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1. Wstêp
Poradnik jest adresowany do inspektorów pracy wykonuj¹cych kontrole

u odbiorców energii elektrycznej, którzy prowadz¹ eksploatacjê urz¹dzeñ
elektrycznych zasilanych œrednimi napiêciami wraz z odcinkami sieci roz-
dzielczej oraz instalacje niskich napiêæ w obiektach budowlanych takich jak:
sklepy wielkopowierzchniowe, szko³y, szpitale oraz zak³ady przemys³owe.

W opracowaniu przedstawiono tak¿e przyk³ady typowych stanów faktycz-
nych dotycz¹cych nieprawid³owoœci w sferze eksploatacji urz¹dzeñ elek-
trycznych oraz zasad organizacji prac wykonywanych przy urz¹dzeniach
elektroenergetycznych, dla których opracowano przyk³adowe decyzje.

Poradnik zawiera równie¿ podstawowe informacje opisuj¹ce budowê
urz¹dzeñ elektroenergetycznych zasilanych napiêciami do i powy¿ej 1 kV,
które zosta³y zilustrowane materia³em fotograficznym, tak aby inspektorzy
pracy z wykszta³ceniem nieelektrycznym mogli pogl¹dowo zapoznaæ siê
z budow¹ urz¹dzeñ elektrycznych, które s¹ przedmiotem kontroli, bez ko-
niecznoœci prowadzenia dodatkowych wyk³adów z podstaw elektrotechniki.

Treœæ poradnika tworzy spójn¹ logicznie ca³oœæ, opisuj¹c¹ powi¹zania
funkcjonalne pomiêdzy sieciami i urz¹dzeniami zasilanymi œrednimi napiê-
ciami, które s¹ eksploatowane w sklepach wielkopowierzchniowych, szpita-
lach oraz zak³adach przemys³owych oraz instalacjami elektrycznymi w tych
obiektach budowlanych, które s¹ zasilane napiêciami do 1 kV.

W celu prawid³owego skorzystania z przyk³adów decyzji zawartych w po-
radniku nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê z wszystkimi czêœciami poradnika,
tak aby w pe³ni œwiadomie korzystaæ z proponowanych œrodków prawnych,
nie pope³niaj¹c b³êdów merytorycznych.
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2. Definicje i okreœlenia
W celu ³atwiejszego przyswojenia treœci poradnika przez inspektorów pra-

cy z wykszta³ceniem nieelektrycznym, zdefiniowano terminy techniczne
wystêpuj¹ce w treœci poradnika jak równie¿ typowe pojêcia techniczne,
z którymi inspektorzy pracy mog¹ siê spotkaæ w czasie kontroli prowadzo-
nych u pracodawców eksploatuj¹cych urz¹dzenia i instalacje elektryczne.

■ sieæ dystrybucji energii elektrycznej – sieæ elektroenergetyczna wyso-
kich, œrednich i niskich napiêæ, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny
operator systemu dystrybucyjnego.

■ napiêcie przesy³u – napiêcie w sieci przesy³owej, na którym nastêpuje
przesy³ energii w systemie przesy³owym.

■ œrednie napiêcie – napiêcie przesy³u energii elektrycznej, które jest
wiêksze od 1 kV i mniejsze od 110 kV.

■ niskie napiêcie – napiêcie mniejsze lub równe 1 kV.
■ separacja elektryczna – separacja elektryczna pojedynczego obwodu

ma na celu zabezpieczenie przed pr¹dem ra¿eniowym, który mo¿e pojawiæ
siê przy dotyku do czêœci przewodz¹cych mog¹cych znaleŸæ siê po napiê-
ciem w wyniku uszkodzenia izolacji podstawowej obwodu.

■ operator systemu dystrybucyjnego – przedsiêbiorstwo energetyczne
odpowiedzialne za dystrybucjê energii elektrycznej, ruch sieciowy w syste-
mie dystrybucyjnym, bie¿¹ce i d³ugofalowe bezpieczeñstwo energetyczne,
eksploatacjê, konserwacjê, remonty oraz rozbudowê sieci dystrybucyjnej.

■ linia napowietrzna – urz¹dzenie napowietrzne pr¹du przemiennego
przeznaczone do przesy³ania energii elektrycznej, sk³adaj¹ce siê z przewo-
dów, izolacji, konstrukcji wsporczych, osprzêtu oraz innych elementów wy-
nikaj¹cych ze sposobu pracy linii,

■ linia kablowa – kabel wielo¿y³owy lub wi¹zka kabli jedno¿y³owych al-
bo kilka kabli jedno lub wielo¿y³owych po³¹czonych równolegle ³¹cznie
z osprzêtem, które s¹ u³o¿one na wspólnej trasie i które ³¹cz¹ zaciski tych sa-
mych urz¹dzeñ elektroenergetycznych.

■ z³¹cze kablowe – element sieci dystrybucyjnej, w którym sieæ dystry-
bucyjna jest po³¹czona z instalacj¹ odbiorcy.
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■ instalacja elektryczna – zespó³ urz¹dzeñ elektrycznych zabezpiecze-
niowych oraz pomiarowych wraz z uk³adami po³¹czeñ miêdzy nimi.

■ ochrona przed skutkami dotyku bezpoœredniego – ochrona
przed mo¿liwoœci¹ dotyku do czêœci urz¹dzeñ elektrycznych bêd¹cych
pod napiêciem.

■ ochrona przed skutkami dotyku poœredniego – ochrona przed mo¿li-
woœci¹ dotyku do czêœci urz¹dzeñ elektrycznych, na których napiêcie mo¿e
pojawiæ siê w warunkach nieprawid³owej pracy urz¹dzenia, np. w warun-
kach zwarciowych.

■ ochrona odgromowa podstawowa – ochrona odgromowa, któr¹ s¹ ob-
jête obiekty budowlane zlokalizowane poza strefami zagro¿enia wybuchem
oraz obiekty niezaliczane do lokalizacji specjalnych, takich jak: obiekty
sportowe, kominy wolno stoj¹ce, linowe urz¹dzenia transportowe.

■ ochrona odgromowa obostrzona – ochrona odgromowa obiektów za-
gro¿onych po¿arem, wybuchem mieszanin wybuchowych gazów, par cieczy,
py³ów palnych lub wybuchowych z powietrzem oraz materia³ów wybucho-
wych.

■ ochrona odgromowa specjalna – ochrona odgromowa obiektów spe-
cjalnych, takich jak: kominy wolno stoj¹ce, obiekty sportowe oraz linowe
urz¹dzenia transportowe.

■ zespó³ pracowników kwalifikowanych – grupa pracowników, w któ-
rej co najmniej po³owa, lecz nie mniej ni¿ dwie osoby posiada wa¿ne œwia-
dectwa kwalifikacyjne,

■ kwalifikacje na stanowisku eksploatacji – stanowiska osób wykonu-
j¹cych prace w zakresie obs³ugi, konserwacji, remontów, monta¿u i kontrol-
no-pomiarowym.

■ kwalifikacje na stanowisku dozoru – stanowiska, do których zalicza
siê stanowiska osób kieruj¹cych czynnoœciami osób wykonuj¹cych prace
na stanowisku eksploatacji oraz stanowiska pracowników technicznych
sprawuj¹cych nadzór nad eksploatacj¹ urz¹dzeñ, instalacji i sieci.

■ personel niekwalifikowany – grupa pracowników nieposiadaj¹cych
œwiadectw kwalifikacyjnych.

■ instrukcja eksploatacji – instrukcja zatwierdzona przez pracodawcê,
okreœlaj¹ca procedury i zasady wykonywania czynnoœci niezbêdnych
przy eksploatacji urz¹dzeñ i instalacji elektrycznych, opracowana na podsta-
wie odrêbnych przepisów oraz dokumentacji producenta.
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3. Sieci i urz¹dzenia elektroenergetyczne
zasilane œrednimi napiêciami 

oraz instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych – informacje podstawowe
W sferze technicznego bezpieczeñstwa pracy przedmiot dzia³ania Pañ-

stwowej Inspekcji Pracy w odniesieniu do sieci i urz¹dzeñ elektroenergetycz-
nych zasilanych œrednimi napiêciami oraz instalacji elektrycznych w obiek-
tach budowlanych dotyczy dwóch podstawowych zagadnieñ, tj. zasad organi-
zacji prac oraz eksploatacji urz¹dzeñ i instalacji energetycznych. Zagadnienia
dotycz¹ce organizacji prac wykonywanych przy urz¹dzeniach i instalacjach
energetycznych zosta³y uregulowane w rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bhp przy urz¹dzeniach i instalacjach energe-
tycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 80, poz. 912) oraz rozporz¹dzeniu Ministra Go-
spodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegó-
³owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj¹ce
siê eksploatacj¹ urz¹dzeñ, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828
ze zmian.).

Znacznie bardziej skomplikowana jest sytuacja prawna dotycz¹ca eksplo-
atacji urz¹dzeñ i instalacji energetycznych, poniewa¿ zgodnie z zapisami
ustawy Prawo energetyczne, przepisy wykonawcze wydane na podstawie
ustawy z dnia 06.04.1984 r. o gospodarce energetycznej dotycz¹ce zasad
eksploatacji urz¹dzeñ i instalacji elektroenergetycznych pozosta³y w mocy
do czasu zast¹pienia ich przepisami na podstawie nowej ustawy Prawo ener-
getyczne, nie d³u¿ej jednak ni¿ przez okres 6 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿y-
cie ustawy Prawo energetyczne. Opisane zmiany w przepisach prawa dopro-
wadzi³y do tego, ¿e prowadz¹cy eksploatacjê urz¹dzeñ elektroenergetycz-
nych mog¹ z du¿¹ swobod¹ kszta³towaæ czêstotliwoœæ i zakres poszczegól-
nych zabiegów eksploatacyjnych, co niew¹tpliwie ma wp³yw na stan bezpie-
czeñstwa. Dzieje siê tak, poniewa¿ niewykonywanie zabiegów eksploatacyj-
nych lub ograniczanie ich zakresu zawsze w konsekwencji prowadzi do ak-
tywizacji zagro¿eñ w sferze bezpieczeñstwa pracy oraz pewnoœci zasilania.
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Inspektorzy pracy wykonuj¹cy kontrole u takich odbiorców energii elek-
trycznej jak sklepy wielkopowierzchniowe, szpitale czy te¿ du¿e zak³ady
przemys³owe mog¹ spotkaæ siê w praktyce ze stacjami elektroenergetyczny-
mi zasilanymi na poziomie œrednich napiêæ z sieci dystrybucji energii elek-
trycznej. Z zak³adowych stacji elektroenergetycznych, w których mo¿e na-
stêpowaæ transformacja napiêcia z poziomu œrednich napiêæ na napiêcia ni-
skie oraz rozdzia³ na poszczególne obwody odbiorcze s¹ wyprowadzone za-
silania obwodów o napiêciu do 1 kV, które s¹ zlokalizowane w poszczegól-
nych obiektach kontrolowanych zak³adów. 

W celu przybli¿enia tego zagadnienia na rys. 1 przedstawiono schemat po-
wi¹zañ zasilania du¿ego zak³adu przemys³owego z sieci¹ dystrybucji energii
elektrycznej oraz poszczególnymi obwodami odbiorczymi zlokalizowanymi
w ró¿nych halach – wydzia³ach typowego zak³adu produkcyjnego.
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Rys. 1 Schemat zasilania du¿ego zak³adu przemys³owego: SG – g³ówna stacja
transformatorowa zak³adu przemys³owego, w której nastêpuje rozdzia³ na poszcze-
gólne obwody zasilane napiêciem œrednich napiêæ oraz transformacja napiêcia
z poziomu œrednich napiêæ na napiêcia niskie, SP – stacja poœrednia niskich na-
piêæ, w których zabudowuje siê aparaturê umo¿liwiaj¹c¹ wykonywanie ³¹czeñ ru-
chowych w celu wy³¹czenia spod napiêcia czêœci oddzia³owych stacji rozdzielczych,
SOR – stacja oddzia³owa rozdzielcza – element instalacji elektrycznej w obiekcie
budowlanym w którym zabudowuje siê zabezpieczenia (bezpieczniki) poszczegól-
nych obwodów odbiorczych, SOT – stacja oddzia³owa transformatorowa – element
instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym, w którym zabudowuje siê transfor-
matory s³u¿¹ce do obni¿enia napiêæ z poziomu 1 kV, np. do poziomu napiêæ bez-
piecznych lub transformatory s³u¿¹ce do separacji poszczególnych obwodów.



