
Aktualizacja Instrukcji Organizacji Bezpiecznej 

Pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych 
(wydanie piąte – październik 2020) 



Celem aktualizacji Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy 
przy urządzeniach elektroenergetycznych (IOBP) było 
dostosowanie jej zapisów do nowych wymogów 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Energii 
z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny przy urządzeniach energetycznych. 

Publikacja 

rozporządzenia

25 września 
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Wejście w życie 

wymagań

26 

października 

2020 roku



Co nam przyniosło nowe rozporządzenie ? 

1. Zmiana i dodanie nowych definicji – m.in. prace 
eksploatacyjne, prace pomocnicze, strefa pracy, 
poleceniodawca, koordynujący, dopuszczający, kierujący 
zespołem, zespół, odstęp ergonomiczny.

2. Zastąpienie dotychczasowego pojęcia „prowadzący 
eksploatację” – kodeksowym „pracodawcą”. 

3. Modyfikacja ramowego zakresu instrukcji eksploatacji.

4. Możliwość dopuszczenia do wykonywania prac 
eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych osób 
nieuprawnionych.

5. Dodanie wymogu uwzględnienia odstępu ergonomicznego 
w tabeli określającej minimalny odstęp w powietrzu, 
wyznaczający zewnętrzną granicę strefy pracy pod 
napięciem i w pobliżu napięcia.



6. Rozszerzenie i modyfikacja katalogu prac 
eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych, 
stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego 
zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

7. Zmiana terminu przechowywania poleceń pisemnych.

8. Obowiązek dokumentowania instruktaży w strefie pracy 
(dopuszczający -> kierujący zespołem -> członkowie zespołu). 

9. Doszczegółowienie opisu procesu dopuszczenia do pracy. 

10.Określenie zasad łączenia funkcji. 

11.Konieczność określenia zasad ewidencjonowania 
i okresowych badań sprzętu ochronnego.

12.Obowiązek opracowania przez pracodawcę instrukcji 
organizacji bezpiecznej pracy wraz z określeniem jej 
minimalnej zawartości (do chwili obecnej posiadanie IOBP 
nie było wymogiem przepisów prawa).

Co nam przyniosło nowe rozporządzenie ? 



Jakie działania podjęliśmy 

w ENERGA-OPERATOR SA ? 

1. Polecenie Prezesa Zarządu ENERGA-OPERATOR SA 
Nr 40/2019 - powołanie zespołu ds. aktualizacji Instrukcji 

Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach 
elektroenergetycznych (IOBP).

2. Udział w pracach powołanej przez Radę Dyrektorów 
ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym PTPiREE

Komisji ds. opracowania wzorcowej IOBP. 



W dniu 29.10.2019 roku zostało wydane Polecenie 
Prezesa Zarządu nr 40/2019 powołujące Zespół 
Zadaniowy, którego zadaniem była aktualizacja 
Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy 
urządzeniach elektroenergetycznych, 
obowiązującej w ENERGA-OPERATOR SA (IOBP). 

Proces aktualizacji IOBP w Linii Biznesowej Dystrybucja 



Skład zespołu zadaniowego:

• Biura Zarządzania BHP (3 osoby)

• Biura Zarządzania Pracami na Sieci (1 osoba) 

• Biura Zarządzania Eksploatacją (1 osoba)

• Biura Zarządzania Ruchem (1 osoba)

• Oddziałów ENERGA-OPERATOR SA (po 1 osobie 
z każdego Oddziału)

• Spółki ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo 
Elektroenergetyczne (1 osoba)

Proces aktualizacji IOBP w Linii Biznesowej Dystrybucja 



13.11.2019 r. w Centrali w Gdańsku

28-29.11.2019 r. w Oddziale w Toruniu

10.01.2020 r. w Centrali w Gdańsku

05-06.02.2020 r. w Centrali w Gdańsku

Proces aktualizacji IOBP w Linii Biznesowej Dystrybucja 

Spotkania Zespołu Zadaniowego:



Proces aktualizacji IOBP w Linii Biznesowej Dystrybucja 

W trakcie prac poszczególne wersje tekstu IOBP 
poddano dwóm procesom ogólnofirmowych konsultacji:

W dniu 29.10.2019 r. zwrócono się do Oddziałów EOP oraz Spółki EOP 
Wykonawstwo Elektroenergetyczne o dokonanie gruntownego przeglądu 
zapisów IOBP wydanie czwarte oraz przesłanie wszelkich uwag 
w terminie do 21.11.2019 r.

1

W dniu 15.01.2020 r. przesłano do Oddziałów, Spółki EOP Wykonawstwo 
Elektroenergetyczne oraz reprezentatywnych Organizacji Związkowych 
propozycję tekstu aktualizowanej IOBP do końcowej konsultacji, 
z prośbą o przesłanie wszelkich uwag w terminie do 28.01.2020 r.

2



Najważniejsze zmiany w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy 

przy urządzeniach elektroenergetycznych - wydanie piąte



Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach 
elektroenergetycznych (IOBP)

Celem Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach 
elektroenergetycznych (IOBP) jest określenie ogólnych wymagań 
bezpieczeństwa w zakresie organizacji oraz wykonywania prac przy czynnych
urządzeniach elektroenergetycznych oraz w ich pobliżu. 

Instrukcja obowiązuje osoby organizujące oraz wykonujące prace przy 
urządzeniach elektroenergetycznych oraz w ich pobliżu na stanowiskach dozoru 
i eksploatacji u:

a) pracodawcy prowadzącego eksploatację,

b) wykonawców zewnętrznych.

Postanowienia instrukcji mają zastosowanie przy organizowaniu i wykonywaniu 
wszelkich prac przy czynnych urządzeniach elektroenergetycznych 
oraz w ich pobliżu, będących własnością ENERGA-OPERATOR SA.



Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach 
elektroenergetycznych (IOBP)

IOBP jest dokumentem o charakterze ramowym, 
delegującym w kwestii rozwiązań i zasad szczegółowych do 
odpowiednich, obowiązujących w ENERGA – OPERATOR SA 
instrukcji eksploatacji oraz instrukcji wykonywania prac.



