji albo prelekcji. Natomiast nie można było się dowiedzieć, co przedstawiono, co i dla-
czego ustalono ani jakie były argumenty za i przeciw. To bezpowrotnie utracone arkusze drukar-
skie, darmowa bezużyteczna reklama jednej spośród dziesięciu sekcji przedmiotowych działających 
w strukturach SEP. I to sekcji, która przez lata miele powietrze. Zastanawiające, że ten sposób pisa-
nia protokołów, ukrywający wszystko co istotne, upowszechnił się na dobre w strukturach stowa-
rzyszenia, zwłaszcza na szczeblu centralnym. 

Jak widać, rozdęty do imponujących rozmiarów balon próżności nie napełnił się samoistnie. 
Przez wiele lat wytrwale nadymali go prezesi, liczni – bo i w oddziałach, redaktorzy wydawnictw 
(SEP, WNT, ITB), a także – o zgrozo – paru profesorów. A skutki tego widać wokół: opłakany stan 
broszur szkoleniowych i konferencyjnych SEP z zakresu instalacji i urządzeń elektrycznych oraz 
postępujące wypieranie ich przez nic nie lepsze wydawnictwa i szkolenia firmowane przez sieroty 
po COBR Elektromontaż, działające na własny rachunek. Tym wydawnictwom i szkoleniom SEP 
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udziela rekomendacji, nie partycypując w zyskach. Ciekawy interes! 
 

 
Rys. 9. Fragment tekstów reklamowych publikowanych od początku roku 2011 na kilku komercyjnych witrynach 
internetowych z linkami na stronie głównej SEP 

 
Na kilku witrynach internetowych, z możliwością wejścia również ze strony głównej SEP, od 

początku roku 2011 jest niezwykle obiecujące hasło ratunkowe sygnowane przez Boczkowskiego: 
Zadziwiająco prosty sposób na wyeliminowanie jednego z największych zagrożeń dla elektry-
ków. Jeżeli od jakiegoś czasu pracujesz jako elektryk, to pewnie już się przekonałeś, że najwięk-
szym zagrożeniem dla Ciebie i Twojej pracy jest to, czego nie wiesz. Z pewnością posiadasz wie-
dzę, dzięki której potrafisz wykonywać sprawne i bezpieczne instalacje elektryczne. Niestety, masz 
do czynienia z ciągle zmieniającymi się przepisami i normami. Brak aktualnej wiedzy na ich temat 
stanowi poważne zagrożenie dla Twojej pracy. Wystarczy, że zmienią się określone wymagania 
techniczne, a cała Twoja praca idzie na marne. A co z nowościami technicznymi? Czy to nie jest 
frustrujące, gdy po czasie okazuje się, że przynajmniej część problemów, z którymi się ostatnio 
zmagałeś, dałoby się rozwiązać o wiele prościej i szybciej? Wystarczyło tylko znać najnowsze roz-
wiązania techniczne albo dokładne i sprawdzone wskazówki od praktyka, który doskonale zna ten 
temat. 

Mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Od tej chwili Twoja praca może być łatwiejsza, ponieważ 
możesz sobie zapewnić… Stałe źródło wiarygodnych informacji na temat zmian i nowości w 
przepisach oraz praktyczne rozwiązania techniczne codziennych problemów polskich elektryków. 
Jak pewnie zauważyłeś, w Twojej branży ukazuje się wiele różnych książek i czasopism. Niestety, 
zbyt często zdarza się, że publikacje te zawierają zbyt dużo wiedzy akademickiej, a za mało prak-
tycznej, i dlatego nie do końca można na nich polegać. Nawet jeśli opisują aktualne normy i zmiany 
prawa, to nie zawsze robią to w sposób, który pozwala prześledzić ich praktyczne użycie. A Ty 
przecież chcesz szybko poznać konkretne sposoby ich zastosowania, a także konsekwencje wpro-
wadzenia tych zmian… Jeśli i Tobie zależy na tym, by swoją pracę opierać na wyczerpującym 
i pewnym źródle informacji, to sprawdź naszą publikację "Instalacje elektryczne w praktyce" 
(rys. 9)… Instalacje elektryczne w praktyce to idealne rozwiązanie dla Ciebie - poradnik zawiera 
wyłącznie rzetelne porady i wskazówki. 