W stacjach elektroenergetycznych wystêpuje rozdzia³ i przetwarzanie
(transformacja) energii elektrycznej. Je¿eli w stacji wystêpuje tylko rozdzia³
energii elektrycznej z obwodów zasilaj¹cych na obwody odbiorcze na tym
samym poziomie napiêcia, wówczas jest to rozdzielnia. Natomiast stacje,
w których wystêpuje przetwarzanie energii elektrycznej z jednego napiêcia
na inne, nazywa siê stacjami transformatorowymi. W stacjach transformato-
rowych wystêpuje równie¿ bardzo czêsto rozdzia³ energii, dlatego te¿ tego
typu stacje s¹ nazywane stacjami transformatorowo-rozdzielczymi.

Na zdjêciu 1 przedstawiono celki œrednich napiêæ w typowej wnêtrzowej
stacji transformatorowo-rozdzielczej œrednich napiêæ, w której nastêpuje
przetwarzanie napiêæ z œrednich na niskie oraz rozdzia³ energii elektrycznej.
Jest to urz¹dzenie elektroenergetyczne, które zgodnie z nomenklatur¹ przed-
stawion¹ na rys. 1 pe³ni funkcjê stacji g³ównej SG.

Natomiast na zdjêciu 2 przedstawiono typow¹ rozdzielnicê niskiego na-
piêcia, tj. zespó³ urz¹dzeñ elektrycznych s³u¿¹cy tylko do rozdzia³u energii
sk³adaj¹cy siê z urz¹dzeñ rozdzielczych, urz¹dzeñ automatyki i zabezpie-
czeñ, urz¹dzeñ pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych wraz z ele-
mentami izolacyjnymi i wsporczymi dla kabli, które s¹ zasilane napiê-
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1. Fragment rozdzielni œrednich napiêæ – celki œrednich napiêæ
w stacji transformatorowo-rozdzielczej.



ciem 400 V. Zgodnie z nomenklatur¹ przyjêt¹ na rys. 1 jest to stacja oddzia-
³owa rozdzielcza – SP.

Je¿eli w rozdzielnicy niskiego napiêcia przedstawionej na zdjêciu 2 zabu-
dowano dodatkowo transformatory w których nastêpuje obni¿enie napiêcia
z poziomu 1 kV na napiêcia ni¿sze lub separacja poszczególnych obwodów
odbiorczych, wówczas zgodnie z nomenklatur¹ odnosz¹c¹ siê do opisu rys. 1
bêdzie to stacja oddzia³owa transformatorowa – SOT.

W przypadku gdy zak³ad przemys³owy jest zasilany z sieci dystrybucji
energii elektrycznej na poziomie napiêæ do 1 kV, wówczas z rozdzielnicy ni-
skiego napiêcia przedstawionej na zdjêciu 2 energia elektryczna poprzez li-
nie napowietrzne lub kablowe jest dostarczana bezpoœrednio do z³¹cza u od-
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2. Rozdzielnica niskiego napiêcia – pe³ni¹ca funkcjê stacji oddzia³o-
wej SP, zgodnie ze schematem zamieszczonym na rys. 1.



biorcy. Z³¹cze jest ostatnim elementem sieci dystrybucji energii elektrycznej.
Na zdjêciu 3 przedstawiono widok z³¹cza kablowego w budynku.

Od z³¹cza kablowego instalacja elektryczna jest rozprowadzana wewn¹trz
budynku wewnêtrzn¹ lini¹ zasilaj¹c¹
– wlz. Wewnêtrzna linia zasilaj¹ca jest
pod³¹czona do licznika energii elek-
trycznej oznaczonego na rys. 2 jako
kWh. Za licznikiem energii elektrycz-
nej zabudowano tablicê bezpieczniko-
w¹, w której wykonano zabezpieczenia
poszczególnych obwodów odbiorczych
(wk³adki topikowe, wy³¹czniki instala-
cyjne, wy³¹czniki ró¿nicowopr¹dowe
lub nadmiarowopr¹dowe zabezpiecza-
j¹ce poszczególne obwody odbiorcze),
co oznaczono na rys. 2 symbola-
mi 25/0,03 A ……16/0,03. Na zdjê-
ciach 4 i 5 przedstawiono typowe tabli-
ce bezpiecznikowe z podstawami bez-
piecznikowymi starego i nowego typu.
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3. Widok typowego z³¹cza kablowego
w budynku.

4. Tablica bezpiecznikowa z podstawami starego typu, w której poszczególne obwo-
dy odbiorcze zabezpieczono topikowymi wy³¹cznikami instalacyjnymi oraz instala-
cyjnymi w³¹cznikami automatycznymi.



Z tablicy bezpiecznikowej wyprowadzono obwody odbiorcze, z których s¹
zasilane obwody oœwietlenia oraz obwody gniazd wtyczkowych w poszcze-
gólnych pomieszczeniach, co zobrazowano na zamieszczonym poni¿ej rys. 2.

Obwody instalacji elektrycznych niskiego napiêcia mog¹ byæ wykonane
w ró¿nych uk³adach sieciowych, które mog¹ ró¿niæ siê miêdzy sob¹ ró¿nymi
systemami ochrony przeciwpora¿eniowej, sposobem uziemiania punktów
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5. Tablica bezpiecznikowa z podstawami nowego typu, w której poszczególne obwo-
dy odbiorcze zabezpieczono wy³¹cznikami instalacyjnymi automatycznymi.

Na rys. 2 pokazano typow¹ instalacjê elektryczn¹ w zak³adzie pracy zasilanym
na poziomie napiêcia do 1 kV.



neutralnych oraz liczb¹ przewodów wiod¹cych pr¹d. Uk³ady sieciowe s¹ ozna-
czone kodem literowym, w którym zgodnie z konwencj¹ pierwsza litera ozna-
cza zwi¹zek uk³adu sieci z ziemi¹, natomiast druga litera oznacza sposób po-
³¹czenia z ziemi¹ czêœci przewodz¹cych urz¹dzeñ, które w warunkach normal-
nej pracy uk³adu nie s¹ pod napiêciem. Trzecia i czwarta litera w stosowanym
kodzie okreœla, czy uk³ad ma wspólny przewód ochronno-neutralny, czy te¿
przewody ochronny i neutralny s¹ rozdzielone. Poszczególne litery kodu lite-
rowego oznaczaj¹:

T – ziemia, N – neutralny, I – izolowany, C – ³¹czony, wspólny, 
S – rozdzielony.

Uk³ad sieci TN
Uk³ad sieci TN jest najbardziej rozpowszechnionym uk³adem sieciowym

w sieciach komunalnych zasilaj¹cych odbiorców indywidualnych oraz prze-
mys³owych. W uk³adach sieci TN punkt neutralny jest bezpoœrednio uziemio-
ny, a czêœci przewodz¹ce dostêpne odbiorników s¹ po³¹czone z tym punktem:

■ przewodem ochronno-neutralnym PEN w uk³adzie sieci TN-C,
■ przewodem ochronnym PE w czêœci uk³adu i przewodem ochronno-neu-

tralnym PEN w czêœci uk³adu w uk³adzie sieciowym TNC-S,
■ przewodem ochronnym PE, w uk³adzie sieciowym TN-S.
Na rysunkach 3-5 przedstawiono typowe najczêœciej wystêpuj¹ce uk³ady

sieci TN-C, TNC-S oraz TN-S.
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Rys. 3 Uk³ad sieci TN-C. L1,2,3 – przewody fazowe, PE – przewód ochronny, 
N – przewód neutralny, Rr – uziemienie robocze
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Rys. 4 Uk³ad sieci TNC-S. L1,2,3 – przewody fazowe, PE – przewód ochronny, 
N – przewód neutralny, Rr – uziemienie robocze

Rys. 5 Uk³ad sieci TN-S. L1,2,3 – przewody fazowe, PE – przewód ochronny, 
N – przewód neutralny, Rr – uziemienie robocze



4. Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. 

Instalacje elektryczne zasilane napiêciem
do 1 kV. 

Instalacje odgromowe. 
Dzia³ania inspektora pracy dotycz¹ce

bezpiecznej eksploatacji instalacji 
elektrycznych

Wszystkie podane poni¿ej propozycje formu³owania decyzji 
administracyjnych uwzglêdniaj¹ stan prawny wynikaj¹cy z treœci ustawy

z dnia 13.04.2007 r. o Pañstwowej Inspekcji Pracy.

4.1. METODYKA KONTROLI
Inspektor pracy nieposiadaj¹cy wykszta³cenia w zakresie elektrotechniki,

który dokonuje kontroli zagadnieñ bezpiecznej eksploatacji instalacji elek-
trycznych w obiektach budowlanych, powinien przeprowadziæ kontrolê
w oparciu o dostêpn¹ u pracodawcy dokumentacjê techniczn¹ oraz o prze-
prowadzone oglêdziny stanu technicznego instalacji elektrycznych.

Na podstawie dostêpnej analizy dokumentacji technicznej inspektor pracy
powinien ustaliæ:

a) Granicê podzia³u utrzymania sieci lub instalacji w zakresie eksploata-
cji, która jest zdefiniowana w umowie o dostawie energii elektrycznej zawar-
tej pomiêdzy operatorem systemu dystrybucyjnego a odbiorc¹. Na podstawie
ustalonej granicy podzia³u utrzymania instalacji lub sieci inspektor pracy
ustala kto jest stron¹ ewentualnych decyzji dotycz¹cych eksploatacji instala-
cji lub sieci, tj. ustala, czy stron¹ jest pracodawca bêd¹cy odbiorc¹ energii
elektrycznej, czy te¿ operator systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej,

b) Na podstawie projektu budowlanego obejmuj¹cego czêœæ instalacyjn¹
– instalacje elektryczne lub na podstawie protokó³ów z badañ ochrony prze-
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ciwpora¿eniowej nale¿y ustaliæ rodzaj uk³adu sieciowego, z którego s¹ zasi-
lane poszczególne odbiorniki energii elektrycznej, aby okreœliæ jakie zasto-
sowano œrodki ochrony przed dotykiem bezpoœrednim do elementów bêd¹-
cych pod napiêciem oraz jakie œrodki ochrony zastosowano przed dotykiem
poœrednim do elementów instalacji, które mog¹ znaleŸæ siê pod napiêciem
w razie uszkodzenia izolacji podstawowej.

W praktyce kontroli przeprowadzanej u pracodawcy inspektorowi pracy
bêdzie udostêpniania dokumentacja z wykonywanych badañ ochrony prze-
ciwpora¿eniowej. W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y wyró¿niæ kilka mo¿li-
wych stanów faktycznych bêd¹cych podstaw¹ do wydawania przez inspek-
torów pracy decyzji administracyjnych.

4.1.1. Przyk³ad decyzji administracyjnej
Wykonano badania i pomiary ochrony przeciwpora¿eniowej, jednak¿e

czasookres od ostatnio wykonanych pomiarów ustalony na mocy przepisu
art. 62 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane by³ d³u¿szy ni¿ 5
piêæ lat lub d³u¿szy ni¿ okreœlony przez prowadz¹cego eksploatacjê w we-
wnêtrznie opracowanych procedurach eksploatacji, tj. nie wykonano kolej-
nych badañ okresowych instalacji. Wówczas proponujê sformu³owanie
dwóch odrêbnych decyzji o treœci:

„Wykonaæ badania potwierdzaj¹ce skuteczn¹ ochronê przed skutka-
mi dotyku bezpoœredniego dla instalacji elektrycznej ....... (nale¿y podaæ
jednoznaczn¹ lokalizacjê instalacji, której dotyczy decyzja)”

Termin wykonania: do dnia …….
Podstawa prawna:
– art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13.04.2007 r. o Pañstwowej Inspekcji Pracy,
– art. 207 § 2 pkt 1 Kodeksu pracy,
– § 10 ust. 2 rozp. M. P. i P. S. z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych

przepisów bhp (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 1650 ze zmian.),
– § 3 rozp. M. P. i P. S. z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepi-

sów bhp (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 1650 ze zmian.) w zw. z pkt. F1 za³¹czni-
ka F do Polskiej Normy PN-IEC 60364-6-61 ,,Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze”.