• Definicje

• Podstawowe zasady organizacji prac

• Osoby odpowiedzialne za organizację i wykonywanie prac 

• Podstawy wykonywania prac 

• Polecenie pisemne

• Zasady organizacji prac

• Zasady dodatkowe w zakresie organizacji prac

• Podział prac

• Prace pomocnicze

• Prace przy użyciu sprzętu zmechanizowanego

• Zasady ewidencjonowania i okresowych badań sprzętu ochronnego

• Załączniki 

Najważniejsze zmiany w nowej IOBP

■ - wszystkie nowe zapisy w treści IOBP wyróżniono kolorem pomarańczowym.

ABC – wszystkie istotne definicje i zagadnienia wyróżniono czcionką pogrubioną.



• Definicje

• Podstawowe zasady organizacji prac

• Osoby odpowiedzialne za organizację i wykonywanie prac 
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Najważniejsze zmiany w nowej IOBP



Definicje 

Dyspozytor - osoba upoważniona przez pracodawcę prowadzącego 
eksploatację do kierowania ruchem sieci dystrybucyjnej i koordynowania 
wykonywania prac z ruchem sieci na wskazanym obszarze operatywnego 
kierownictwa.

Dzienna karta pracy - dokument w wersji papierowej lub elektronicznej 
utworzony w dedykowanym systemie informatycznym służący do 
przydzielania zadań i funkcji pracownikom. 

EOP - ENERGA-OPERATOR SA, jeden z Podmiotów Wiodących Grupy 
ENERGA odpowiedzialny za koordynowanie działań w obszarze przydzielonej 
mu Linii Biznesowej i pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego 
określoną w Ustawie Prawo Energetyczne.

Punkt 2



Definicje 

Główny Punkt Zasilania (GPZ) - stacja elektroenergetyczna WN/SN, którą 
stanowi zespół urządzeń służących do transformacji i rozdzielania energii 
elektrycznej na poziomach napięć WN i SN wyposażonych w potrzeby własne 
i obwody wtórne.

Instrukcja eksploatacji - zatwierdzona przez pracodawcę prowadzącego 
eksploatację instrukcja określająca procedury i zasady prowadzenia 
eksploatacji danych grup urządzeń elektroenergetycznych.

Instrukcja wykonywania prac - zatwierdzona przez pracodawcę 
prowadzącego eksploatację instrukcja określająca kwalifikacje osób, 
organizację, zasady  i sposoby bezpiecznego wykonywania czynności 
i prac, wymagany sprzęt ochronny oraz środki ochrony indywidualnej, 
która może stanowić załącznik do instrukcji eksploatacji.

Punkt 2



Definicje 

Książka instruktaży - dokument w formie papierowej lub elektronicznej 
służący do potwierdzania przeprowadzenia lub otrzymania instruktażu 
oraz wyznaczenia osoby do sprawowania nadzoru nad osobami 
nieuprawnionymi w strefie pracy.

Odstęp ergonomiczny - odstęp w powietrzu dopuszczający 
w ograniczonym zakresie błędy ruchowe i błędy w ocenie odległości przy 
prowadzeniu prac przy minimalnej odległości zbliżenia, przy uwzględnieniu 
rodzaju czynności wykonywanych przez osobę, jak i używanych narzędzi.

Osoba upoważniona - osoba uprawniona, wyznaczona pisemnie przez 
pracodawcę prowadzącego eksploatację lub wykonawcę zewnętrznego 
do wykonywania określonych czynności lub prac eksploatacyjnych. 

Punkt 2



Definicje 

Osoba uprawniona - osoba posiadająca kwalifikacje potwierdzone
na podstawie przepisów prawa energetycznego.

Osoba poinstruowana - osoba nieuprawniona, zaznajomiona przez osobę 
upoważnioną z występującymi zagrożeniami w strefie pracy i w jej 
bezpośrednim sąsiedztwie oraz z warunkami bezpiecznego wykonywania 
pracy.

Polecenie ruchowe - wydane przez osobę upoważnioną polecenie wykonania 
określonych operacji ruchowych, działań sprawdzających na urządzeniach 
lub w obiektach elektroenergetycznych.

Punkt 2



Definicje 

Pomieszczenie lub teren ruchu elektrycznego - wydzielone pomieszczenie 
lub teren, bądź część pomieszczenia lub terenu albo przestrzeni w budynkach 
lub poza budynkami, w których zainstalowane są urządzenia 
elektroenergetyczne dostępne tylko dla osób upoważnionych.

Prace pomocnicze - prace niebędące pracami eksploatacyjnymi, do których 
zalicza się w szczególności prace: budowlane, malarskie, porządkowe, 
pielęgnacyjne, transportowe oraz związane z obsługą sprzętu 
zmechanizowanego. 

Prace eksploatacyjne - prace wykonywane przy urządzeniach 
elektroenergetycznych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań 
ochrony środowiska w zakresie ich obsługi, konserwacji, remontów, montażu 
i kontrolno-pomiarowym.

Punkt 2



Definicje 

Pracodawca prowadzący eksploatację - jednostka organizacyjna EOP 
zajmująca się eksploatacją własnych lub powierzonych urządzeń 
elektroenergetycznych lub podmiot gospodarczy upoważniony do prowadzenia 
eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, będących własnością EOP, 
w oparciu o stosowną umowę.

Punkt Zasilający (PZ) - stacja elektroenergetyczna SN/SN, którą stanowi 
zespół urządzeń służących do transformacji i rozdzielania energii elektrycznej 
na różnych poziomach napięć SN wyposażonych w potrzeby własne i obwody 
wtórne.

Rozdzielnia Sieciowa (RS) - stacja elektroenergetyczna WN lub SN, którą 
stanowi zespół urządzeń służących do rozdzielania bez transformacji napięcia 
(nie dotyczy potrzeb własnych) energii elektrycznej na jednym poziomie 
napięcia, wyposażonych w potrzeby własne oraz obwody wtórne. 

Punkt 2



Definicje 

Środki ochrony indywidualnej - wszelkie środki noszone lub trzymane 
przez osobę w celu jej ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń 
związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników 
w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone 
do tego celu.

Urządzenia elektroenergetyczne - urządzenia, instalacje i sieci 
elektroenergetyczne, stosowane w technicznych procesach wytwarzania
przetwarzania, przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania 
energii elektrycznej.