Od początku roku 2011 hucznie też było w Internecie o niezwykłym szkoleniu na temat: Bez-
błędne prowadzenie i dokumentowanie pomiarów w praktyce fachowego elektryka. W programie 
szkolenia m.in.: zmiany w wymaganiach dotyczących ochrony przeciwporażeniowej wynikające 
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z normy PN-HD 60364-4 41, zasady wykonywania odbiorczych po montażowych i okresowych 
sprawdzań instalacji, omówienie nowych aktów normatywnych (pisownia jak w oryginale). 

Cytowane teksty reklamowe Boczkowskiego mają przekonać naiwnych, że on sam oraz jego 
piszący i wykładający wspólnicy są bezbłędni, nie mylą się nigdy, a nawet jeszcze rzadziej. Kłam 
temu zadaje treść niniejszego artykułu, a także publikowane przeze mnie kolejne wykazy błędów 
polskiego tłumaczenia wielu arkuszy normy 60364, na którym bazują reklamowane wydawnictwa 
i szkolenia. Równie dobrze fałszywi nauczyciele mogliby za motto swoich działań przyjąć tytuł 
francuskiego filmu „Nic nie wiem, ale powiem wszystko”1. To też komedia. 

Boczkowski zniechęca polskich elektryków do publikacji, które zawierają zbyt dużo wiedzy 
akademickiej. Czytać należy autorów, którym trudno zarzucić skażenie wiedzą. A dlaczego wiedza 
akademicka jest tak szkodliwa? Przecież autorzy z uczelni, piszący dla praktyków, nie posługują się 
równaniami różniczkowymi ani całkami podwójnymi. Czynią jednak coś znacznie gorszego − wy-
jaśniają istotę rzeczy, tłumaczą skąd biorą się określone zasady rozumowania i procedury postępo-
wania, te i inne uznane zasady wiedzy technicznej, a to jest śmiertelnym zagrożeniem dla Bocz-
kowskiego et consortes. Bo to uczy myślenia, uczy odróżniania fachowca od ignoranta, a także po-
zwala radzić sobie w sytuacjach niestandardowych, wobec których Boczkowski jest bezradnym 
dziecięciem.  

Autorzy posługujący się wiedzą akademicką rozumieją, że nie wystarczy mówić do ludzi, ale 
trzeba też mówić do rzeczy. Nie każą wkuwać na pamięć postanowień norm w postaci zdeformo-
wanej przez nieudolne tłumaczenia w KT nr 55. A nie sposób uznać za zasady wiedzy technicznej 
liczne bzdury w skandalicznie tłumaczonych tekstach Polskich Norm, których przykłady są zesta-
wione w tabl. 1. 

 
Tablica 1. Przykłady błędnego tłumaczenia na język polski tekstów trzech podstawowych arkuszy normy PN-HD 
60364: PN-HD 60364-4-41:2009 [21], PN-HD 60364-5-54:2010 [24], PN-HD 60364-6:2008 [25] 
 

Miejsce Jest Powinno być 

[21]s. 9, p. 411.4.2 
UWAGA 2 

Zaleca się, aby przewody ochronne (PE i PEN) 
były uziemione w miejscu wprowadzenia ich 
do każdego z budynków lub obiektów z 
uwzględnieniem wszelkich zmian kierunku 
prądów w przewodzie neutralnym. 

Zaleca się uziemianie przewodów ochronnych 
(PE i PEN) w miejscu wprowadzenia ich do 
budynku lub posesji z uwzględnieniem możli-
wości przepływu przez uziom części prądu 
przewodu neutralnego. 

