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3. Ogólne zasady eksploatacji 
urządzeń elektrycznych

Podstawowymi aktami prawnymi w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych są usta-
wy: Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. i Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r. oraz wydane na ich podstawie rozporządzenia wykonawcze.
Zgodnie z tymi dokumentami zarówno budowa, jak i eksploatacja urządzeń elektro-
energetycznych powinny zapewniać racjonalne i oszczędne zużycie energii elektrycznej 
przy zachowaniu:
•	 niezawodności współdziałania z siecią,
•	 bezpieczeństwa obsługi i otoczenia przy spełnieniu wymagań ochrony środowiska,
•	 zgodności z przepisami i Polskimi Normami.

3.1. Warunki pracy urządzeń 
elektrycznych

Urządzenia elektroenergetyczne przeznaczone są do pracy w określonych warunkach, 
które można podzielić na:
•	 warunki układowe (sieciowe),
•	 warunki środowiskowe (otoczenia).

Warunki układowe są to warunki, jakie dla urządzenia elektroenergetycznego narzuca 
układ elektroenergetyczny (sieć elektroenergetyczna). W ogólnym przypadku urządze-
nia elektryczne podlegają w warunkach normalnej pracy obciążeniom napięciowym 
i prądowym.

Warunki środowiskowe są to warunki, jakie dla urządzenia elektroenergetycznego 
stwarza otoczenie (środowisko), a charakteryzowane głównie przez określenie: tempe-
ratury, wilgotności, zawartości zanieczyszczeń i narażeń mechanicznych.
Nowe, zmienione zasady klasyfikacji i kodyfikacji wpływów środowiskowych uwzględ-
niające również wpływ użytkowania i konstrukcji obiektów budowlanych wprowadziła 
norma PN-IEC 60364-3:2000P (obecnie  wycofana bez zastąpienia). 
Wymagane bezpieczeństwo ludzi i ochronę przed zniszczeniem i niepoprawnym działa-
niem wskutek przedostania się do wnętrza urządzeń ciał stałych, pyłu, wody oraz przed 
uszkodzeniem mechanicznym zapewniają osłony i obudowy urządzeń elektroenerge-
tycznych.
Norma PN-EN 60529:2003P wprowadziła oznaczenie stopnia ochrony osłon aparatury, 
urządzeń i osprzętu za pomocą kodu literowego IP oraz najczęściej dwóch cyfr określa-
jących cechy osłony, zgodnie z tabelą 3.1.
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3.1. Warunki pracy urządzeń elektrycznych

Tab. 3.1. Oznaczenie stopni ochrony osłon zabezpieczających przed dotknięciem i przed przedosta-
waniem się do wnętrza obcych ciał stałych oraz przed dostępem wody, według PN-EN 60529:2003P

Stopień 
ochrony

Pierwsza cyfra Druga cyfra

Ochrona ludzi przed do-
tknięciem części pod napię-

ciem i części ruchomych

Ochrona urządzeń przed 
przedostawaniem się ciał 

stałych

Ochrona przed dostę-
pem wody

0 brak ochrony brak ochrony brak ochrony

1 ochrona przed przypad-
kowym dotknięciem 
wierzchem dłoni

ochrona przed przedosta-
niem się ciał stałych o śred-
nicy 50 mm i większej

krople padające 
pionowo

2 ochrona przed dotknię-
ciem palcem

jw., lecz o średnicy 12 mm  
i większej

krople padające 
pionowo na urzą-
dzenie odchylone 
o 15° od położenia 
normalnego

3 ochrona przed dotknię-
ciem za pośrednictwem 
narzędzi i drutów o śred-
nicy 2,5 mm i więcej

jw., lecz o średnicy 2,5 mm 
i większej

natrysk wody pod 
kątem do 60° od 
pionu z każdej 
strony

4 jw., lecz o średnicy 1 mm 
i większej

jw., lecz o średnicy 1 mm  
i większej

rozbryzgiwana 
woda na obudowę 
z dowolnego kie-
runku

5 jw. ochrona przed dosta-
waniem się pyłu w ilości 
utrudniającej działanie 
aparatu lub zmniejszają-
cych bezpieczeństwo

obudowa oblewa-
na strugą z dowol-
nej strony

6 jw. całkowita ochrona przed 
przedostawaniem się pyłu

obudowa oble-
wana silną strugą 
z dowolnej strony

7 — — obudowa zanurzo-
na krótkotrwale 
w znormalizowa-
nych warunkach; 
brak wnikania wody 
w ilości wywołującej 
szkodliwe skutki