Wykonawca zewnętrzny - pracodawca/podmiot gospodarczy nie będący 
jednostką organizacyjną EOP, wykonujący prace przy urządzeniach 
elektroenergetycznych EOP lub w ich pobliżu w oparciu 
o zawarte porozumienie lub umowę. 

Punkt 2



• Definicje

• Podstawowe zasady organizacji prac

• Osoby odpowiedzialne za organizację i wykonywanie prac 

• Podstawy wykonywania prac 

• Polecenie pisemne
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• Podział prac
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• Zasady ewidencjonowania i okresowych badań sprzętu ochronnego

• Załączniki 

Najważniejsze zmiany w nowej IOBP
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Podstawowe zasady organizacji prac

ppkt 1) Prace eksploatacyjne prowadzi się zgodnie z instrukcją 
eksploatacji urządzenia elektroenergetycznego lub grup urządzeń 
elektroenergetycznych zwaną dalej instrukcją eksploatacji opracowaną przez 
pracodawcę prowadzącego eksploatację, zawierającą w szczególności:

a) charakterystykę urządzenia elektroenergetycznego lub grupy urządzeń 
elektroenergetycznych,

b) opis w niezbędnym zakresie układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, 
zabezpieczeń i sterowań,

c) zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami, zgodnymi 
z obowiązującym nazewnictwem w języku polskim,

d) opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy 
i zatrzymaniem urządzenia elektroenergetycznego w warunkach normalnej 
pracy tego urządzenia,

Punkt 3.1.1.



e) zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia 
elektroenergetycznego lub grup urządzeń elektroenergetycznych,
f) wymagania w zakresie eksploatacji urządzenia elektroenergetycznego oraz 
terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów,

g) wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 
przeciwpożarowych dla danego urządzenia elektroenergetycznego lub grupy 
urządzeń elektroenergetycznych, 

h) identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska 
naturalnego związanych z eksploatacją danego urządzenia 
elektroenergetycznego lub grupy urządzeń elektroenergetycznych oraz 
zasady postępowania pozwalające na eliminacje podanych zagrożeń,

Punkt 3.1.1.Podstawowe zasady organizacji prac



Podstawowe zasady organizacji prac

i) organizację prowadzenia prac eksploatacyjnych,

j) wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, 
zapewnienia asekuracji, łączności oraz innych technicznych 
lub organizacyjnych środków ochrony, stosowanych w celu ograniczenia 
ryzyka zawodowego zwanych dalej „środkami ochronnymi,

k) wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego 
urządzenia lub grupy urządzeń elektroenergetycznych, określone 
w odrębnych przepisach.

Punkt 3.1.1.



ppkt 2) Pracodawca prowadzący eksploatację zapewnia bieżącą aktualizację 
instrukcji eksploatacji, o których mowa w punkcie 1).

Podstawowe zasady organizacji prac Punkt 3.1.1.



ppkt 3) Prace eksploatacyjne wykonują osoby upoważnione. Każda osoba 
upoważniona powinna posiadać w strefie pracy ważne świadectwo kwalifikacyjne 
oraz wymagane na podstawie odrębnych, obowiązujących przepisów dokumenty 
uprawniające do wykonywania danego rodzaju prac w zakresie:

a) obsługi, mające wpływ na zmianę parametrów pracy obsługiwanych urządzeń 
elektroenergetycznych,

b) konserwacji, związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem wymaganego stanu 
technicznego urządzeń elektroenergetycznych,

c) remontów urządzeń elektroenergetycznych związanych z usuwaniem usterek 
i awarii w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego,

d) montażu, niezbędne do instalowania i przyłączania urządzeń elektroenergetycznych,

e) kontrolno-pomiarowym, niezbędne do dokonania oceny stanu technicznego, 
parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń 
elektroenergetycznych.

Podstawowe zasady organizacji prac Punkt 3.1.1.



ppkt 4) Dopuszcza się wykonywanie prac eksploatacyjnych przy urządzeniach 
lub grupach urządzeń elektroenergetycznych przez osoby niebędące osobami 
uprawnionymi:

a) w celu przyuczenia do zawodu z uwzględnieniem przepisów w sprawie 
zatrudniania młodocianych,

b) reprezentujące organy nadzoru,

c) prowadzące specjalistyczne prace serwisowe.

ppkt 5) Zezwala się aby osoby wykonujące prace pomocnicze wchodziły w skład 
zespołu wykonującego prace eksploatacyjne przy urządzeniach 
elektroenergetycznych.

Podstawowe zasady organizacji prac Punkt 3.1.1.



ppkt 6) W przypadkach prac określonych w pkt 3.1.1 ppkt 4) i ppkt 5) należy 
zapewnić nadzór nad osobami  nieuprawnionymi przez osoby upoważnione 
wyznaczone ze składu zespołu przez kierującego zespołem z zachowaniem 
poniższych zasad:

a) w skład zespołu wchodzi co najmniej połowa, lecz nie mniej niż dwie osoby 
upoważnione,

b) wyznaczenie imiennie przez kierującego zespołem osobę/osoby 
do sprawowania nadzoru nad osobą/osobami nieuprawnionymi za 
potwierdzeniem  pisemnym jej/ich wyznaczenia i potwierdzenie tego faktu 
podpisami w książce instruktaży.

Podstawowe zasady organizacji prac Punkt 3.1.1.



ppkt 7) Prace i czynności szczególnie niebezpieczne:

a) prace stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia 
dla zdrowia lub życia ludzkiego:

- z zakresu konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowe, 
wykonywane w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich 
części, znajdujących się pod napięciem,

- z zakresu konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowe przy 
urządzeniach elektroenergetycznych odłączonych od napięcia, nieuziemionych 
lub uziemionych w taki sposób, że żadne z uziemień nie jest widoczne z miejsca 
wykonywania pracy,

- z zakresu konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowe, 
wykonywane przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod 
napięciem, z wyłączeniem prac wykonywanych stale przez osoby upoważnione 
w ustalonych miejscach pracy na podstawie instrukcji eksploatacji,

Podstawowe zasady organizacji prac
Prace stwarzające możliwość wystąpienia 

szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego

Punkt 3.1.1.