[21] s. 10, 
p. 411.4.3 

W przewodzie PEN nie mogą być umieszczo-
ne wyłącznik lub urządzenie izolujące. 
 

W przewodzie PEN nie należy umieszczać żad-
nych urządzeń do odłączania izolacyjnego ani 
do łączenia. 

[21] s.10, p. 411.4.5 
UWAGA 2 

Jeżeli konieczne jest zróżnicowanie pomiędzy 
urządzeniami RCD,… 

Jeżeli konieczna jest selektywność pomiędzy 
urządzeniami RCD,… 

[21] s.11, p. 411.5.2 
UWAGA 2 

Stosowanie urządzeń ochronnych sterowa-
nych napięciem uszkodzeniowym nie jest 
objęte tą normą. 

Stosowanie wyłączników ochronnych napięcio-
wych nie wchodzi w zakres niniejszej normy.  

[21] s. 12, 
p. 411.6.1 
UWAGA 

Aby obniżyć wzrost napięcia lub zmniejszyć 
oscylację napięcia, może okazać się niezbęd-
nym uziemienie przez impedancję lub sztuczny 
punkt neutralny o impedancji dostosowanej do 
wymagań dla instalacji. 

W celu ograniczenia przepięć lub tłumienia 
oscylacji napięcia może być niezbędne uzie-
mienie przez impedancję albo przez sztuczne 
punkty neutralne; ich parametry zaleca się 
dostosować do parametrów instalacji. 

[21] s. 15,  
p. 412.2.1.1 

Urządzenie elektryczne powinno być jednym z 
następujących typów, sprawdzone i oznaczo-
ne według odpowiednich norm: 

Urządzenie elektryczne powinno być wykonane 
w następujący sposób, przejść badania typu i 
być cechowane według właściwych norm:  

[21] s. 15, 
p. 412.2.2.2 
2. zdanie 

Jeżeli przez obudowę izolacyjną muszą prze-
chodzić mechaniczne złącza lub połączenia 
(np. uchwyty do czynności operacyjnych 
wbudowanej aparatury), to… 

Jeżeli przez obudowę izolacyjną muszą przecho-
dzić cięgła lub wałki (np. rękojeści napędowe 
wbudowanych aparatów), to… 

                                                 
1 Je sais rien, mais je dirai tout, reżyser Pierre Richard, komedia, premiera w roku 1973. 
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[21] s. 16, 
p. 412.2.4.1 
UWAGA 2 

Takie oprzewodowanie nie powinno być ozna-
czone symbolem… 

Takiego oprzewodowania nie zaleca się ozna-
czać symbolem… 

[21] s. 18, p. 414.2 Ochrona podstawowa i ochrona przy uszkodze-
niu jest uważana za potrzebną, kiedy 

Ochrona podstawowa i ochrona przy uszkodze-
niu jest zapewniona, kiedy 

[21] s. 25,  p. C.1.2 
przedostatni wiersz 

jeżeli te części w wyniku uszkodzenia izolacji 
podstawowej lub części czynnej mogą… 

jeżeli te części w wyniku uszkodzenia izolacji 
podstawowej części czynnej mogą… 

[21] s. 26, p. C.1.7 Powinny być podjęte odpowiednie środki 
ostrożności w celu zapewnienia, aby części 
przewodzące obce nie spowodowały przenie-
sienia potencjału z zewnątrz do rozpatrywa-
nego pomieszczenia. 

Należy podjąć środki zapobiegające wynoszeniu 
potencjału przez części przewodzące obce poza 
rozpatrywane pomieszczenie.  