ORAZ „Wykonaæ badania potwierdzaj¹ce skuteczn¹ ochronê
przed skutkami dotyku poœredniego dla instalacji elektrycznej …… (na-
le¿y podaæ jednoznaczn¹ lokalizacjê instalacji, której dotyczy decyzja)”.
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Termin wykonania: do dnia …..
Podstawa prawna:
– art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13.04.2007 r. o Pañstwowej Inspekcji Pracy,
– art. 207 § 2 pkt 1 Kodeksu pracy,
– § 10 ust. 2 rozp. M. P. i P. S. z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych

przepisów bhp (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 1650 ze zmian.),
– § 3 rozp. M. P. i P. S. z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepi-

sów bhp (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 1650 ze zmian.) w zw. z pkt. F1 za³¹czni-
ka F do Polskiej Normy PN-IEC 60364-6-61,, Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze”.

Komentarz:
W odniesieniu do obydwu ww. decyzji proponujê takie ich sformu³owa-

nie, poniewa¿ zgodnie z zapisami zawartymi w treœci § 3 rozporz¹dzenia M.
P. i P. S. z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U.
z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z póŸn. zmian.) budynki i inne obiekty budow-
lane, w których znajduj¹ siê pomieszczenia pracy, powinny byæ zbudowane
i utrzymywane zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w przepisach tech-
niczno-budowlanych. Natomiast zgodnie z definicj¹ zawart¹ w art. 7.1.1
ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z póŸn. zmian.) do przepisów techniczno-budowlanych zalicza
siê rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytu-
owanie Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z póŸn. zmian.), w treœci którego
zamieszczono za³¹cznik, w którym z tytu³u i numeru wymieniono Polsk¹
Normê PN-IEC 60364-6-61 „Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze” jako obowi¹zkow¹ do stoso-
wania w ca³oœci.

Dlatego w podstawie prawnej decyzji celowo zamieszono ww. Polsk¹
Normê. Ponadto zgodnie z treœci¹ § 180 pkt. 2 rozp. Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690
ze zmian.) „Instalacja i urz¹dzenia elektryczne, przy zachowaniu przepi-
sów rozporz¹dzenia, przepisów odrêbnych dotycz¹cych dostarczania ener-
gii, ochrony przeciwpora¿eniowej, ochrony œrodowiska oraz bezpieczeñ-
stwa i higieny pracy, a tak¿e wymagañ Polskich Norm odnosz¹cych siê
do tych instalacji powinny zapewniaæ ochronê przed pora¿eniem pr¹dem
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elektrycznym, przepiêciami ³¹czeniowymi i atmosferycznymi”. Aby zapro-
ponowana powy¿ej decyzja posiada³a prawid³owe uzasadnienie fak-
tyczne, wa¿ne jest, aby w protokole z kontroli szczegó³owo i jedno-
znacznie opisaæ stan faktyczny odzwierciedlaj¹cy sytuacjê dotycz¹c¹
wykonywania badañ i pomiarów ochrony przeciwpora¿eniowej oraz
ewentualne uwagi wykonuj¹cego badania i pomiary dotycz¹ce stanu
technicznego badanej instalacji.

4.1.2. Przyk³ad decyzji administracyjnej
Inspektor pracy dokonuj¹cy oglêdzin stanu technicznego urz¹dzeñ elek-

trycznych powinien ustaliæ, czy nie wyst¹pi³y zagro¿enia prowadz¹ce
do braku ochrony przed dotykiem do elementów urz¹dzeñ bêd¹cych
pod napiêciem, tj. inspektor pracy powinien sprawdziæ przede wszystkim,
czy:

● wystêpuj¹ uszkodzenia izolacji roboczej i ochronnej przewodów skut-
kuj¹ce mo¿liwoœci¹ dotyku bezpoœredniego do ¿y³ przewodów bêd¹cych
pod napiêciem,

● zdemontowano os³ony urz¹dzeñ elektrycznych w taki sposób, ¿e wystê-
puje mo¿liwoœæ dotyku d³oni¹ do elementów bêd¹cych pod napiêciem,

● pod³¹czono odbiorniki energii elektrycznej w tablicy bezpiecznikowej
bezpoœrednio pod podstawy bezpiecznikowe z pominiêciem wtyku i gniazd-
ka wtyczkowego.

Wówczas w protokole z kontroli nale¿y bezwzglêdnie wykazaæ stan bez-
poœredniego zagro¿enia pora¿eniem, spowodowany brakiem ochrony
przed skutkami dotyku bezpoœredniego do elementów czynnych instalacji
zasilaj¹cej lub urz¹dzeñ zasilanych energi¹ elektryczn¹, które znajduj¹ siê
w zasiêgu dotyku dla personelu niekwalifikowanego, a w przypadku udo-
kumentowanego zdemontowania os³on, uszkodzenia izolacji ochronnej
przewodów, zdjêcia pokryw np. w ¿eliwnych rozdzielniach skrzynkowych
itp. proponujê sformu³owanie nastêpuj¹cej decyzji, uwzglêdniaj¹c stan
prawny wynikaj¹cy z treœci art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 13.04.2007 r.
o Pañstwowej Inspekcji Pracy:

„Wstrzymaæ eksploatacjê odcinka instalacji … (nale¿y jednoznacznie
podaæ cechy identyfikacyjne), do czasu zapewnienia ochrony przed skut-
kami dotyku bezpoœredniego potwierdzonej dokumentacj¹ z przepro-
wadzonych badañ i pomiarów”.
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Termin wykonania: decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mo-
cy art. 11 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2007 r. o Pañstwowej Inspekcji Pracy,

Podstawa prawna:
– art. 11 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2007 r. o Pañstwowej Inspekcji Pracy,
– art. 207 § 2 pkt 1 Kodeksu pracy,
– art. 214 § 2 Kodeksu pracy,
– § 10 ust. 2 rozp. M. P. i P. S. z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych

przepisów bhp (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 1650 ze zmian.),
– § 3 rozp. M. P. i P. S. z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepi-

sów bhp (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 1650 ze zmian.) w zw. z pkt. 131.2.1 Pol-
skiej Normy PN-IEC 60364-1 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe”.

Komentarz:
Do tak sformu³owanej decyzji koniecznie nale¿y podaæ uzasadnienie wy-

nikaj¹ce z konkretnego stanu faktycznego obrazuj¹cego brak ochrony
przed skutkami dotyku bezpoœredniego, np. zdemontowanie os³on, przegród
lub barier, wskutek czego personel nie wykwalifikowany ma mo¿liwoœæ do-
stêpu do elementów czynnych znajduj¹cych siê w zasiêgu dotyku. W treœci
decyzji u¿yto sformu³owania „Wstrzymaæ eksploatacjê odcinka instala-
cji…”, poniewa¿ tylko tak sformu³owana decyzja powoduje, ¿e przy udo-
wodnionym braku ochrony przed mo¿liwoœci¹ dotyku bezpoœredniego
do elementów czynnych znosimy stan bezpoœredniego zagro¿enia pora¿e-
niem wskutek wy³¹czenia spod napiêcia nieprawid³owo wykonanego odcin-
ka instalacji elektrycznej. W podstawie prawnej decyzji równie¿ celowo
przytoczono Polsk¹ Normê PN-IEC 60364-1 ,,Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe”
z uwagi na to, ¿e zgodnie z zapisami zawartymi w treœci § 3 rozporz¹dze-
nia M. P. i P. S. z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.
U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze póŸn. zmian.) budynki i inne obiekty bu-
dowlane, w których znajduj¹ siê pomieszczenia pracy, powinny zbudowane
i utrzymywane zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w przepisach technicz-
no-budowlanych. Natomiast zgodnie z definicj¹ zawart¹ w art. 7.1.1 ustawy
z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z póŸn. zmian.) do przepisów techniczno- budowlanych zalicza siê rozporz¹-
dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.
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U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z póŸn. zmian.), w treœci którego zamieszczono
za³¹cznik, w którym z tytu³u i numeru wymieniono cytowan¹ Polsk¹ Normê
jako obowi¹zkow¹ do stosowania w ca³oœci.

4.1.3. Przyk³ad decyzji administracyjnej 
W przypadku, gdy na podstawie okazanej dokumentacji z wykonanych

badañ i pomiarów ochrony przed skutkami dotyku poœredniego stwierdzimy
brak ochrony w konkretnych punktach instalacji elektrycznej wyszczegól-
nionych w protokole pomiarowym, proponujê decyzjê o treœci:

„Wstrzymaæ eksploatacj¹ odcinka instalacji …… (nale¿y jednoznacz-
nie podaæ cechy identyfikacyjne), do czasu zapewnienia ochrony
przed skutkami dotyku poœredniego potwierdzonej dokumentacj¹ z wy-
konanych badañ”.

Termin wykonania: decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mo-
cy art. 11 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2007 r. o Pañstwowej Inspekcji Pracy.

Podstawa prawna:
– art. 11 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2007 r. o Pañstwowej Inspekcji Pracy,
– art. 207 § 2 pkt 1 Kodeksu pracy,
– art. 214 § 2 Kodeksu pracy,
– § 10 ust. 2 rozp. M. P. i P. S. z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych

przepisów bhp (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 1650 ze zmian.),
– § 3 rozp. M. P. i P. S. z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepi-

sów bhp (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 1650 ze zmian.) w zw. z pkt. 131.2.2 Pol-
skiej Normy PN-IEC 60364-1,, Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe”.

Komentarz:
Decyzja musi posiadaæ uzasadnienie, z którego jednoznacznie powinno

wynikaæ, ¿e brak ochrony przed skutkami dotyku poœredniego stanowi bez-
poœrednie zagro¿enie. Uzasadnienie do stosowania w podstawie prawnej
proponowanej decyzji jest takie samo jak w komentarzu do decyzji o treœci
proponowanej w pkt. 4.1.2.

Jak to ju¿ wczeœniej stwierdzono, podstawowym dokumentem dotycz¹-
cym eksploatacji instalacji elektrycznych u danego pracodawcy, który jest
udostêpniany inspektorowi pracy, jest dokumentacja z badañ ochrony prze-
ciwpora¿eniowej. Dlatego wskazanym jest zwrócenie uwagi na to, jakie pod-
stawowe informacje powinna zawieraæ taka dokumentacja.
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Okresowe sprawdzania i próby instalacji elektrycznych s¹ przeprowadzane
w celu okreœlenia, czy ca³e instalacje lub ich czêœci w czasie eksploatacji nie po-
gorszy³y siê w takim stopniu, ¿e dalsze ich wykorzystywanie jest niebezpiecz-
ne i nie spe³niaj¹ one wymagañ przepisów dotycz¹cych danego typu instalacji.
Ponadto sprawdzenie powinno obejmowaæ badania skutków wszelkich zmian
w stosunku do stanu, do którego instalacja by³a uprzednio przewidziana.