- w wykopach lub na wysokości,

- przy odłączonych od napięcia lub znajdujących się w budowie 
elektroenergetycznych liniach napowietrznych, które krzyżują się w strefie 
ograniczonej uziemieniami ochronnymi z liniami znajdującymi się pod napięciem 
lub mogącymi znaleźć się pod napięciem, w tym przewodami napowietrznej sieci 
trakcyjnej,

- na skrzyżowaniach linii elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem 
lub mogących znaleźć się pod napięciem i przewodami napowietrznej sieci 
trakcyjnej,

- przy odłączonym od napięcia torze wielotorowej elektroenergetycznej linii 
napowietrznej o napięciu 1 kV i powyżej, jeżeli którykolwiek z pozostałych torów 
linii pozostaje pod napięciem,

Podstawowe zasady organizacji prac
Prace stwarzające możliwość wystąpienia 

szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego

Punkt 3.1.1.



- przy opuszczaniu i zawieszaniu przewodów na wyłączonych spod napięcia 
elektroenergetycznych liniach napowietrznych w przęsłach krzyżujących drogi 
kolejowe, wodne i kołowe,

- wykonywane sprzętem zmechanizowanym w pobliżu znajdujących się pod 
napięciem urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, w odstępach 
mniejszych niż odstępy określone w kolumnie 3 Tabeli Nr 4,

- związane z identyfikacją i przecinaniem kabli elektroenergetycznych,

Podstawowe zasady organizacji prac
Prace stwarzające możliwość wystąpienia 

szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego

Punkt 3.1.1.



b) prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych 
warunkach:

- prace przy układach pomiarowych, urządzeniach automatyki i zabezpieczeń 
oraz telesterowania znajdujących się pod napięciem lub wyłączonych 
i nieuziemionych – za wyjątkiem tych, które mogą być wykonywane 
jednoosobowo, określonych w instrukcjach wykonywania tych prac,

- w czasie których konieczne jest zdjęcie uziemiaczy przenośnych 
(otwarcie uziemników) w strefie pracy,

- przy wykonywaniu prób i pomiarów, z wyłączeniem prac wykonywanych stale 
przez upoważnione osoby w ustalonych miejscach (np. laboratoria, stacje prób),

- czynności łączeniowe – za wyjątkiem tych, które mogą być wykonywane 
jednoosobowo, określone w instrukcji wykonywania tych czynności,

Podstawowe zasady organizacji prac
Prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane 

w utrudnionych warunkach

Punkt 3.1.1.



- czynności związane z zakładaniem uziemiaczy i zwieraczy przenośnych,

- przy budowie i eksploatacji napowietrznych linii elektroenergetycznych:

-- w terenie trudno dostępnym lub zalesionym, wymagające ścinania drzew,

-- przy wymianie słupów i przewodów na słupach,

- przy zbiornikach i rurociągach sprężonego powietrza, sprężarkach 
o nadciśnieniu roboczym równym lub większym od 50 kPa - wymagających 
demontażu elementów sprężarki, armatury, odcinka rurociągu albo naruszenia 
podpór i zawiesi rurociągów,

- podczas wykonywania oględzin urządzeń elektroenergetycznych w czasie złych 
warunków atmosferycznych i przy złej widoczności (w godzinach nocnych, 
zamiecie i zawieje śnieżne, mgła, teren trudno dostępny), 

Podstawowe zasady organizacji prac
Prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane 

w utrudnionych warunkach

Punkt 3.1.1.



Prace stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia 
lub życia ludzkiego oraz prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane 
w utrudnionych warunkach powinny być wykonywane, przez co najmniej 
dwuosobowy zespół, w celu zapewnienia asekuracji.

Powyższe prace i czynności wykonywane przy urządzeniach 
elektroenergetycznych w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia 
i życia ludzkiego należy traktować jako wykaz prac szczególnie niebezpiecznych 
u pracodawcy prowadzącego eksploatację oraz wykonawców zewnętrznych, 
prowadzących prace przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz w ich pobliżu, 
będących własnością EOP.

Podstawowe zasady organizacji prac
Prace szczególnie niebezpieczne 

Punkt 3.1.1.



ppkt 8) Prace i czynności niezaliczone do szczególnie niebezpiecznych mogą 
być wykonywane jednoosobowo.

Zestawienie tego typu prac oraz warunki ich wykonania powinny znajdować się 

w instrukcjach eksploatacji oraz instrukcjach wykonywania prac.

Podstawowe zasady organizacji prac
Prace szczególnie niebezpieczne 

Punkt 3.1.1.



ppkt 12) Do przekazywania i wymiany informacji oraz poleceń, między 
osobami odpowiedzialnymi za organizację i wykonywanie prac można 
wykorzystywać następujące formy i środki łączności oraz sposoby postępowania:

a) forma ustna – rozmowa bezpośrednia, rozmowa przez telefon, radiotelefon 
bezpośrednio lub w przypadku braku łączności przez osobę pośredniczącą,

b) forma pisemna – doręczenie bezpośrednie lub przez osobę pośredniczącą, 
udostępnienie na urządzeniu elektronicznym stacjonarnym lub mobilnym, 
autoryzowanego dokumentu lub formularza utworzonego w dedykowanym 
systemie informatycznym,

Podstawowe zasady organizacji prac
Wymiana informacji 

Punkt 3.1.1.



c) dla uniknięcia błędów, wszystkie polecenia i informacje przekazywane 
w formie ustnej, osoba odbierająca powinna powtórzyć przekazującemu, 
który z kolei powinien potwierdzić prawidłowość ich odebrania i zrozumienia,

d) w trakcie wykonywania prac należy zapewnić łączność telefoniczną,  
radiotelefoniczną lub transmisji danych w przypadku stosowania elektronicznych 
urządzeń mobilnych między kierującym zespołem lub nadzorującym 
i koordynującym,

e) wszystkie rozmowy ruchowe prowadzone przez koordynującego przez telefon 
lub radiotelefon powinny być rejestrowane i archiwizowane przez okres 
nie krótszy niż 90 dni.