[21] s. 31, ZA 
412.2.4.1 

Oprzewodowanie zainstalowane zgodnie z IEC 
60364-5-52 w układzie elektrycznym z napię-
ciem nominalnym nie wyższym niż 690 V, 
należy rozważyć, czy spełniać wymagania 
412.2, jeżeli są stosowane następujące kable 
lub przewody izolowane:  

Systemy oprzewodowania wykonane zgodnie z 
IEC 60364-5-52, w układach elektrycznych o 
napięciu nominalnym nie wyższym niż 690 V, 
uważa się za spełniające wymagania 412.2, 
jeżeli są użyte następujące kable lub przewo-
dy: 

[24] s. 7 
542.1.1 

Układy uziemiające mogą być stosowane ra-
zem lub oddzielnie do celów ochrony i funk-
cjonalnych… 

Układy uziemiające do celów ochronnych i do 
celów funkcjonalnych mogą być wspólne lub 
oddzielne… 

[24] s. 10 
543.1.1 
2. akapit 

Przekrój przewodu ochronnego powinien być 
albo obliczony zgodnie z 543.1.2, albo dobrany 
zgodnie z Tablicą 54.3. W innym przypadku, 
powinny być wzięte pod uwagę wymagania 
podane w 543.1.3. !!! 

Przekrój przewodu ochronnego powinien być 
albo obliczony zgodnie z 543.1.2, albo dobrany 
zgodnie z Tablicą 54.3. W obu przypadkach 
należy uwzględnić wymagania podane w 
543.1.3. 

[24] s. 12 
543.2.1 

Przewody ochronne mogą składać się z jed-
nego z następujących: … 
− metalowych powłok kabli, ekranów kabli, 
pancerzy kabli, przewodów plecionych, prze-
wodów koncentrycznych… 

Przewodem ochronnym może być jeden lub 
więcej spośród następujących elementów:… 
− metalowa powłoka, ekran, pancerz lub drucia-
ny oplot przewodu, żyła zewnętrzna przewodu 
współosiowego…  

[24] s. 13 
543.3.2 

Połączenia przewodów ochronnych powinny 
być dostępne dla kontroli i badań z wyjątkiem
− połączeń niedostępnych, !!! 

Połączenia przewodów ochronnych powinny być 
dostępne dla oględzin i badań z wyjątkiem 
− złączek zalewanych masą izolacyjną, 

[24] s. 13 
543.3.3 

Urządzenie nie wyłączające można umieszczać 
w przewodzie ochronnym, lecz połączenia 
wykorzystane w celu przeprowadzenia badań 
można rozłączyć jedynie z zastosowaniem 
narzędzi !!! 

W przewodzie ochronnym nie należy umieszczać 
żadnych łączników, ale w celu przeprowadzania 
badań są dopuszczalne złączki rozłączalne za 
pomocą narzędzia. 

[24] s. 13 
543.3.5 

Części przewodzące dostępne aparatów nie 
powinny być wykorzystywane do budowy 
części przewodu ochronnego innego wyposa-
żenia, z wyjątkiem spełniających wymagania 
543.2.2 !!! 

Części przewodzących dostępnych urządzenia 
nie należy wykorzystywać jako elementu połą-
czeń ochronnych innego urządzenia, z wyjątkiem 
odstępstwa podanego w 543.2.2. 

[24] s. 13 
543.4.2 
UWAGA 

Użycie izolowanego lub nieizolowanego prze-
wodu PEN wewnątrz urządzenia, np. w apara-
turze łączeniowej, powinno być wzięte pod 
uwagę przez odpowiedni komitet do spraw 
urządzeń, z uwzględnieniem istotnego wpływu 
na EMC, które może być w instalacji elek-
trycznej !!! 

Zaleca się, aby właściwy komitet techniczny 
rozważył, czy wymagać izolowania przewodu 
PEN wewnątrz urządzenia, np. rozdzielnicy, ze 
względu na kompatybilność elektromagnetyczną 
(EMC). 

[24] s. 14 
543.7 
UWAGA 3 

Urządzenia elektryczne mające normalnie duży 
prąd przewodu ochronnego mogą nie być 
zgodne z instalacjami z zainstalowanymi urzą-
dzeniami ochronnymi różnicowoprądowymi !!!