Po sprawdzeniu odbiorczym próby i sprawdzenia okresowe zgodnie z za-
³¹cznikiem „F” do Polskiej Normy PN-IEC 60364-6-61 ,,Instalacje elek-
tryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze”
powinny obejmowaæ co najmniej:

● oglêdziny dotycz¹ce ochrony przed dotykiem bezpoœrednim i ochrony
przeciwpora¿eniowej,

● pomiary rezystancji izolacji,
● badania ci¹g³oœci przewodów ochronnych,
● badania ochrony przed dotykiem poœrednim,
● próby dzia³ania urz¹dzeñ ró¿nicowopr¹dowych.
Wobec braku ustalonego obowi¹zuj¹cego wzoru formularza protokó³u ze

sprawdzenia ochrony przeciwpora¿eniowej przed dotykiem poœrednim i bezpo-
œrednim dla napiêæ do 1 kV, pokazano poni¿ej przyk³adowy wzór formularza
z badañ ochrony przeciwpora¿eniowej odzwierciedlaj¹cy procedury badania
ochrony przeciwpora¿eniowej okreœlone w Polskiej Normie PN-IEC 60364-6-
61,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdza-
nie odbiorcze”. Nale¿y podkreœliæ, ¿e inspektorzy pracy w trakcie przeprowa-
dzanych kontroli mog¹ spotkaæ siê z innymi wzorami formularzy protokó-
³ów z badañ ochrony przeciwpora¿eniowej. Natomiast najbardziej istotne jest
nie to, jaki jest wzór protokó³u z wykonywanych pomiarów, ale czy zawiera on
wszystkie opisane powy¿ej procedury badawcze wymagane Polsk¹ Norm¹
PN-IEC 60364-6-61,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze”, która jest bezwzglêdnie obowi¹zuj¹-
cym warunkiem techniczno-budowlanym w rozumieniu treœci § 3 rozporz¹-
dzenia MP i PS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.
U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z póŸn. zmian.), poniewa¿ jest wymieniona z nu-
meru i tytu³u w za³¹czniku do rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12. 04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr 75, poz. 690 z póŸn.
zmian.) jako norma do obowi¹zkowego stosowania w ca³oœci.
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PROTOKÓ£ nr ........................
ze sprawdzenia ochrony przeciwpora¿eniowej przed dotykiem poœrednim

i bezpoœrednim

1. Nazwa zak³adu:.............................................................................................
2. Nazwa obiektu:.............................................................................................
(nazwa obiektu jest jednoczeœnie informacj¹ o warunkach œrodowiska pracy

instalacji w obiekcie budowlanym)..............................................................
3. Parametry sieci zasilaj¹cej
Napiêcie znamionowe:.............. [V], uk³ad pracy sieci:....................(jest to in-

formacja czy badan¹ instalacjê wykonano w uk³adzie sieci: TNC, TNC-S, TNS,
TT, IT), pr¹d pierwszego zwarcia doziemnego Id = ................ [A].

4. Oglêdziny zewnêtrzne instalacji i urz¹dzeñ.
Dokonano oglêdzin instalacji i zasilanych urz¹dzeñ – usterek nie stwierdzo-

no. Stwierdzono nastêpuj¹ce usterki: ..................................................................
(wykonuj¹cy badanie dokumentuje stan badanej instalacji na podstawie wy-

konanych oglêdzin zewnêtrznych) ......................................................................
.............................................................................................................................
5. Sprawdzenie skutecznoœci ochrony przed dotykiem poœrednim.
*W sieci zastosowano ochronê przez samoczynne wy³¹czenie zasilania,

przy czym jako urz¹dzenie ochronne zastosowano: urz¹dzenie ochronne prze-
tê¿eniowe – urz¹dzenie ochronne ró¿nicowo-pr¹dowe – urz¹dzenie ochronne
napiêciowe – sta³¹ kontrolê stanu izolacji –  ..........................

*(Niepotrzebne skreœliæ)

(Nale¿y wskazaæ, jakie œrodki ochrony przez samoczynne wy³¹czenie zasila-
nia zastosowano w badanej instalacji)

............................................................................................................................

............................................................................................................................
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6. Sprawdzenie skutecznoœci ochrony przed dotykiem bezpoœrednim.
Ochrona przed dotykiem bezpoœrednim zosta³a wykonana jako: izolacja

– ogrodzenia, umieszczenie poza zasiêgiem rêki lub obudowy – zachowanie
bezpiecznych odstêpów. Stwierdzono zgodnoœæ wykonania ogrodzeñ (obu-
dów) z dokumentacj¹ urz¹dzenia. Stwierdzono zgodnoœæ odstêpów z warto-
œciami podanymi w dokumentacji urz¹dzenia.

Przyk³adowy protokó³ z badania rezystancji izolacji

7. Pomiary wykonano przy u¿yciu nastêpuj¹cych przyrz¹dów pomiaro-
wych:

l. typ: .................., nr fabr: ............................
2. typ: .....…........., nr fabr: ...........................
8. Wniosek o przydatnoœci do eksploatacji
W zakresie przeprowadzonych badañ urz¹dzenia spe³niaj¹ – nie spe³-

niaj¹ – wymagania PN-IEC 60364-4-41 – z zastrze¿eniem:
......................................................................................................................

(Wykonuj¹cy badania ochrony przed skutkami dotyku bezpoœredniego oraz
dotyku poœredniego w dokumentacji z przeprowadzonych badañ zawiera
jednoznaczne wnioski dotycz¹ce koñcowej oceny, co do zachowania ochro-
ny przed skutkami dotyku bezpoœredniego oraz dotyku poœredniego dla ba-
danego odcinka instalacji. W przypadku stwierdzenia niezachowania ochro-
ny w poszczególnych badanych punktach nale¿y po usuniêciu usterek wyko-
naæ powtórne badania).

Data wykonania badañ: ...............................
Badania wykona³:                                                 Protokó³ sprawdzi³:
Nr uprawnieñ:                                                          Nr uprawnieñ:

Lp Nazwa urz�dzenia 

Rezystancja 
izolacji 

zmierzona 
[ M�] 

Rezystancja 
izolacji 

wymagana 
[ M�] 

1    
2    
3    
4    



9. Badanie wy³¹cznika ró¿nicowopr¹dowego
Pierwsz¹ czynnoœci¹ przy badaniu wy³¹cznika ró¿nicowopr¹dowego jest

sprawdzenie poprawnoœci jego dzia³ania za pomoc¹ przycisku „TEST”.
Po naciœniêciu przycisku oznaczonego symbolem „T” lub napisem „TEST”,
sprawny, prawid³owo zainstalowany i zasilany wy³¹cznik musi natychmiast
zadzia³aæ. Dla przeciêtnych warunków pracy instalacji zaleca siê zwykle wy-
konywanie sprawdzeñ co miesi¹c. Natomiast w bardzo trudnych warunkach
pracy instalacji, np. przy stosowaniu narzêdzi rêcznych o napêdzie elektrycz-
nym, zaleca siê sprawdzenie poprawnoœci dzia³ania wy³¹cznika nawet co-
dziennie przed rozpoczêciem pracy. Terminy wykonywania sprawdzeñ wy-
³¹czników ró¿nicowopr¹dowych okreœlaj¹ producenci w instrukcjach stoso-
wania wy³¹czników konkretnych typów. Je¿eli po naciœniêciu przycisku
„TEST” wy³¹cznik nie zadzia³a, tzn. nie spowoduje wy³¹czenia zasilanego
obwodu nale¿y odst¹piæ od dalszych jego badañ i orzec niesprawnoœæ. Ko-
lejn¹ wielkoœci¹ mierzon¹ przy badaniu wy³¹cznika ró¿nicowopr¹dowego
jest badanie rzeczywistej wartoœci ró¿nicowego pr¹du zadzia³ania
I�w przy p³ynnym narastaniu pr¹du pomiarowego (wyzwalaj¹cego) I�n
przy zadanym czasie przep³ywu pr¹du. Ró¿nicowy pr¹d zadzia³ania wy³¹cz-
nika I�w powinien mieœciæ siê w przedziale pomiêdzy 0,5 I�n oraz I�n. Zgod-
nie z treœci¹ za³¹czników „B” oraz „F” do Polskiej Normy PN-IEC 60364-6-
61:2000 „Instalacje w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze” przy badaniu wy³¹cznika ró¿nicowopr¹dowego nie jest wymaga-
ne sprawdzanie kryterium czasowego zadzia³ania wy³¹cznika.

Dla opisanej wy¿ej metodyki badania wy³¹cznika ró¿nicowopr¹dowego
mo¿na wykorzystaæ protokó³ o pokazanym obok wzorze.
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Uwaga: Nale�y zwróci� uwag� na uprawnienia wykonuj�cego
badania i pomiary ochrony przeciwpora�eniowej.
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POROTOKÓ£ Nr ……
badania w³¹cznika ró¿nicowopr¹dowego

1. Nazwa obiektu …………………....…………………………………...
2. Adres ………………………………..…………………………………
3. Miejsce zainstalowania wy³¹cznika ró¿nicowopr¹dowego …….……..
4. Wy³¹cznik ró¿nicowopr¹dowy:
a) producent ………………………………....…………………………...
b) typ ……………………………………….....………………………….
c) znamionowy pr¹d zadzia³ania                             I�n = …………mA
d) napiêcie znamionowe zasilania                           U  =  ………… V
e) znamionowy pr¹d ci¹g³y obci¹¿enia                    In = ……………A
5. Wynik oglêdzin wy³¹cznika jest: pozytywny - negatywny*
*niepotrzebne skreœliæ
6. Badanie dzia³ania wy³¹cznika po naciœniêciu przycisku kontrolnego

"TEST": po naciœniêciu przycisku kontrolnego wy³¹cznik natychmiast
wy³¹czy³ tak - nie*

*niepotrzebne skreœliæ
7. Badanie pr¹du zadzia³ania wy³¹cznika:
● przy pr¹dzie 0,5 I�n = …………. mA wy³¹cznik wy³¹czy³: tak - nie*  
● przy pr¹dzie 1,0 I�n = …………. mA wy³¹cznik wy³¹czy³: tak - nie*
*niepotrzebne skreœliæ
● wy³¹cznik wy³¹czy³ przy pr¹dzie: 1) ……. mA

2) ……. mA
3) ……. mA

8. Przyrz¹dy u¿yte do badañ: nazwa, typ, nr fabryczny ………………
9. Badany wy³¹cznik: jest/nie jest sprawny* i mo¿e/nie mo¿e* byæ nadal

eksploatowany
*niepotrzebne skreœliæ
10. Data wykonania badania ………………………..
11. Termin nastêpnego badania ……………………..
12. Przeprowadzaj¹cy badanie: imiê i nazwisko, seria i numer uprawnieñ. 

Podpis …...........



Osoba wykonuj¹ca badanie ochrony przeciwpora¿eniowej musi posiadaæ
uprawnienia na stanowisku eksploatacji w zakresie prac kontrolno-pomiaro-
wych zgodnie z treœci¹ § 5 pkt. 1 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Gospodar-
ki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegó³owych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj¹ce siê eksplo-
atacj¹ urz¹dzeñ, instalacji i sieci. Natomiast osoba dozoru zgodnie z cytowa-
nym przepisem oraz art. 62 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo bu-
dowlane sprawuje nadzór nad eksploatacj¹ urz¹dzeñ, instalacji i sieci oraz
dokonuje okresowych kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych
w obiekcie budowlanym.

W praktyce dzia³alnoœci kontrolnej inspektorów pracy nale¿y stwierdziæ,
¿e pracodawca nie dysponuje po wykonaniu pomiarów kserokopi¹ zaœwiad-
czeñ kwalifikacyjnych osoby wykonuj¹cej pomiary, gdy¿ dokument ten sta-
nowi w³asnoœæ osoby wykonuj¹cej pomiary. Ponadto rozporz¹dzenie Mini-
stra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie
szczegó³owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zaj-
muj¹ce siê eksploatacj¹ urz¹dzeñ, instalacji i sieci nie zawiera ¿adnego obo-
wi¹zuj¹cego druku zaœwiadczenia kwalifikacyjnego, a jedynie precyzuje ro-
dzaje urz¹dzeñ przy eksploatacji których niezbêdne jest potwierdzenie posia-
dania kwalifikacji. W przypadku koniecznoœci sprawdzenia, czy osoba wy-
konuj¹ca pomiary ochrony przeciwpora¿eniowej rzeczywiœcie posiada³a wy-
magane prawem uprawnienia, inspektor pracy powinien zwróciæ siê do w³a-
œciwej komisji egzaminacyjnej, która nadawa³a uprawnienia, poniewa¿ tylko
na podstawie dokumentacji z przeprowadzonych egzaminów mo¿na niepod-
wa¿alnie ustaliæ, czy osoba wykonuj¹ca pomiary ochrony przeciwpora¿enio-
wej posiada uprawnienia do ich wykonywania.