Podstawowe zasady organizacji prac
Wymiana informacji 

Punkt 3.1.1.



ppkt 17) Obiekty z zainstalowanymi urządzeniami elektroenergetycznymi 
oraz urządzenia elektroenergetyczne powinny być oznaczone w sposób 
umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację.

ppkt 23) Prace :

a) w wykopach ziemnych,

b) w pasach dróg publicznych,

c) na wysokości,

powinny być wykonywane w oparciu o instrukcje 
wykonywania tych prac, obowiązujące w EOP.

Podstawowe zasady organizacji prac Punkt 3.1.1.



ppkt 24) Pracodawca prowadzący eksploatację oraz wykonawcy zewnętrzni 
powinni posiadać aktualne instrukcje obsługi, dokumentację techniczną wraz 
z udokumentowanymi przeglądami (o ile są wymagane) sprzętu technicznego 
oraz urządzeń wykorzystywanych przy wykonywaniu prac oraz powinni zapewnić 
obsługę tego sprzętu i urządzeń przez osoby przeszkolone oraz posiadające 
odpowiednie uprawnienia.

Podstawowe zasady organizacji prac Punkt 3.1.1.
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ppkt 1) Poleceniodawca – osoba, posiadająca ważne świadectwo 
kwalifikacyjne na stanowisku dozoru:

a)  upoważniona przez pracodawcę prowadzącego eksploatację do działań 
związanych z wydawaniem poleceń, w tym podejmowania decyzji 
o wykonaniu prac bez polecenia, na podstawie instrukcji,

b)  odpowiedzialna za identyfikację zagrożeń związanych z pracą oraz 
określenie środków ochronnych je likwidujących lub ograniczających, 
podjęcie decyzji o wykonaniu pracy oraz sporządzenie i przekazanie 
polecenia pisemnego, jeżeli jest wymagane.

Punkt 3.1.2.

Poleceniodawca 

Osoby odpowiedzialne za organizację 

i wykonywanie prac 



ppkt 2) Koordynujący – dyspozytor dyspozycji mocy – osoba, 
posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru:

a) upoważniona przez pracodawcę prowadzącego eksploatację do działań 
związanych z koordynacją prac,

b) odpowiedzialna za realizację działań związanych ze skoordynowaniem 
wykonania pracy z ruchem urządzeń elektroenergetycznych.

Koordynujący  

Osoby odpowiedzialne za organizację 

i wykonywanie prac 
Punkt 3.1.2.



ppkt 3) Dopuszczający – osoba wyznaczona przez poleceniodawcę, 
posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji:

a) upoważniona przez pracodawcę prowadzącego eksploatację albo 
wykonawcę zewnętrznego do działań związanych z dopuszczeniem 
do prac,

b) odpowiedzialna za realizację działań związanych z przygotowaniem 
i przekazaniem strefy pracy, zakończeniem pracy i likwidacją strefy pracy.

Dopuszczający

Osoby odpowiedzialne za organizację 

i wykonywanie prac 
Punkt 3.1.2.



ppkt 4) Nadzorujący – osoba, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne 
na stanowisku dozoru, lub eksploatacji, upoważniona przez pracodawcę 
prowadzącego eksploatację lub wykonawcę zewnętrznego, wyznaczona przez 
poleceniodawcę, jako odpowiedzialna za:

a) sprawdzenie przygotowania strefy pracy i przejęcie jej, jeżeli została przygotowana 
właściwie,

b) zaznajomienie nadzorowanych osób z występującymi zagrożeniami w strefie pracy 

i w jej bezpośrednim sąsiedztwie oraz z warunkami bezpiecznego wykonywania pracy,

c) sprawowanie nadzoru nad zachowaniem wymaganych odstępów w powietrzu oraz 
nieprzekraczaniem wyznaczonej strefy pracy, przez osoby wykonujące prace 
lub sprzęt używany do wykonywania pracy,

d) powiadomienie dopuszczającego lub koordynującego o zakończeniu 
pracy, podczas wykonywania prac w pobliżu urządzeń 
elektroenergetycznych lub na terenie obiektów elektroenergetycznych 
przez osoby nieuprawnione.

Nadzorujący  

Osoby odpowiedzialne za organizację 

i wykonywanie prac 
Punkt 3.1.2.



ppkt 5) Kierujący zespołem:

a) osoba upoważniona, w danym zakresie wykonywanej pracy 
lub czynności, przez pracodawcę prowadzącego eksploatację albo 
wykonawcę zewnętrznego, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne 
na stanowisku eksploatacji oraz umiejętności zawodowe i znajomość 
instrukcji obowiązujących u pracodawcy prowadzącego eksploatację 
w zakresie wykonywanej pracy, wyznaczona przez poleceniodawcę, 
jako bezpośrednio odpowiedzialna za realizację działań związanych 
z rozpoczęciem i wykonywaniem prac eksploatacyjnych. 

Kierujący 

Zespołem 

Osoby odpowiedzialne za organizację 

i wykonywanie prac 
Punkt 3.1.2.



W szczególności kierujący zespołem jest bezpośrednio odpowiedzialny za:

- dobór osób do wykonania poleconej pracy,

- egzekwowanie od członków zespołu stosowania właściwych środków 
ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia oraz narzędzi i sprzętu, 
zapewnienie wykonania pracy w sposób bezpieczny,

- wyznaczenie osoby (osób) uprawnionej ze składu zespołu, która będzie 
pełniła nadzór nad osobami nieuprawnionymi dla prac określonych 
w pkt 3.1.1. ppkt 4) oraz 5). Pisemne potwierdzenie przyjęcia 
obowiązków przez osobę wyznaczoną do nadzoru zawiera 
się w książce instruktaży.

Kierujący 

Zespołem 

Osoby odpowiedzialne za organizację 

i wykonywanie prac 
Punkt 3.1.2.



ppkt 6) Członek zespołu:

a) osoba upoważniona, w danym zakresie wykonywanej pracy 
lub czynności, przez pracodawcę prowadzącego eksploatację albo 
wykonawcę zewnętrznego, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne 
na stanowisku eksploatacji oraz przeszkolona w zakresie:

- instrukcji wykonywania prac (osoby wykonujące prace określone 
w instrukcjach, w których zawarto wymóg przeszkolenia osób wykonujących 
te prace),

- wykonywania prac na wysokości (osoby wykonujące prace na wysokości),

odpowiedzialna za wykonywanie pracy zgodnie z przepisami 
i zasadami bezpieczeństwa pracy oraz stosowanie środków 
ochrony indywidualnej adekwatnych do występujących zagrożeń.