Odbiorniki elektryczne charakteryzujące się 
dużym prądem przewodu ochronnego mogą nie 
nadawać się do instalacji z urządzeniami ochron-
nymi różnicowoprądowymi. 

[24] s. 17 
Tablica A.54.4 

Wartości k dla przewodów ochronnych wyko-
nanych jako rdzeń w przewodach lub stano-

Wartości k dla przewodów ochronnych będą-
cych żyłą przewodu lub kabla albo ułożonych 
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wiących element wiązki z innymi przewodami, 
lub przewody izolowane 

w wiązce z innymi przewodami lub kablami 
 

[24] s. 21  ZA.1 
3. akapit 

Aspekt powierzchni i roślinności może dać 
pewne wskazówki na mniej lub bardziej sprzy-
jające charakterystyki gruntu dla realizacji 
uziomu. Badania uziomów wykonane w po-
dobnym gruncie dają lepsze wskazówki. 

Wygląd terenu i stan roślinności mogą wstępnie 
wskazywać, czy grunt ma własności korzystne 
dla budowy uziomów. Bardziej miarodajne są 
pomiary na uziomach wykonanych w podobnym 
gruncie. 

[24] s.22   ZA.3 Uziomy specjalne zbudowane Uziomy sztuczne 
[24] s. 23 
1. akapit pod wzo-
rem 

Należy zauważyć, że przewody leżące w rowie 
i ułożone na drodze w kształcie sinusoidy, nie-
znacznie zmniejszają rezystancję uziemienia !!!

Należy zauważyć, że układanie przewodów w 
rowie linią falistą nie zmniejsza w dostrzegal-
nym stopniu rezystancji uziemienia. 

[25] s. 2  
wiersz 17 od góry 

− informacja dotycząca pomiaru impedancji 
pętli zwarciowej z zaciskami prądowymi; 

− informacja dotycząca pomiaru impedancji pętli 
zwarcia doziemnego metodą cęgową; 

[25] s. 6 
61.1.2 

61.1.2 Osobie dokonującej sprawdzania od-
biorczego należy udostępnić informacje o 
wymaganiach 514.5 z Części 5-51 i inne…  

61.1.2 Osobie dokonującej sprawdzania od-
biorczego należy udostępnić informacje wyma-
gane w 514.5 z Części 5-51 i inne…  

[25] s. 7 
61.3.1, 1. akapit 

… pod warunkiem że dadzą one nie gorsze 
wyniki. 

… pod warunkiem że dadzą one wyniki co naj-
mniej równie miarodajne. 

[25] s. 8, 
(cd. 61.3.1) 
1. akapit 

… próbę tę i próbę poprzedzającą, jeżeli 
wykryte uszkodzenie może mieć wpływ na ich 
wynik, należy powtórzyć… 

… próbę tę i każdą próbę poprzedzającą, na 
wynik której wykryte uszkodzenie mogło wpły-
nąć, należy powtórzyć… 

[25] s. 8       61.3.3 
2. akapit 

Rezystancja izolacji… jest zadowalająca, jeżeli 
jej wartość dla każdego obwodu z odłączonym 
osprzętem jest nie mniejsza niż…  

Rezystancja izolacji jest zadowalająca, jeżeli jej 
wartość… w każdym obwodzie z odłączonymi 
odbiornikami, jest nie mniejsza niż… 

[25] s. 11, 61.3.6.3, 
3. akapit 

Jeżeli wymagania niniejszego podpunktu 
są niewystarczające… 

Jeżeli wymagania niniejszego podpunktu 
nie są spełnione… 

[25] s. 20  
B.3 
6. akapit 

W układach TT, w których dostępne jest tylko 
nieznane połączenie z ziemią, pętla podczas 
pomiaru może być zamknięta krótkotrwałym 
połączeniem między uziomem a przewodem 
neutralnym (układ quasi TN). 

W układzie TT, w którym jest dostęp tylko do 
uziemienia objętego pomiarem, pętlę można 
zamknąć łącząc krótkotrwale, na czas pomiaru, 
to uziemienie z przewodem neutralnym (układ 
quasi TN). 