4.2. OCHRONA ODGROMOWA
Dokonuj¹c kontroli zagadnieñ zwi¹zanych z eksploatacj¹ urz¹dzeñ pioru-

nochronnych nale¿y ustaliæ podstawowe fakty:
■ czy dany obiekt zosta³ zakwalifikowany do grupy obiektów, które bez-

wzglêdnie musz¹ byæ objête ochron¹ odgromow¹,
■ czy dany obiekt nie znajduje siê w strefie ochronnej obiektów s¹sied-

nich i tym samym stosowanie ochrony odgromowej nie jest konieczne.
W przypadku stwierdzenia, ¿e dany obiekt musi byæ objêty ochron¹ odgro-

mow¹, nale¿y w oparciu o metrykê urz¹dzenia piorunochronnego ustaliæ, we-
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d³ug jakich warunków technicznych wykonano dane urz¹dzenie piorunochron-
ne. W tym celu nale¿y dokonaæ sprawdzenia metryki urz¹dzenia piorunochron-
nego, której wzór zamieszczono w Polskiej Normie PN-86/E-05003/01 
,,Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne”.

METRYKA URZ¥DZENIA 
PIORUNOCHRONNEGO

Obiekt budowlany (miejsce po³o¿enia, adres i ewentualnie nazwa): ...........
.....................................................................................................................
wykonany dnia .........................
Nazwa i adres wykonawcy: ........................................................................
Nazwa i adres jednostki, która sporz¹dzi³a projekt: .....................................
.....................................................................................................................
1. Opis obiektu budowlanego
a) rodzaj obiektu ........................................................................................
b) pokrycie dachu ......................................................................................
c) konstrukcja dachu ..................................................................................
d) œciany .....................................................................................................
2. Opis urz¹dzenia piorunochronnego
a) zwody .....................................................................................................
b) przewody odprowadzaj¹ce .....................................................................
c) zaciski probiercze ..................................................................................
d) przewody uziemiaj¹ce ...........................................................................
e) uziomy ...................................................................................................
3. Schemat urz¹dzenia piorunochronnego .................................................
Opis i schemat wykona³ (imiê, nazwisko i adres sporz¹dzaj¹cego): .........
......................................................................................................................
Data .....................................   Podpisy ..........................................

Natomiast wyniki badañ urz¹dzenia piorunochronnego powinny byæ ujête
w protokóle z badañ urz¹dzenia piorunochronnego, którego wzór równie¿
zamieszczono w Polskiej Normie PN-86/E-05003/01 ,,Ochrona odgromowa
obiektów budowlanych. Wymagania ogólne”.
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PROTOKÓ£ BADAÑ URZ¥DZENIA 
PIORUNOCHRONNEGO

Obiekt budowlany (miejsce po³o¿enia, adres i ewentualnie nazwa): ...........
......................................................................................................................
Cz³onkowie Komisji (nazwisko, imiê, adres): .............................................
......................................................................................................................
wykonali nastêpuj¹ce badania:
Oglêdziny czêœci nadziemnej: ...................................................................
Sprawdzenie wymiarów: ...........................................................................
Pomiar rezystancji uziemieñ: ....................................................................
(wykonawca pomiarów podaje wartoœci liczbowe rezystancji uziemienia

w poszczególnych punktach pomiarowych, których po³o¿enie powinno byæ
odzwierciedlone na schemacie jednokreskowym)

Sprawdzenie stanu uziomów: ....................................................................
Kontrola po³¹czeñ galwanicznych: ............................................................
Po zbadaniu urz¹dzenia piorunochronnego postanowiono:
A. Uznaæ urz¹dzenie piorunochronne za zgodne z obowi¹zuj¹cymi prze-

pisami:
B. Uznaæ urz¹dzenie piorunochronne za niezgodne z obowi¹zuj¹cymi

przepisami z nastêpuj¹cych powodów: .........................................................
C. Zaleca siê wykonaæ nastêpuj¹ce prace naprawcze: ..............................
....................................................................................................................
Data.................                                               Podpisy..............

Je¿eli inspektor pracy stwierdzi w wyniku prowadzonych czynnoœci kon-
trolnych, ¿e wyst¹pi³y opisane poni¿ej stany faktyczne, wówczas mo¿e wy-
daæ decyzje administracyjne o proponowanej poni¿ej treœci, które w swoich
podstawach prawnych równie¿ zawieraj¹ Polskie Normy bêd¹ce warunkami
techniczno-budowlanymi w rozumieniu treœci § 3 rozporz¹dzenia M. P. i P.
S. z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, poz. 1650 z póŸn. zmian.), poniewa¿ cytowane w tym podrozdziale
Polskie Normy dotycz¹ce ochrony odgromowej obiektów budowlanych zo-
sta³y wymienione z numeru i tytu³u w za³¹czniku do rozporz¹dzenia Mini-
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stra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002 r.
Nr 75, poz. 690 z póŸn. zmian.) i zgodnie z definicj¹ zawart¹ w art. 7.1.1
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z póŸn. zmian.) stanowi¹ bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce warunki
techniczno – budowlane.

4.2.1. Przyk³ad decyzji administracyjnej
W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzonych czynnoœci kontrol-

nych, ¿e instalacja ochronna obiektu budowlanego jest uszkodzona, np. brak
jest ci¹g³oœci zwodów lub potrafimy stwierdziæ brak ci¹g³oœci uziomu otoko-
wego, wówczas proponujê wydaæ decyzjê o treœci:

„Zapewniæ sprawne technicznie urz¹dzenie piorunochronne dla
obiektu …… (nale¿y podaæ jego nazwê)”.

Termin wykonania: do dnia ……
Je¿eli przeprowadzamy kontrolê obiektu objêtego ochron¹ odgromow¹ ob-

ostrzon¹, wówczas zgodnie z zapisem zawartym w pkt. 6.1.4 Polskiej Normy
PN-89/E-05003/03 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona
obostrzona” w okresie do 30 kwietnia proponujê wydaæ decyzjê terminow¹.
Natomiast, je¿eli kontrolê przeprowadzamy po 30 kwietnia, wówczas propo-
nujê nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnoœci na podstawie
art. 108 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postêpowania administracyj-
nego. W odniesieniu do obiektów objêtych ochron¹ odgromow¹ podstawow¹
oraz ochron¹ odgromow¹ specjaln¹ proponujê decyzjê terminow¹.

Podstawa prawna:
– art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13.04.2007 r. o Pañstwowej Inspekcji Pracy,
– art. 207 § 2 pkt 1 Kodeksu pracy,
– art. 214 § 2 Kodeksu pracy,
– § 10 ust. 2 rozp. M. P. i P. S. z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych

przepisów bhp (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 1650 ze zmian.),
– § 3 rozp. M. P. i P. S. z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów

bhp (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 1650 ze zmian.) w zw. z pkt. 4.2.3 PN-
-IEC 61024-1 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne”.

Komentarz:
Z przytoczonej w podstawie prawnej Polskiej Normy PN-IEC 61024-1

„Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne” wynika, ¿e
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tak sformu³owana podstawa prawna dotyczy tylko budynków o wysokoœci
do 60 m, objêtych ochron¹ odgromow¹ podstawow¹, a wiêc przypadku naj-
czêœciej wystêpuj¹cego w praktyce dzia³alnoœci kontrolnej.

4.2.2. Przyk³ad decyzji administracyjnej
W przypadku, gdy w trakcie kontroli stwierdzamy na podstawie okazanej

dokumentacji z przeprowadzanych badañ i pomiarów, ¿e ostatnie badanie
wykonano w czasie d³u¿szym ni¿ piêæ lat i nie zmieniono warunków tech-
nicznych wykonania ochrony odgromowej danego obiektu, proponujê decy-
zjê o treœci:

„Wykonaæ badania potwierdzaj¹ce skuteczn¹ ochronê odgromow¹
obiektu ............... (nale¿y jednoznacznie wskazaæ obiekt budowlany, które-
go ochronê nale¿y zbadaæ)”.

Komentarz:
W odniesieniu do ww. decyzji proponujê jej sformu³owanie jak wy¿ej,

z uwagi na to, ¿e celem wydania tej decyzji nie jest samo wykonanie bada-
nia urz¹dzenia piorunochronnego, ale podjêcie takich dzia³añ, aby zosta³y
usuniête wszelkie usterki stwierdzone w trakcie przeprowadzonego badania.
Dlatego w treœci decyzji u¿yto sformu³owania „skuteczn¹ ochronê odgromo-
w¹ obiektu.....” Ponadto zgodnie z treœci¹ § 180 pkt. 2 rozp. Ministra Infra-
struktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 ze zmian.) ,,Instalacja i urz¹dzenia elektryczne, przy zachowaniu
przepisów rozporz¹dzenia, przepisów odrêbnych dotycz¹cych dostarczania
energii, ochrony przeciwpora¿eniowej, ochrony œrodowiska oraz bezpieczeñ-
stwa i higieny pracy, a tak¿e wymagañ Polskich Norm odnosz¹cych siê
do tych instalacji powinny zapewniaæ ochronê przed pora¿eniem pr¹dem
elektrycznym, przepiêciami ³¹czeniowymi i atmosferycznymi”. Natomiast
zgodnie z wymogiem wynikaj¹cym z treœci § 3 rozp. M. P. i P. S.
z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, 1650) instalacje w obiektach budowlanych powinny byæ eksploato-
wane zgodnie z ww. warunkami technicznymi. Natomiast w protokole z kon-
troli nale¿y jednoznacznie opisaæ stan faktyczny odzwierciedlaj¹cy sytuacjê
dotycz¹c¹ wykonywania badañ i pomiarów ochrony odgromowej oraz uwag
wykonuj¹cego badania i pomiary dotycz¹cych stanu technicznego urz¹dze-
nia piorunochronnego.
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Termin wykonania: do dnia ……… 
Je¿eli przeprowadzamy kontrolê obiektu objêtego ochron¹ odgromow¹

obostrzon¹, wówczas w okresie do 30 kwietnia proponujê wydaæ decyzjê
terminow¹. Natomiast, je¿eli kontrolê obiektu objêtego takim systemem
ochrony przeprowadzamy po 30 kwietnia wówczas proponujê nadanie decy-
zji rygoru natychmiastowej wykonalnoœci na podstawie art. 108 § 1 ustawy
z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego, co uzasadnia
siê tym, ¿e zgodnie z warunkami okreœlonymi w Polskiej Normie PN-89/E-
-05004/03” Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona ob-
ostrzona” badanie ochrony odgromowej nale¿y przeprowadziæ do 30 kwiet-
nia. W odniesieniu do obiektów objêtych ochron¹ odgromow¹ specjaln¹,
proponujê decyzjê terminow¹. Natomiast w odniesieniu do obiektów objê-
tych ochron¹ odgromow¹ podstawow¹, proponujê decyzjê terminow¹
uwzglêdniaj¹c zakres badañ okreœlony w pkt. 4.2.2. Polskiej Normy PN-
-IEC 61024-1:2001 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady
ogólne”.

Podstawa prawna:
– art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13.04.2007 r. o Pañstwowej Inspekcji Pracy,
– art. 207 § 2 pkt. 1 Kodeksu pracy,
– art. 214 § 2 Kodeksu pracy,
– § 10 ust. 2 rozp. M. P. i P. S. z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych

przepisów bhp (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 1650 ze zmian.),
– § 3 rozp. M. P. i P. S. z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów

bhp (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 1650 ze zmian.) w zw. z pkt. 5 PN-86/E-05003/01
,,Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne”.
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5. Dzia³anie inspektora pracy 
u odbiorców prowadz¹cych eksploatacjê

urz¹dzeñ i instalacji elektrycznych
zasilanych napiêciem powy¿ej 1 kV

W odniesieniu do odbiorców energii elektrycznej, którzy eksploatuj¹ urz¹-
dzenia elektroenergetyczne zasilane napiêciem powy¿ej 1 kV, dzia³ania in-
spektora pracy zawsze powinny dotyczyæ dwóch obszarów zagadnieñ, tj. za-
sad eksploatacji urz¹dzeñ oraz zasad bezpiecznej organizacji prac wykony-
wanych przy urz¹dzeniach elektroenergetycznych.

Odbiorcy energii elektrycznej tacy jak np.: zak³ady przemys³owe, sklepy
wielkopowierzchniowe, szpitale bardzo czêsto prowadz¹ równoczeœnie eks-
ploatacjê fragmentu sieci zasilanej na poziomie œrednich napiêæ bezpoœred-
nio z sieci dystrybucyjnej oraz instalacji elektrycznych zasilanych napiêciem
do 1 kV.