Członek 

Zespołu 

Osoby odpowiedzialne za organizację 

i wykonywanie prac 
Punkt 3.1.2.



ppkt 6) Członek zespołu:

b) osoba nieuprawniona, poinstruowana, wykonująca prace pomocnicze przy 
urządzeniach elektroenergetycznych lub w ich pobliżu, posiadająca 
umiejętności i kwalifikacje zawodowe wynikające z rodzaju wykonywanych 
prac, odpowiedzialna za wykonywanie pracy zgodnie z przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa pracy oraz stosowanie środków ochrony indywidualnej 
adekwatnych do występujących zagrożeń.

Członek 

Zespołu 

Osoby odpowiedzialne za organizację 

i wykonywanie prac 
Punkt 3.1.2.



ppkt 7) Osoby organizujące i wykonujące prace mogą łączyć funkcje
w ramach posiadanych upoważnień.

Organizując prace przy urządzeniach elektroenergetycznych lub w ich pobliżu 
zabrania się łączenia więcej niż dwóch funkcji jednocześnie. W przypadku 
prac wykonywanych na polecenie pisemne łączeniu nie mogą podlegać 
funkcje dopuszczającego i kierującego zespołem, z wyjątkiem technologii 
prac pod napięciem. 

Szczegóły możliwości łączenia poszczególnych funkcji określa Tabela Nr 1.

Osoby odpowiedzialne za organizację 

i wykonywanie prac 
Punkt 3.1.2.
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1. Poleceniodawca x tak – – – tak

2. Koordynujący tak x – – – –

3. Dopuszczający – – x tak tak tak

4. Kierujący zespołem – – tak x – –

5. Nadzorujący – – tak – x –

6. Członek zespołu tak – tak – – x

Tabela Nr 1

Osoby odpowiedzialne za organizację 

i wykonywanie prac 
Punkt 3.1.2.



ppkt 8) Pracodawca prowadzący eksploatację oraz wykonawca zewnętrzny 
(w zakresie go obowiązującym) prowadzi wykazy osób upoważnionych, 
o których mowa powyżej w ppkt 1), 2), 3), 5) a) i 6) a), w szczególności do: 
wykonywania czynności łączeniowych, wykonywania prac bez polecenia 
na podstawie instrukcji eksploatacji, wykonywania prac pod napięciem 
oraz posiadania kluczy do urządzeń elektroenergetycznych, zawierający:

a) imię i nazwisko osoby upoważnionej,

b) posiadane świadectwo/a kwalifikacyjne z podaniem numeru i daty ważności,

c) określenie okresu, na jaki upoważnienie zostało udzielone,

d) zakres upoważnienia.

Osoby odpowiedzialne za organizację 

i wykonywanie prac 
Punkt 3.1.2.



ppkt 9) Umieszczenie w wykazie, jest równoznaczne z upoważnieniem 
pisemnym, przez pracodawcę prowadzącego eksploatację lub wykonawcę 
zewnętrznego (w zakresie go obowiązującym), danej osoby do pełnienia
określonych funkcji oraz wykonywania czynności i prac, zgodnie 
z przypisanym zakresem.

ppkt 10) Pracodawca prowadzący eksploatację i wykonawca zewnętrzny 
powinni zapewnić bieżącą aktualizację wykazów, o których mowa 
powyżej w ppkt 8) i 9).

Osoby odpowiedzialne za organizację 

i wykonywanie prac 
Punkt 3.1.2.
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Najważniejsze zmiany w nowej IOBP



Podstawy wykonywania prac Punkt 3.1.3.

ppkt 1) Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz w ich 
pobliżu, będących własnością EOP, mogą być wykonywane:

a) na podstawie polecenia pisemnego,

b) bez polecenia, na podstawie instrukcji eksploatacji.

ppkt 2) Bez podstaw określonych w ppkt 1) mogą być wykonywane 
czynności związane z:

a) ratowaniem zdrowia lub życia ludzkiego lub środowiska naturalnego,

b) zabezpieczaniem przez osoby uprawnione mienia przed zniszczeniem,

Informację o wykonaniu powyższych czynności należy niezwłocznie 
przekazać osobie odpowiedzialnej za prowadzenie ruchu urządzeń –
dyspozytorowi.



ppkt 3) Na podstawie polecenia pisemnego należy wykonywać 
prace przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz w ich pobliżu, 
stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla 
zdrowia lub życia ludzkiego, określone w pkt 3.1.1. ppkt 7) a).

ppkt 4) Na podstawie polecenia pisemnego należy wykonywać 
również prace:

a) przy których poleceniodawca uzna, że warunki ich wykonywania 
wymagają polecenia pisemnego,

b) wykonywane przez wykonawców zewnętrznych, za wyjątkiem prac, 
dla których wymagania bezpieczeństwa w zakresie ich organizacji 
i wykonywania ustalono odrębnie na piśmie.

Podstawy wykonywania prac Punkt 3.1.3.
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ppkt 1) W pisemnym poleceniu wykonania pracy poleceniodawca 
powinien określić:

a) osoby wyznaczone do organizowania oraz wykonania pracy:

- imiennie kierującego zespołem,

- imiennie nadzorującego i kierującego zespołem (w przypadku prac 
wymagających wyznaczenia nadzorującego),

- imiennie lub stanowiskiem służbowym koordynującego,

- imiennie dopuszczającego, jeżeli wchodzi w skład zespołu lub jest 
osobą wykonawcy zewnętrznego,

- stanowiskiem służbowym dopuszczającego w pozostałych przypadkach, 
przy czym w przypadku zespołu pogotowia energetycznego kierującego 
tym zespołem.