[25] s. 22     
C.61.3.6.1 

Zgodnie z HD 60364-4-41:2007, przy spraw-
dzaniu zgodności z maksymalnymi czasami 
wyłączania, do próby powinien być stosowany 
prąd różnicowy o wartości 5IΔn. 

Zgodnie z HD 60364-4-41:2007, największy 
dopuszczalny czas wyłączania zaleca się spraw-
dzać przy prądzie różnicowym o wartości 5IΔn.  

[25] s. 28,  
dolna tablica  

Urządzenia izolacyjne i ochronne… Łączniki izolacyjne i zabezpieczenia… 

[25] s. 30 
wiersz 4 od góry 

Obwody, które powinny być separowane (brak 
wzajemnego połączenia punktów neutralnych 
obwodów). 

Oddzielenie obwodów (brak połączenia między 
przewodami neutralnymi różnych obwodów). 

[25] s. 30 
wiersz 5/6 od góry 

Obwody, które powinny być rozpoznane 
(przewody neutralny i ochronny w takiej samej 
kolejności jak przewody fazowe) !!! 

Identyfikacja obwodów (przewody neutralne i 
ochronne ułożone razem z właściwymi przewo-
dami fazowymi) 

[25] s. 30 
wiersz 2 od dołu 

Prawidłowo dobrane i zainstalowane do użyt-
kowania, np. wbudowane !!! 

Przewody układane w ziemi są poprawnie do-
brane i ułożone 

[25] s. 31 
wiersz 12 od dołu 

Prawidłowy rozmiar głównych i dodatkowych 
przewodów wyrównawczych 

Prawidłowy przekrój przewodów połączeń wy-
równawczych głównych i dodatkowych 

[25] s. 32 
wiersz 1 od góry 

Zaciski dociśnięte i obejmujące wszystkie żyły 
przewodów !!! 

Wszystkie druty żyły wielodrutowej są zaciśnięte 
w końcówce 

[25] s. 32 
wiersz 2/3 od góry 

Zacisk przewodu sznurowego zastosowany 
prawidłowo lub uchwyty dopasowane do prze-
wodów w taki sposób, aby chroniły zaciski 
przed naprężeniem !!! 

Prawidłowa odciążka lub opaska zaciskowa na 
przewodzie, aby zapobiec przenoszeniu naprężeń 
na zaciski 
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Wszystkie trzy normy, których wybrane błędy tłumaczenia znalazły się w tabl. 1, były wcze-
śniej opublikowane przez PKN w języku oryginału. Każdy zainteresowany może sięgnąć do tekstu 
angielskiego i zweryfikować słuszność podniesionych zarzutów. 

Jaką wiedzę może przekazać czytelnikom albo słuchaczom osoba, która bezkrytycznie przyj-
muje i komentuje takie brednie, która „takie widzi świata koło, jakie tępymi zakreśla oczy”? Jaką 
wartość mają zapewnienia reklamowe o gotowości wyprzedzającego przekazywania wiedzy rzetel-
nej i najbardziej aktualnej? Czy to nie do siebie samego należało skierować słowa reklamy: naj-
większym zagrożeniem dla Ciebie i Twojej pracy jest to, czego nie wiesz? 

W lutym 2011 roku wydawnictwo Dashofer rozesłało kolejny suplement do poradnika „Insta-
lacje elektryczne i teletechniczne”, popełniając przy tym niecne nadużycie. Do przypisanego mi 
rozdziału 5 o zabezpieczeniach, bez mojej wiedzy wydawnictwo dołączyło podrozdział 5.4.5 „No-
we wymagania dotyczące ochrony przed prądem przetężeniowym” o treści, którą poznałem − jak 
ogół czytelników − dopiero po rozesłaniu suplementu. Kiedy zaprotestowałem, dowiedziałem się, 
że to tekst R. Lenartowicza, już wcześniej opublikowany w poradniku "Warunki techniczne wyko-
nania i odbioru instalacji elektrycznych w praktyce" pod redakcją tegoż R. Lenartowicza [7]. Cały 
ten podrozdział okazał się bełkotliwą próbką tłumaczenia na język polski normy PN-HD 60364-
43:2010 [22] o trochę poprzestawianej treści, zapewne dla niepoznaki, aby zakamuflować komer-
cyjne wykorzystanie normy, do której prawa autorskie ma PKN.  