8 — — obudowa ciągle za-
nurzona w uzgod-
nionych warunkach, 
lecz bardziej suro-
wych niż wg stopnia 
ochrony
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Urządzenia elektryczne powinny być dobrane i zainstalowane zgodnie z wymagania-
mi normy PN-HD 60364-5-51:2011P, która określa cechy charakterystyczne urządzeń 
w zależności od wpływów środowiskowych, jakim te urządzenia mogą podlegać.

3.2. Dokumentacja techniczno-   
-eksploatacyjna

Obowiązek zapewnienia dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej wynika z rozporzą-
dzeń wykonawczych do ustaw Prawo energetyczne i Prawo budowlane.

Dokumentacja techniczna instalacji i urządzeń elektrycznych obejmuje:
•	 projekt techniczny z naniesionymi zmianami powykonawczymi,
•	 dokumentację fabryczną dostarczoną przez dostawcę urządzenia, obejmującą 

w szczególności:
 – dokumentację techniczno-ruchową,
 – atesty, świadectwa, karty gwarancyjne, certyfikaty i instrukcje obsługi,
 – protokoły kwalifikacyjne do właściwej kategorii zagrożenia pożarowego i wybu-

chowego (w zależności od potrzeb).

Dokumentacja eksploatacyjna obejmuje:
•	 instrukcję eksploatacji,
•	 dokumenty przyjęcia urządzenia do eksploatacji, w tym protokoły z przeprowadzo-

nych prób, rozruchu i ruchu próbnego,
•	 książki i raporty pracy urządzeń z zapisami występujących zakłóceń i uszkodzeń 

w zakresie ustalonym w instrukcji,
•	 dokumenty dotyczące przewidzianych w instrukcji okresowych kontroli oględzin, 

przeglądów i zabiegów konserwacyjno-remontowych,
•	 protokoły zawierające wyniki badań i pomiarów eksploatacyjnych,
•	 protokoły kontroli okresowej,
•	 książki obiektu budowlanego.
Dokumentacja eksploatacyjna urządzenia powinna być na bieżąco aktualizowana.

3.3. Instrukcja eksploatacji
Obowiązek opracowania i uzgodnienia instrukcji eksploatacji instalacji i urządzeń elek-
trycznych wynika z postanowień rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 
2007  r. w  sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenerge-
tycznego (Dz. U. poz. 623, z późn. zm.).

Instrukcja eksploatacji powinna określać procedury i zasady wykonywania czynności 
związanych z ruchem sieciowym i eksploatacją sieci, a w szczególności:
•	 zasady przyłączania do sieci urządzeń, instalacji i innych sieci,
•	 zakres, zasady i terminy przeprowadzania okresowych przeglądów i kontroli stanu 
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3.4. Przyjmowanie urządzeń do eksploatacji

technicznego sieci oraz przyłączonych do niej urządzeń, 
•	 zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń ciągłości dostarczania 

energii elektrycznej lub wystąpienia awarii w sieci,
•	 procedury wprowadzania przerw i ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej,
•	 sposób prowadzenia ruchu sieci.
Instrukcja eksploatacji powinna być dokumentem nadzorowanym przez wyznaczonego 
pracownika.

3.4. Przyjmowanie urządzeń do 
eksploatacji

Przyjęcia do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych nowych, przebudowywanych 
lub po remoncie dokonuje komisyjnie kierownik zakładu z udziałem osób zajmujących 
się eksploatacją.
Przyjęcie urządzenia elektrycznego do eksploatacji może nastąpić po:
•	 sprawdzeniu kompletności dokumentacji technicznej,
•	 przeprowadzeniu prób i pomiarów w zakresie umożliwiającym stwierdzenie, czy 

urządzenie odpowiada warunkom technicznym,
•	 sprawdzeniu, czy urządzenie jest dopuszczone do ruchu lub obrotu zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami (znak bezpieczeństwa, atest, certyfikat),
•	 sprawdzeniu, czy stan urządzenia i miejsca jego użytkowania odpowiadają warunkom 

technicznym oraz wymogom bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwporażeniowej  
i przeciwpożarowej,

•	 sporządzeniu protokołu przyjęcia urządzenia do eksploatacji.