Polecenie pisemne Punkt 3.1.4.



b) środki łączności, w przypadku prac 
wykonywanych przez wykonawców zewnętrznych 
(numery telefonów koordynującego, kierującego 
zespołem, nadzorującego oraz dopuszczającego 
o ile jest osobą wykonawcy zewnętrznego),

Polecenie pisemne Punkt 3.1.3.



c)  liczbę osób (upoważnionych i nieuprawnionych w zespole), 
z uwzględnieniem zapewnienia nadzoru nad osobami 
nieuprawnionymi: 

- informację o ilości osób nieuprawnionych należy zapisać 
w pkt. 10 „Informacje dodatkowe”, 

- nie należy uwzględniać operatorów sprzętu zmechanizowanego, 
dołączających do zespołu na czas użycia sprzętu, nie wykonujących 
bezpośrednio prac eksploatacyjnych, w tym przypadku należy dokonać 
w punkcie 10. „Informacje dodatkowe” adnotacji „na czas użycia sprzętu 
operator/.. operatorów dołącza się do zespołu”,

Polecenie pisemne Punkt 3.1.4.



d) rodzaj i zakres prac do wykonania,

e) strefę pracy – stacja, rozdzielnia, pole, pomieszczenie/pomieszczenia, 
urządzenie/urządzenia, linia i odcinek linii, kolejne odcinki lub stanowiska 
linii, w sposób wskazujący jednoznacznie strefę pracy i uniemożliwiający 
jej rozszerzenie,

f) termin rozpoczęcia i zakończenia prac,

g) warunki i środki ochronne niezbędne do zapewnienia bezpiecznego 
przygotowania i wykonywania poleconych prac wynikających z zagrożeń 
występujących w strefie pracy i jej bezpośrednim sąsiedztwie

Polecenie pisemne Punkt 3.1.4.



ppkt 5) Za przekazanie polecenia pisemnego uważa się:

a) doręczenie dopuszczającemu, podpisanego przez poleceniodawcę, 
druku (druków) polecenia bezpośrednio lub przez osobę pośredniczącą,

b) wydrukowanie polecenia w miejscu zlokalizowania końcówki 
dedykowanego systemu informatycznego oraz doręczenie 
dopuszczającemu – osoba dokonująca wydruku, na druku (drukach) 
polecenia w pozycji „podpis poleceniodawcy” wpisuje swoje nazwisko 
i imię oraz środek łączności, którym przekazano polecenie, w tym 
przypadku „system informatyczny”,

c) doręczenie dopuszczającemu podpisanego polecenia 
pisemnego przesłanego drogą elektroniczną z wykorzystaniem 
elektronicznej poczty służbowej,

Polecenie pisemne Punkt 3.1.4.



d) udostępnienie polecenia na urządzeniu elektronicznym stacjonarnym 
lub mobilnym, w formie autoryzowanego dokumentu lub formularza 
utworzonego w dedykowanym systemie informatycznym – w tym 
przypadku polecenie występuje wyłącznie jako dokument lub formularz 
w formie elektronicznej,

e) przekazanie przez poleceniodawcę treści polecenia pisemnego 
dopuszczającemu przez telefon lub radiotelefon, w tym przypadku 
dopuszczający wypełnia druk (druki) polecenia, powtarza treść polecenia 
poleceniodawcy, na druku (drukach) polecenia w pozycji „podpis 
poleceniodawcy” wpisuje swoje nazwisko i imię oraz środek łączności, 
którym przekazano polecenie, w tym przypadku „telefon” 
lub „radiotelefon”.

Polecenie pisemne Punkt 3.1.4.



pkt 10) Strefa pracy dla prac wykonywanych w budynkach powinna być 
ograniczona do jednego pomieszczenia. Poleceniodawca może dopuścić 
wykonywanie prac przez jedną lub kilka osób upoważnionych w różnych 
pomieszczeniach, dokonując odpowiedniego zapisu w poleceniu.

pkt 18) Poleceniodawca przechowuje druki poleceń pisemnych 
wystawionych oraz zrealizowanych przez okres 90 dni od daty 
zakończenia pracy.

Polecenie pisemne Punkt 3.1.4.
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ppkt 2) Przygotowanie i przekazanie przez dopuszczającego strefy pracy, 
oraz dopuszczenie do pracy obejmujące w szczególności:

a) przekazanie koordynującemu treści polecenia pisemnego 
lub w przypadku wykonywania prac na podstawie instrukcji eksploatacji, 
w tym instrukcji wykonywania prac, zakresu prac, warunków i środków 
ochronnych, niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przygotowania 
i wykonywania poleconych prac,

b) uzyskanie zezwolenia na dokonanie czynności łączeniowych,

c) wyłączenie urządzeń z ruchu, jeżeli wymaga tego technologia 
lub bezpieczeństwo wykonywanych prac oraz ich zabezpieczenie przed 
przypadkowym uruchomieniem lub doprowadzeniem napięcia albo innych 
czynników powodujących zagrożenie,

Zasady organizacji prac
Proces dopuszczenia do pracy

Punkt 3.1.5.



d) sprawdzenie, czy zostało usunięte napięcie (zagrożenie),

e) zastosowanie wymaganych zabezpieczeń na wyłączonych urządzeniach 
lub na urządzeniach niewymagających wyłączenia zgodnie z technologią 
wykonywania prac, 

f) wygrodzenie stosownie do występujących potrzeb oraz oznaczenie 
strefy pracy znakami bezpieczeństwa,

Zasady organizacji prac
Proces dopuszczenia do pracy

Punkt 3.1.3.



g) sprawdzenie świadectw kwalifikacyjnych kierującego zespołem 
oraz członków zespołu i nadzorującego (w przypadku, jeżeli został 
wyznaczony), z możliwością sprawdzenia tożsamości ww. osób,

h) w sposób udokumentowany udzielenie instruktażu oraz zapoznanie 
kierującego zespołem lub nadzorującego o zagrożeniach występujących 
w strefie pracy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie,

i) sprawdzenie poprawności przygotowania 
strefy pracy oraz wskazanie zespołowi 
lub kierującemu/nadzorującemu 
strefy pracy,

j) dopuszczenie do pracy,

Zasady organizacji prac
Proces dopuszczenia do pracy

Punkt 3.1.5.



k) potwierdzenie zapoznania z zagrożeniami występującymi w strefie 
pracy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie, udzielenia instruktażu 
dotyczącego tych zagrożeń oraz dopuszczenia do pracy podpisami 
(własnoręcznymi lub cyfrowymi), przez dopuszczającego i kierującego 
zespołem lub nadzorującego (w przypadku, jeżeli został wyznaczony), 
w odpowiednich pozycjach polecenia pisemnego. W przypadku 
wykonywania pracy na podstawie instrukcji eksploatacji, w tym instrukcji 
wykonywania prac, potwierdzenie zapoznania z zagrożeniami 
występującymi w strefie pracy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie, 
udzielenia instruktażu dotyczącego tych zagrożeń oraz dopuszczenia 
do pracy podpisami przy odpowiednim wpisie dokonanym przez 
dopuszczającego w dzienniku operacyjnym,

l) poinformowanie koordynującego o realizacji ustaleń wynikających 
z podpunktów c), d) e) i j). 