Sieroty po COBR Elektromontaż, A. Boczkowski, R. Lenartowicz i F. Łasak, posługując się 
błędnymi tłumaczeniami norm, których nie pojmują ani w wersji polskiej, ani tym bardziej w wersji 
angielskiej, od lat plotą androny polskim elektrykom, przy okazji potwierdzając starą prawdę, że na 
dłuższą metę propaganda otumania tych, którzy ją głoszą, a nie tych, przeciwko którym jest skiero-
wana. W wolnym kraju wolnej gospodarki trudno uchronić się od bezczelnych nadużyć, ale dlacze-
go Stowarzyszenie Elektryków Polskich to rekomenduje, dlaczego temu patronuje, ze szkodą dla 
swojej reputacji i dla swoich dochodów?  

Prawie wszystkie fiksacje i inne krętactwa Boczkowskiego mają jeden wspólny efekt, miano-
wicie zwiększenie − w stosunku do rozwiązań dyktowanych przez wymagania norm europejskich − 
kosztów instalacji poprzez samowolne nakazy zawyżania przekroju przewodów i nieuzasadnionego 
stosowania kosztownych aparatów (np. wyłączników różnicowoprądowych i ograniczników prze-
pięć) w miejscach nie dla nich przeznaczonych. Są to działania mile widziane i wspierane przez 
fabryki i hurtownie miedzi, przewodów i kabli, rozdzielnic i aparatury. Jeżeli okaże się kiedyś, że 
forsowanie tej „wiedzy” nie było tylko wynikiem nieuctwa, ale miało bardzo przyziemne motywy, 
to Stowarzyszenie Elektryków Polskich, jako jej rekomendator, może się znaleźć w niezręcznej 
sytuacji, tym razem − płatnika zadośćuczynienia pieniężnego dla poszkodowanych. 

 

7. Zamiast wniosków 

Przed 75 laty Przegląd Elektrotechniczny w numerze 4/1926 na s. 80 pisał: Niedość jest za-
chwycać się wspaniałym stanem stowarzyszeń elektrotechnicznych w obcych krajach. Trzeba jesz-
cze starać się o rozwój działalności Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich u siebie. Cudzo-
ziemcy nie dostali znikąd organizacji gotowych w stanie kwitnącym, a stworzyli je wytrwałym wy-
siłkiem i osiągnęli świetne rezultaty dlatego, że mało jest wśród nich elektrotechników obojętnych 
na losy własnego zrzeszenia. 

Po 75 latach stowarzyszenia elektrotechniczne w obcych krajach stały się potęgami intelektu-
alnymi i ekonomicznymi, zbudowanymi przez ideowych, kompetentnych i odpowiedzialnych 
członków, tworzących zgodną, harmonijną wspólnotę. Wbrew krążącym u nas opiniom, okazuje 
się, że w krajach o gospodarce kapitalistycznej stowarzyszenia techniczne mogą kwitnąć. Natomiast 
nasze stowarzyszenie tonie w marazmie, zdominowane i skłócone przez ludzi małego formatu, po-
zbawionych przymiotów warunkujących szansę odnowy, nie mówiąc o rozwoju. Działalność mery-
toryczna skarlała, jest nie tyle symulowana, co parodiowana, bo przyjęto kryteria doboru kadr jakby 
z przemysłu samochodowego (BMW − bierny, mierny, wierny), a to prowadzi prosto ku przepaści. 
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