Prowadzeniem ruchu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych mogą zajmować 
się osoby spełniające wymagania kwalifikacyjne, określone rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. poz. 828, z późn. zm.). 
Wykaz osób upoważnionych do podejmowania decyzji ruchowych i zakres ich upraw-
nień powinien znajdować się w dokumentacji eksploatacyjno-ruchowej.

Ruch urządzeń powinien być prowadzony zgodnie z procedurą określoną w instrukcji  
eksploatacji opracowanej dla danego rodzaju urządzeń, zatwierdzonej przez kierownika 
zakładu.
Ruch urządzenia należy wstrzymać w razie stwierdzenia uszkodzeń lub zakłóceń unie-
możliwiających normalną eksploatację, a szczególnie gdy uszkodzenie urządzenia za-
graża niezawodności ruchu lub bezpieczeństwu obsługi i otoczenia.

Okresowe kontrole stanu technicznego mające na celu zabezpieczenie należytego stanu 
technicznego mogą być realizowane w formie oględzin i przeglądów.
Podczas przeprowadzania oględzin należy w szczególności sprawdzić stan:
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•	 widocznych części urządzenia,
•	 osłon zabezpieczających,
•	 ochrony przeciwporażeniowej,
•	 napisów informacyjnych, ostrzegawczych oraz oznaczeń,
•	 gotowości ruchowej urządzeń automatyki i sterowania.

Terminy i zakres przeglądów powinny wynikać z przeprowadzonych oględzin i oceny 
stanu technicznego urządzeń. Przeglądy powinny obejmować w szczególności:
•	 oględziny w podanym wyżej zakresie,
•	 ocenę stopnia zużycia lub zauważonych usterek,
•	 sprawdzenie prawidłowości wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej,
•	 przeprowadzenie badań i pomiarów eksploatacyjnych, obejmujących m.in.: 

 – pomiary parametrów technicznych określających wydajność i sprawność urzą-
dzenia,

 – badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji.
Na podstawie wyników oceny stanu technicznego urządzenia podejmowana jest decy-
zja o przekazaniu urządzenia energetycznego do remontu lub wycofaniu z eksploatacji.

3.5. Organizacja bezpiecznej pracy 
Zasady organizacji pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych w sposób za-
pewniający bezpieczeństwo określa od dnia 26 października 2020 r. rozporządzenie Mi-
nistra Energetyki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 1830, z późn. zm.). 
Rozporządzenie to definiuje następujące pojęcia:
•	 urządzenia energetyczne – urządzenia, instalacje i sieci, w rozumieniu przepisów 

prawa energetycznego, stosowane w technicznych procesach wytwarzania, przetwa-
rzania, przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw lub energii;

•	 urządzenia energetyczne powszechnego użytku – urządzenia energetyczne prze-
znaczone na indywidualne potrzeby ludności lub używane w gospodarstwach do-
mowych;

•	 prace eksploatacyjne – prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych z za-
chowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska w zakresie:

 – obsługi, mające wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń 
energetycznych,

 – konserwacji, związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem wymaganego stanu 
technicznego urządzeń energetycznych,

 – remontów urządzeń energetycznych związanych z usuwaniem usterek i awarii, w 
celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego,

 – montażu, niezbędne do instalowania i przyłączania urządzeń energetycznych,
 – kontrolno-pomiarowym, niezbędne do dokonania oceny stanu technicznego, pa-

rametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń 
energetycznych;

•	 prace pomocnicze przy urządzeniach energetycznych – prace niebędące pracami 
eksploatacyjnymi, do których zalicza się w szczególności prace: budowlane, malarskie, 