5.1. Kontrola zasad bezpiecznej eksploatacji urz¹dzeñ 
elektroenergetycznych

W przypadku kontroli u wskazanego wy¿ej odbiorcy prowadz¹cego eks-
ploatacjê odcinka sieci œrednich napiêæ wraz z automatyk¹ zabezpieczenio-
w¹, który dodatkowo np. eksploatuje transformator obni¿aj¹cy napiêcie œred-
nie na niskie istotne jest ustalenie, czy okreœlono zasady eksploatacji w for-
mie instrukcji eksploatacji ze wskazaniem osób uprawnionych i odpowie-
dzialnych za prawid³ow¹ eksploatacjê.

W przypadku braku instrukcji eksploatacji urz¹dzeñ i sieci œrednich na-
piêæ wraz z aparatur¹ ³¹czeniow¹ i urz¹dzeniami zabezpieczeñ, bêd¹cych
w eksploatacji odbiorcy oraz sieci niskich napiêæ, mo¿na wydaæ decyzjê
o treœci:

„Opracowaæ instrukcjê eksploatacji urz¹dzeñ elektroenergetycz-
nych.... (Nale¿y w treœci decyzji wskazaæ jednoznacznie rodzaje urz¹dzeñ
elektroenergetycznych oraz elementy sieci rozdzielczej bêd¹cej w eksploata-
cji odbiorcy. W celu prawid³owego okreœlenia granic eksploatacji odbiorcy
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nale¿y na podstawie umowy o dostawê energii elektrycznej ustaliæ granice
eksploatacji sieci rozdzielczej po stronie odbiorcy)”.

Termin wykonania: do dnia……
Podstawa prawna:
– art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13.04.2007 r. o Pañstwowej Inspekcji Pracy,
– art. 207 § 2 pkt 1 Kodeksu pracy,
– § 8 ust. 1 rozp. Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bez-

pieczeñstwa i higieny pracy przy urz¹dzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz. U. z 1999 r. Nr 80, poz. 912) w zw. z pkt. 5 Polskiej Normy PN-
-EN 50110 „Eksploatacja urz¹dzeñ elektrycznych”.

Komentarz:
Decyzja dotycz¹ca opracowania instrukcji eksploatacji odnosi siê tyl-

ko do tych odbiorców, którzy s¹ przy³¹czeni do sieci dystrybucyjnej
i jednoczeœnie eksploatuj¹ urz¹dzenia i sieci rozdzielcze œrednich wraz
odcinkami sieci niskich napiêæ.

W odniesieniu do tej grupy urz¹dzeñ elektroenergetycznych nale¿y stoso-
waæ postanowienia rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r.
w sprawie bezpieczeñstwa pracy przy urz¹dzeniach i instalacjach energe-
tycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 80, poz. 912) z uwagi na to, ¿e zgodnie z de-
finicj¹ zawart¹ w § 2.1 cytowanego rozporz¹dzenia, grupa urz¹dzeñ elektro-
energetycznych zasilanych napiêciem powy¿ej 1 kV pracuj¹ca w systemie
dystrybucji energii elektrycznej stanowi urz¹dzenia energetyczne. Dlatego
tak wa¿ne jest szczegó³owe zapoznanie siê treœci¹ rozdzia³u trzeciego porad-
nika, aby zrozumieæ, czym jest urz¹dzenie elektroenergetyczne i jakie s¹ je-
go elementy sk³adowe.

W podstawie prawnej proponowanej wy¿ej decyzji celowo odwo³ano siê
zarówno do przepisów rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki
z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeñstwa pracy przy urz¹dzeniach i in-
stalacjach energetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 80, poz. 912) oraz Polskiej
Normy PN-EN 50110 „Eksploatacja urz¹dzeñ elektrycznych”, która zgodnie
z treœci¹ pkt. 1 cytowanej normy jest jedyn¹ zasad¹ prawn¹ precyzuj¹c¹
szczegó³owo wymagania w zakresie eksploatacji urz¹dzeñ elektroenerge-
tycznych.

Dlatego te¿ w protokóle z kontroli nale¿y jednoznacznie opisaæ stan fak-
tyczny odnosz¹cy do okreœlonego uk³adu sieciowego oraz granicy podzia-
³u utrzymania sieci okreœlonej w umowie o dostawie energii. Informacje te

35



s¹ zawarte w umowie o dostawie energii elektrycznej zawartej pomiêdzy
operatorem systemu dystrybucyjnego i odbiorc¹ energii elektrycznej pod-
³¹czonym do sieci dystrybucyjnej na poziomie œrednich napiêæ.

Nale¿y w tym miejscu zwróciæ uwagê na to, ¿e u odbiorcy eksploatuj¹ce-
go tylko instalacjê w budynku zasilan¹ napiêciem do 1 KV, np. tylko obwo-
dy gniazd wtyczkowych lub obwody oœwietlenia bez urz¹dzeñ rozdziel-
czych, automatyki zabezpieczeniowej oraz Ÿróde³ energii nie proponujê wy-
dawania decyzji dotycz¹cej okreœlenia zasad eksploatacji w formie instruk-
cji, poniewa¿ dzia³a w tym przypadku tylko zapis wynikaj¹cy z art. 62. usta-
wy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, dotycz¹cy obowi¹zku okreso-
wych kontroli stanu technicznego.

Je¿eli w wyniku oglêdzin pomieszczeñ ruchu elektrycznego stwierdzimy,
¿e prowadz¹cy eksploatacjê nie zapewni³, aby w poszczególnych pomiesz-
czeniach ruchu elektrycznego znajdowa³y siê schematy jednokreskowe od-
wzorowuj¹ce eksploatowany uk³ad sieciowy, wówczas mo¿emy wydaæ de-
cyzjê o treœci:

„Zapewniæ schemat jednokreskowy odwzorowuj¹cy aktualny stan
sieci œredniego napiêcia w rozdzielni (nale¿y wskazaæ jednoznacznie po-
mieszczenie ruchu elektrycznego) ..........................................…..”

Termin wykonania: do dnia ..............
Podstawa prawna:
– art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13.04.2007 r. o Pañstwowej Inspekcji Pracy,
– art. 207 § 2 pkt 1 Kodeksu pracy,
– § 8 ust. 1 rozp. Min. Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bhp

przy urz¹dzeniach i instalacjach energetycznych w zw. z pkt. 4.7 Polskiej
Normy PN-EN 50110-1 „Eksploatacja urz¹dzeñ elektrycznych”.

Analogiczn¹ decyzjê mo¿na wydaæ w przypadku kontroli przeprowadzo-
nej w rozdzielni 0,4 kV zasilanej poprzez transformator z kontrolowanej roz-
dzielni œrednich napiêæ, je¿eli stwierdzimy brak schematów jednokresko-
wych dla obwodów niskiego napiêcia.

„Zapewniæ schemat jednokreskowy odwzorowuj¹cy aktualny stan
sieci niskiego napiêcia w rozdzielni 0.4 kV” – nale¿y jednoznacznie wska-
zaæ umiejscowienie kontrolowanej rozdzielni.

Termin wykonania: do dnia ....................
Podstawa prawna:
– art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13.04.2007 r. o Pañstwowej Inspekcji Pracy,

36



– art. 207 § 2 pkt 1 Kodeksu pracy,
– § 8 ust. 1 rozp. Min. Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bhp

przy urz¹dzeniach i instalacjach energetycznych w zw. z pkt. 4.7 Polskiej
Normy PN-EN 50110-1 „Eksploatacja urz¹dzeñ elektrycznych”.

Komentarz:
Decyzje dotycz¹ce zapewnienia schematów jednokreskowych odwzoro-

wuj¹cych aktualny stan sieci œredniego i niskiego napiêcia s¹ bardzo wa¿ne
z praktycznego punktu widzenia prowadzenia bezpiecznej eksploatacji urz¹-
dzeñ elektroenergetycznych, poniewa¿ s¹ podstaw¹ do prawid³owego wyko-
nania prze³¹czeñ i ³¹czeñ w celu bezpiecznego przygotowania miejsca pracy.

W podstawie prawnej proponowanej wy¿ej decyzji celowo u¿yto rozporz¹-
dzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeñstwa
pracy przy urz¹dzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 80,
poz. 912) oraz Polskiej Normy PN-EN 50110 „Eksploatacja urz¹dzeñ elek-
trycznych”, która jest jedyn¹ zasad¹ prawn¹ stanowi¹c¹ w treœci pkt. 4.7
o obowi¹zku udostêpnienia obs³udze schematów urz¹dzeñ elektroenerge-
tycznych.

W przypadku, gdy w ramach oglêdzin urz¹dzeñ elektroenergetycznych
stwierdzimy, ¿e wystêpuje mo¿liwoœæ bezpoœredniego dostêpu do systemu
szyn zasilaj¹cych oznakowanych w prawym górnym rogu barwami oznacza-
j¹cymi poszczególne fazy, co pokazano na zdjêciu 6, proponujê wydanie de-
cyzji o treœci jak poni¿ej.

„Zapewniæ ochronê przed mo¿liwoœci¹ dotyku bezpoœredniego do ele-
mentów czynnych zabudowanych w polu rozdzielnicy (nale¿y jedno-
znacznie wskazaæ pole w rozdzielni lub element urz¹dzenia w odniesieniu,
do którego stwierdzono brak ochrony przed mo¿liwoœci¹ dotyku bezpoœred-
niego do elementów czynnych) ………………..”.

Termin wykonania: decyzji nadajê rygor natychmiastowej wykonalnoœci
na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postêpowania
administracyjnego, bo jest to niezbêdne ze wzglêdu na ochronê zdrowia i ¿y-
cia ludzkiego.

Podstawa prawna:
– art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13.04.2007 r. o Pañstwowej Inspekcji Pracy,
– art. 207 § 2 pkt 1 Kodeksu pracy,
– § 10 ust. 2 rozp. M. P. i P. S. z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych

przepisów bhp (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 1650 ze zmian.) w zw. pkt. 7.1.1
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Polskiej Normy PN-E-05115 „Instalacje elektroenergetyczne o napiêciu no-
minalnym powy¿ej 1 kV pr¹du przemiennego”.

Komentarz:
W tym przypadku celowo nie proponujê decyzji wstrzymania prac zwi¹-

zanych z eksploatacj¹ pola, w którym stwierdzono brak ochrony przed skut-
kami dotyku bezpoœredniego, poniewa¿ takie dzia³anie mo¿e powodowaæ
wy³¹czenie innych obwodów œredniego napiêcia oraz obwodów odbiorczych
niskiego napiêcia, co w konsekwencji mo¿e prowadziæ do trudno przewidy-
walnych skutków przerwy w dostawie energii, np. utraty danych w urz¹dze-
niach przetwarzania danych, które nie s¹ zasilane z sieci napiêæ gwaranto-
wanych, czy te¿ wy³¹czenie urz¹dzeñ podtrzymuj¹cych funkcje ¿yciowe
na oddzia³ach intensywnej terapii, je¿eli obwody, z których zasilane s¹ te
urz¹dzenia nie s¹ zabezpieczone drugim Ÿród³em energii elektrycznej. Nato-
miast ochronê przed mo¿liwoœci¹ dotyku bezpoœredniego mo¿na w danym
polu rozdzielnicy zapewniæ, poprzez zabudowanie dodatkowych przegród
lub barier.

W podstawie prawej celowo zastosowano § 10 ust. 2 rozp. M. P. i P. S.
z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, 1650 ze zmian.) w zw. pkt. 7.1.1 Polskiej Normy PN- E-05115 „In-
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stalacje elektroenergetyczne o napiêciu nominalnym powy¿ej 1 kV pr¹du
przemiennego”, poniewa¿ z tak skonstruowanej podstawy prawnej wynika
obowi¹zek prowadzenia eksploatacji urz¹dzeñ elektroenergetycznych w spo-
sób nienara¿aj¹cy pracowników na pora¿enie, co szczegó³owo okreœlono
w cytowanej Polskiej Normie, która jest jedyn¹ zasad¹ stanowi¹c¹ warunki
ochrony przed ra¿eniami dla napiêæ powy¿ej 1 kV.

Je¿eli na podstawie dokumentacji dotycz¹cej eksploatacji urz¹dzeñ œred-
niego napiêcia stwierdzimy, ¿e nie wykonano badañ ochrony przed mo¿li-
woœci¹ dotyku poœredniego dla œrednich napiêæ, gdzie jako system ochrony
przed dotykiem poœrednim wykonano uziemienie ochronne, lub w trakcie
oglêdzin czêœci nadziemnej uziemienia ochronnego stwierdzimy brak jego
ci¹g³oœci, wówczas proponujê wydanie decyzji o treœci:

„Wykonaæ badania uziemienia ochronnego w stacji ……… (nale¿y
wskazaæ jednoznacznie stacjê œredniego napiêcia, której wydana decyzja do-
tyczy) celem zapewnienia skutecznej ochrony przed ra¿eniami”.

Termin wykonania: decyzji nadajê rygor natychmiastowej wykonalnoœci
na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postêpowania
administracyjnego, bo jest to niezbêdne ze wzglêdu na ochronê zdrowia i ¿y-
cia ludzkiego.

Podstawa prawna:
– art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13.04.2007 r. o Pañstwowej Inspekcji Pracy,
– art. 207 § 2 pkt 1 Kodeksu pracy,
– § 10 ust. 2 rozp. M. P. i P. S. z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych

przepisów bhp (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 1650 ze zmian.) w zw. z pkt. 5.3.2.
Polskiej Normy PN-EN 5011-1 „Eksploatacja urz¹dzeñ elektrycznych” oraz
pkt. 9.8 Polskiej Normy PN-E-05115 „Instalacje elektroenergetyczne o na-
piêciu nominalnym powy¿ej 1 kV pr¹du przemiennego”.

Komentarz:
W tak sformu³owanej decyzji celowo nie precyzujê, w jaki sposób nale¿y

wykonaæ badanie uziemienia ochronnego celem zapewnienia ochrony
przed ra¿eniami w zakresie œrednich napiêæ, poniewa¿ przytoczona w pod-
stawie prawnej Polska Norma PN-E-05115 „Instalacje elektroenergetyczne
o napiêciu nominalnym powy¿ej 1 kV pr¹du przemiennego” jest zbiorem
warunków technicznych, które dopuszczaj¹ ró¿ne metody badawcze w za-
le¿noœci od rodzaju po³¹czenia badanego obiektu poprzez uziemienia
ochronne i pancerze linii kablowych z innymi stacjami wchodz¹cymi
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w uk³ad systemu dystrybucyjnego. Celem tak sformu³owanej decyzji jest
niezale¿nie od wykonanych badañ usuniêcie usterek w uziemieniu ochron-
nym, tak, aby by³a zachowana jego ci¹g³oœæ.

W przypadku stwierdzenia w pomieszczeniu ruchu elektrycznego braku
sprzêtu dielektrycznego zgodnego ze specyfikacj¹ producenta urz¹dzeñ elek-
troenergetycznych, lub stwierdzenia, ¿e w pomieszczeniu ruchu elektryczne-
go znajduje siê sprzêt dielektryczny o niewa¿nych terminach prób lub uszko-
dzony proponujê wówczas sformu³owanie decyzji o treœci:

„Zapewniæ w pomieszczeniu ruchu elektrycznego ……. (nale¿y jedno-
znacznie wskazaæ umiejscowienie pomieszczeniach ruchu elektrycznego)
sprawny technicznie sprzêt dielektryczny”.

Termin wykonania: decyzji nadajê rygor natychmiastowej wykonalnoœci
na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postêpowania
administracyjnego, bo jest to niezbêdne ze wzglêdu na ochronê zdrowia i ¿y-
cia ludzkiego.

Podstawa prawna:
– art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13.04.2007 r. o Pañstwowej Inspekcji Pracy,
– art. 207 § 2 pkt 1 Kodeksu pracy,
– § 16 rozp. Min. Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bhp

przy urz¹dzeniach i instalacjach energetycznych w zw. z pkt. 4.6 Polskiej
Normy PN-EN 50110-1 „Eksploatacja urz¹dzeñ elektrycznych”.

Komentarz:
U¿yte w treœci decyzji sformu³owanie „sprawny technicznie sprzêt dielek-

tryczny” oznacza sprzêt, którego w³asnoœci dielektryczne zosta³y potwier-
dzone aktualnymi badaniami, zgodnie z definicj¹ zawart¹ w pkt. 4.6 Polskiej
Normy PN-EN 50110-1 „Eksploatacja urz¹dzeñ elektrycznych”. Decyzji
nadano rygor natychmiastowej wykonalnoœci, poniewa¿ nie mo¿na dopu-
œciæ, aby jakiekolwiek prace przy urz¹dzeniach elektroenergetycznych by³y
wykonywane z u¿yciem niesprawnego technicznie sprzêtu dielektrycznego,
je¿eli jego stosowanie jest konieczne w ramach wykonywanych prac. Celo-
wo w treœci decyzji nie podano konkretnej specyfikacji sprzêtu, jaki ma siê
znajdowaæ w danym pomieszczeniu ruchu elektrycznego, poniewa¿ to pro-
ducent w dokumentacji technicznej danej rozdzielnicy w zale¿noœci od wa-
runków jej wykonania okreœla rodzaj i iloœci sprzêtu lub osoba odpowie-
dzialna za nadzór nad eksploatacj¹ urz¹dzeñ elektrycznych. W tej sytuacji
narzucenie przez inspektora pracy iloœci i rodzaju sprzêtu, który ma siê znaj-
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dowaæ w danym pomieszczeniu ruchu elektrycznego bez analizy dokumen-
tacji technicznej zabudowach urz¹dzeñ elektroenergetycznych lub dokumen-
tacji eksploatacyjnej mo¿e prowadziæ do wydania decyzji, która by³a nie-
wa¿na z mocy prawa w chwili jej wydania.

5.2. Organizacja bezpiecznej pracy wykonywana przy urz¹dzeniach
elektroenergetycznych

Maj¹c na uwadze fakt, ¿e poradnik jest adresowany przede wszystkim
do inspektorów pracy |z wykszta³ceniem nieelektrycznym zagadnienia doty-
cz¹ce organizacji bezpiecznej pracy przedstawiono w skrótowej formie ogra-
niczaj¹c siê najbardziej typowych problemów z którymi inspektorzy pracy
mog¹ siê spotkaæ dokonuj¹c kontroli u takich odbiorców energii elektrycz-
nej jak sklepy wielkopowierzchniowe, szpitale czy te¿ zak³ady pracy.

W przypadku wykonywania zabiegów eksploatacyjnych na urz¹dzeniach
elektroenergetycznych sieci rozdzielczej prowadz¹cy eksploatacjê, czyli pra-
codawca musi ustaliæ zasady organizacji bezpiecznej pracy. Natomiast
w przypadku wykonywania prac przez firmê obc¹ na urz¹dzeniach bêd¹cych
w zarz¹dzie operatywnym prowadz¹cego eksploatacjê, tj. pracodawcy ka¿-
dorazowo musi on wystawiæ polecenie pisemne na pracê wykonywan¹ przez
firmê obc¹, dlatego w przypadku nie ustalenia ¿adnych zasad organizacji
bezpiecznej pracy, co jest niestety typowe u opisanych wy¿ej odbiorców pro-
ponujê sformu³owanie decyzji o treœci:

„Opracowaæ zasady organizacji bezpiecznej pracy wykonywanej
przy urz¹dzeniach elektroenergetycznych”.

Termin wykonania: do dnia..................
Podstawa prawna:
– art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13.04.2007 r. o Pañstwowej Inspekcji Pracy,
– art. 207 § 2 pkt 1 Kodeksu pracy,
– § 41 ust. 1 pkt. 1 rozp. M. P. i P. S. z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogól-

nych przepisów bhp (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmian.) w zw.
z pkt. 4.3 Polskiej Normy PN-EN 50110-1” Eksploatacja urz¹dzeñ elek-
trycznych”.

Komentarz:
Przytoczona wy¿ej decyzja nak³ada na prowadz¹cego eksploatacjê obo-

wi¹zek ustalenia zasad organizacji bezpiecznej pracy, tj. ustalenie zasad, kie-
dy prace mog¹ byæ wykonywane na polecenie pisemne, na polecenie ustne
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lub bez polecenia, a tak¿e precyzuje wymagania dotycz¹ce wyposa¿enia pra-
cowników w sprzêt i narzêdzia pracy oraz kwalifikacje personelu.

Stosowana w podstawie prawnej decyzji Polska Norma jest zasad¹ prawn¹,
która w pkt. 4.3 wprost stanowi o obowi¹zku ustalenia wymagañ organizacji
bezpiecznej pracy wykonywanej przy urz¹dzeniach elektroenergetycznych.

Dokonuj¹c analizy zapisów instrukcji organizacji bezpiecznej pracy nale-
¿y przede wszystkim zwróciæ uwagê na procedurê przygotowania miejsca
pracy na urz¹dzeniach elektroenergetycznych. Przede wszystkim z uwagi
na mo¿liwe ograniczenia sk³adów osobowych s³u¿b ruchowych, a w szcze-
gólnoœci osób uprawnionych do wykonywania ³¹czeñ ruchowych nale¿y
sprawdziæ, kto mo¿e wykonywaæ ³¹czenia ruchowe oraz czy uprawniony
personel posiada upowa¿nienia do wykonywania ³¹czeñ ruchowych dla da-
nej kategorii urz¹dzeñ elektroenergetycznych.

Natomiast prowadz¹cy eksploatacjê urz¹dzeñ i instalacji niskiego napiê-
cia niestanowi¹cych sieci rozdzielczej wraz z automatyk¹ zabezpieczeniow¹
np. eksploatacjê obwodów gniazd wtyczkowych w szkole, okreœla wymaga-
nia bezpiecznej pracy dla elektromontera wykonuj¹cego zabiegi eksploata-
cyjne w formie stanowiskowej instrukcji bezpieczeñstwa i higieny pracy dla
elektromontera. W przypadku braku takiej instrukcji proponujê sformu³owa-
nie decyzji o treœci:

„Opracowaæ stanowiskow¹ instrukcjê bezpieczeñstwa i higieny pracy
dla elektromontera”.

Termin wykonania: do dnia ..................
Podstawa prawna:
– art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13.04.2007 r. o Pañstwowej Inspekcji Pracy,
– art. 207 § 2 pkt 1 Kodeksu pracy,
– § 41 ust. 1 pkt 1 rozp. M. P. i P. S. z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogól-

nych przepisów bhp (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmian.),
Komentarz:

Przedmiotowa instrukcja powinna co najmniej precyzowaæ wymagania
w zakresie organizacji pracy dotycz¹cej przygotowania miejsca pracy na da-
nym urz¹dzeniu elektrycznym, np. obwodzie lub w rozdzielnicy niskonapiê-
ciowej, wymagania dla sprzêtu i narzêdzi, które maj¹ byæ stosowane w celu
przygotowania i zabezpieczenia miejsca pracy oraz do wykonywania prac.

W podstawie prawnej decyzji celowo podano treœæ § 41 ust. 1 pkt. 1
rozp. M. P. i P. S. z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp,
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poniewa¿ dotyczy on bezpoœrednio instrukcji odnosz¹cej siê do procesów
technologicznych oraz prac zwi¹zanych z zagro¿eniami wypadkowymi lub
zagro¿eniami dla zdrowia pracowników - z czym niew¹tpliwie jest zwi¹za-
na praca elektromontera wykonuj¹cego zabiegi eksploatacyjne przy urz¹dze-
niach elektrycznych, które nie zawsze musz¹ byæ zaliczane do prac szczegól-
nie niebezpiecznych w rozumieniu treœci § 15 rozporz¹dzenia Ministra Go-
spodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy
przy urz¹dzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 80,
poz. 912).

Wykonuj¹c kontrolê w szkole, sklepie lub u innego odbiorcy, który pro-
wadzi tylko eksploatacjê obwodów oœwietleniowych oraz obwodów gniazd
wtyczkowych nale¿y zwróciæ uwagê na kwalifikacje personelu zajmuj¹cego
siê eksploatacj¹, poniewa¿ taka osoba jak konserwator, który w ramach za-
biegów eksploatacyjnych wykonuje czynnoœci opisane w treœci § 5 rozporz¹-
dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 28.04.2003 r.
w sprawie szczegó³owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmuj¹ce siê eksploatacj¹ urz¹dzeñ, instalacji i sieci, musi spe³niaæ
wymagania kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urz¹dzeñ elektrycznych.

Z punktu widzenia mo¿liwych dzia³añ inspektora pracy nale¿y rozró¿niæ
dwa mo¿liwe stany faktyczne, pierwszy gdy podczas kontroli stwierdzamy,
¿e zabiegi eksploatacyjne przy urz¹dzeniach elektrycznych bêd¹cych ca³ko-
wicie pod napiêciem wykonuje osoba niespe³niaj¹ca ¿adnych wymagañ
kwalifikacyjnych, wówczas proponujê decyzjê o treœci:

„Skierowaæ do innych prac (wymieniæ pracownika z imienia i nazwiska
oraz funkcji) niezwi¹zanych z wykonywaniem zabiegów eksploatacyj-
nych przy urz¹dzeniach elektrycznych bêd¹cych pod napiêciem do cza-
su uzyskania przez ww. pracownika uprawnieñ kwalifikacyjnych w za-
kresie eksploatacji urz¹dzeñ elektrycznych”.

Termin wykonania: decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalno-
œci na podstawie art. 11 pkt. 2 ustawy z dnia 13.04.2007 r. o Pañstwowej In-
spekcji Pracy.

Podstawa prawna:
– art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 13.04.2007 r. o Pañstwowej Inspekcji Pracy,
– art. 207 § 2 pkt 1 Kodeksu pracy,
– art. 2373 § 1 Kodeksu pracy w zw. z pkt. 7.2.3. Polskiej Normy PN

– EN 50110 – 1 „Eksploatacja urz¹dzeñ elektrycznych”.
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W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli, ¿e prowadz¹cy eksploatacjê
nie zapewni³ osoby spe³niaj¹cej wymagania kwalifikacyjne w zakresie eks-
ploatacji urz¹dzeñ elektrycznych, ale praca wykonywana jest w stanie bez-
napiêciowym urz¹dzeñ, który jednak¿e mo¿e byæ w ka¿dej chwili zmienio-
ny wskutek wykonania ³¹czeñ lub prze³¹czeñ, a osob¹, która mo¿e tak¹ ope-
racjê wykonaæ jest konserwator wykonuj¹cy pracê przy danym urz¹dzeniu
elektrycznym, proponujê decyzjê o treœci:

„Zapewniæ osobê spe³niaj¹c¹ wymagania kwalifikacyjne w zakresie wy-
konywanych czynnoœci przy urz¹dzeniach i instalacjach elektrycznych” 

Termin wykonania: decyzji nadajê rygor natychmiastowej wykonalnoœci
na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postêpowania
administracyjnego, bo jest to niezbêdne ze wzglêdu na ochronê zdrowia i ¿y-
cia ludzkiego.

Podstawa prawna:
– art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13.04.2007 r. o Pañstwowej Inspekcji Pracy,
– art. 207 § 2 pkt 1 Kodeksu pracy,
– art. 2373 § 1 Kodeksu pracy w zw. z pkt. 7.2.3. Polskiej Normy PN-

-EN 50110-1 „Eksploatacja urz¹dzeñ elektrycznych”.
Komentarz:

Tak sformu³owane decyzje odnosz¹ce siê do opisanych wy¿ej dwóch ró¿-
nych stanów faktycznych maj¹ przede wszystkim na celu zapewnienie, aby
przy urz¹dzeniach elektrycznych pracowa³ personel œwiadomy zagro¿eñ, co
mo¿na uzyskaæ tylko wtedy gdy pracodawca prowadz¹cy eksploatacjê urz¹-
dzeñ i instalacji elektrycznych powierzy obowi¹zek prowadzenia ca³oœci za-
gadnieñ dotycz¹cych eksploatacji osobie spe³niaj¹cej wymagania kwalifika-
cyjne. Obydwu decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalnoœci stosu-
j¹c podstawy prawne odnosz¹ce siê do przypisanych im stanów faktycznych
z uwagi na to, ¿e nie mo¿na sankcjonowaæ, aby eksploatacjê urz¹dzeñ, insta-
lacji i sieci powierzono osobie bez kwalifikacji. Celowo w treœci decyzji nie
podano w zakresie jakich urz¹dzeñ oraz w zakresie jakich prac dana osoba mu-
si spe³niaæ wymagania kwalifikacyjne. Poniewa¿ zgodnie z treœci¹ § 5 ust. 2
rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej
z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegó³owych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmuj¹ce siê eksploatacj¹ urz¹dzeñ, instalacji i sieci
prace, przy których wymagane jest posiadanie kwalifikacji w zakresie co naj-
mniej eksploatacji urz¹dzeñ elektrycznych, instalacji i sieci to czynnoœci:
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● maj¹ce wp³yw na zmiany parametrów pracy obs³ugiwanych urz¹dzeñ,
instalacji i sieci z zachowaniem zasad bezpieczeñstwa i wymagañ ochrony
œrodowiska – zakresie obs³ugi,

● zwi¹zane z zabezpieczeniem i utrzymaniem nale¿ytego stanu technicz-
nego urz¹dzeñ, instalacji i sieci – w zakresie konserwacji,

● niezbêdne do instalowania i przy³¹czania urz¹dzeñ, instalacji i sieci
– w zakresie monta¿u,

● niezbêdne dla dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eks-
ploatacyjnych, jakoœci regulacji i sprawnoœci energetycznej urz¹dzeñ, insta-
lacji i sieci – w zakresie kontrolno-pomiarowym,

dlatego te¿ prowadz¹cy eksploatacjê w odniesieniu do konkretnych eks-
ploatowanych urz¹dzeñ sam okreœla zakres wymagañ kwalifikacyjnych
osób, którym powierzono czynnoœci z zakresu eksploatacji.

W podstawie prawnej przytoczonej wy¿ej decyzji celowo nie podano jako
samoistnej podstawy prawnej § 5 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pra-
cy i Polityki Spo³ecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegó³owych za-
sad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj¹ce siê eksplo-
atacj¹ urz¹dzeñ, instalacji i sieci z uwagi na to, ¿e jest to przepis wydany
na podstawie art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne.
Natomiast przytoczony w podstawie prawnej pkt 7.2.3. Polskiej Normy PN-
-EN 50110-1 „Eksploatacja urz¹dzeñ elektrycznych” zawiera zapis o treœci
„Pracownicy wykonuj¹cy prace konserwacyjne powinni byæ odpowiednio
poinstruowani lub wykwalifikowani. Powinni byæ równie¿ wyposa¿eni w od-
powiednie narzêdzia, przyrz¹dy pomiarowe i probiercze oraz sprzêt ochrony
osobistej utrzymywany w dobrym stanie”, co w po³¹czeniu z art. 2373 § 1
Kodeksu pracy ca³kowicie wyczerpuje podstawê prawn¹ na gruncie przepi-
sów bezpieczeñstwa i higieny pracy.

45



6. Podsumowanie i wnioski
Dokonuj¹c kontroli zagadnieñ dotycz¹cych eksploatacji urz¹dzeñ elektro-

energetycznych oraz zasad organizacji prac wykonywanych przy tych urz¹dze-
niach nale¿y pamiêtaæ o kilku podstawowych zasadach, aby nie pope³niæ b³ê-
dów merytorycznych, poprzez wydawanie niezasadnych technicznie decyzji,
dlatego ten rozdzia³ nale¿y traktowaæ jako podsumowanie tego, co napisano
powy¿ej. Maj¹c na uwadze powy¿sze stwierdzenia, nale¿y pamiêtaæ aby:

● w przypadku kontroli sieci odbiorczej oraz obwodów gniazd wtyczko-
wych zasilanych napiêciem do 1 kV dokonaæ szczegó³owych oglêdzin urz¹-
dzeñ zasilanych energi¹ elektryczn¹ oraz instalacji, tak, aby wydawane de-
cyzje mia³y przede wszystkim uzasadnienie techniczne w opisywanym sta-
nie faktycznym, tj. nale¿y wskazaæ jednoznacznie, jaki warunek techniczny
budowy danej kategorii urz¹dzenia lub instalacji nie zosta³ spe³niony
w zwi¹zku z nieprawid³ow¹ eksploatacj¹,

● w przypadku kontroli zagadnieñ dotycz¹cych eksploatacji urz¹dzeñ
elektroenergetycznych zasilanych od napiêæ œrednich do napiêæ najwy¿szych
nie wydawaæ pochopnie decyzji bez uprzedniego zapoznania siê z dokumen-
tacj¹ techniczn¹ urz¹dzeñ tworz¹cych sieæ, tj. bez ustalenia warunków tech-
nicznych w zakresie budowy urz¹dzeñ oraz ich wyposa¿enia w systemy ste-
rowania i zabezpieczeñ, a tak¿e wzajemnego ich powi¹zania funkcjonalnego
z innymi urz¹dzeniami tworz¹cymi system energetyczny,

● w zakresie kontroli zasad eksploatacji urz¹dzeñ elektroenergetycznych
oraz zasad organizacji prac wykonywanych przy tych urz¹dzeniach ustaliæ
granicê podzia³u utrzymania sieci pomiêdzy operatorem systemowym i sie-
ci¹ odbiorcy, w tym celu nale¿y sprawdziæ zapisy w umowie o dostawie
energii elektrycznej,

● ustaliæ, czy prowadz¹cy eksploatacjê okreœli³ i przestrzega zasad orga-
nizacji bezpiecznej pracy, w szczególnoœci w przypadku, kiedy prace
na urz¹dzeniach bêd¹cych w zarz¹dzie operatywnym prowadz¹cego eksplo-
atacjê prowadz¹ firmy obce oraz czy personel wykonuj¹cy poszczególne za-
biegi eksploatacyjne spe³nia odpowiednie wymagania kwalifikacyjne.

Wszystkie przedstawione wy¿ej propozycje formu³owania decyzji naka-
zowych oraz uwagi i spostrze¿enia s¹ prezentacj¹ pogl¹dów autora wynika-
j¹cych z doœwiadczenia zawodowego zwi¹zanego z kontrol¹ zagadnieñ do-
tycz¹cych bezpieczeñstwa pracy w elektroenergetyce.

46



7. Akty prawne oraz Polskie Normy 
w zakresie eksploatacji urz¹dzeñ 
i instalacji elektroenergetycznych

1. ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z póŸ. zm.).
2. ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 94 r. Nr 89, poz. 414

z póŸ. zm.).
3. rozporz¹dzenie. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w spra-

wie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmian.).
4. rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bhp

przy urz¹dzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912).
5. rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia

28.04.2003 r. w sprawie szczegó³owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmuj¹ce siê eksploatacj¹ urz¹dzeñ, instalacji i sieci. (Dz. U.
z dnia 21.05.2003 r. Nr 89, poz. 828, zmiany Dz. U. z 2003 r. Nr 129 poz. 1184 ze
zmian.).

6. PN-IEC 60364-6-61 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Spraw-
dzanie. Sprawdzanie odbiorcze”.

7. PN-EN 50110-1 „Eksploatacja urz¹dzeñ elektrycznych”.
8. PN-E-05100-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budo-

wa. Linie pr¹du przemiennego z przewodami roboczymi go³ymi”.
9. PN-E-04700 „Urz¹dzenia i uk³ady elektryczne w obiektach elektroenergetycz-

nych. Wytyczne przeprowadzania pomonta¿owych badañ odbiorczych”.
10. PN-EN 60204-1 „Bezpieczeñstwo maszyn. Wyposa¿enie elektryczne maszyn.

Wymagania ogólne. Wymagania”.
11. PN-E-05115 „Instalacje elektroenergetyczne o napiêciu nominalnym powy-

¿ej 1 kV pr¹du przemiennego”.
12. PN-86/E-05003/01 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymaga-

nia ogólne”.
13. PN-IEC 61024-1 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne”.
14. PN-IEC 60364-4-41 „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-

pewnienia bezpieczeñstwa. Ochrona przeciwpora¿eniowa”.
15. PN – IEC 60364 – 1 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,

przedmiot i wymagania podstawowe”.
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