Zasady organizacji prac
Proces dopuszczenia do pracy

Punkt 3.1.5.



ppkt 4) Zakończenie pracy i likwidacja strefy pracy przez kierującego 
zespołem lub nadzorującego (o ile został wyznaczony) i dopuszczającego, 
obejmujące w szczególności:

a) sprawdzenie, czy praca została zakończona, a sprzęt i narzędzia 
oraz zbędne materiały i odpady wytworzone przy realizacji prac zostały 
usunięte ze strefy pracy,

b) sprawdzenie, czy zespół opuścił strefę pracy,

c) usunięcie środków ochronnych użytych do przygotowania strefy pracy 
i jej zabezpieczenia lub używanych przy wykonywaniu pracy,

Zasady organizacji prac
Likwidacja strefy pracy

Punkt 3.1.5.



d) potwierdzenie zakończenia pracy podpisami (własnoręcznymi 
lub cyfrowymi), przez kierującego zespołem lub nadzorującego 
i dopuszczającego, w odpowiednich pozycjach polecenia pisemnego 
lub w przypadku wykonywania pracy na podstawie instrukcji eksploatacji, 
w tym instrukcji wykonywania prac, potwierdzenie zakończenia pracy 
podpisami przy odpowiednim wpisie dokonanym przez dopuszczającego 
w dzienniku operacyjnym,

e) poinformowanie koordynującego o zakończeniu pracy i gotowości 
urządzeń do ruchu,

f) uruchomienie urządzeń elektroenergetycznych, które były wyłączone 
z ruchu w związku z wykonywaną pracą.

Zasady organizacji prac
Likwidacja strefy pracy

Punkt 3.1.5.



ppkt 7) Koordynatora prac, 
osobę uprawnioną, posiadającą 
ważne świadectwo kwalifikacyjne  
na stanowisku dozoru, wyznacza 
pracodawca prowadzący 
eksploatację i wskazuje 
w porozumieniu pisemnym 
zawartym z wykonawcami 
zewnętrznymi.

Zasady organizacji prac
Wyznaczenie koordynatora prac

Punkt 3.1.5.



ppkt 8) Koordynator prac odpowiedzialny jest za:

a)  ustalenie, na piśmie, harmonogramu prac uwzględniającego zadania 
wszystkich zespołów realizujących prace, jeżeli wymaga tego 
bezpieczeństwo lub technologia ich wykonywania w celu wyeliminowania 
zagrożeń wynikających z ich jednoczesnej pracy w jednej strefie pracy,

b)  zapewnienie współpracy osób kierujących zespołami i/lub osób 
nadzorujących prace,

c)  ustalenie sposobu łączności i sposobu alarmowania w sytuacji 
zaistnienia zagrożenia lub awarii.

Zasady organizacji prac
Wyznaczenie koordynatora prac

Punkt 3.1.5.
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ppkt 1) W każdym zespole wykonującym prace należy wyznaczyć osobę 
bezpośrednio odpowiedzialną za prowadzenie pracy – kierującego 
zespołem. 
Wyznaczenie  kierującego zespołem odbywa się każdorazowo 
poprzez wystawienie przez poleceniodawcę dziennej karty pracy 
(dopuszcza się telefoniczne przekazanie treści dziennej karty pracy przez 
poleceniodawcę i wypełnienie jej przez kierującego zespołem). 
Dzienną kartę pracy kierujący zespołem otrzymuje przed rozpoczęciem 
pracy (nie dotyczy wykonawców zewnętrznych). 
Dopuszcza się wskazanie kierującego zespołem poprzez jego wyznaczenie 
i przekazanie w dedykowanym systemie informatycznym. 

Zasady dodatkowe w zakresie organizacji prac
Wyznaczenie kierującego zespołem

Punkt 3.1.6.



ppkt 9) W przypadku, gdy w tym samym czasie praca ma być 
wykonywana przez kilka zespołów na wspólnej grupie urządzeń stacji 
elektroenergetycznej (GPZ, RS, PZ), zaleca się wyznaczenie jednego 
dopuszczającego dla wszystkich zespołów. Decyzję o uruchomieniu 
urządzenia elektroenergetycznego koordynujący może podjąć po 
otrzymaniu informacji o zakończeniu pracy i gotowości urządzeń 
do ruchu od wyznaczonego dopuszczającego / dopuszczających.

Zasady dodatkowe w zakresie organizacji prac
Prace kilku zespołów na wspólnej grupie urządzeń

Punkt 3.1.6.



ppkt 11) Przerwy w pracy: 

g)  jeżeli po likwidacji strefy pracy i załączeniu urządzeń pod napięcie 
przewiduje się potrzebę wykonania dodatkowych czynności niezbędnych 
do prawidłowego działania urządzeń, to w poleceniu wykonania pracy 
należy przewidzieć planowaną przerwę w pracy z likwidacją strefy pracy 
na czas próbnego uruchomienia tych urządzeń.

Zasady dodatkowe w zakresie organizacji prac
Przerwy w pracy

Punkt 3.1.6.



ppkt 12) Podczas wykonywania pracy zabronione jest w szczególności:

a) rozszerzanie pracy poza zakres i strefę pracy,

b) dokonywanie zmian w zastosowanych zabezpieczeniach z wyjątkiem 
przypadków przewidzianych w pisemnym poleceniu wykonania 
określonych prac.

Zasady dodatkowe w zakresie organizacji prac 
Czynności zabronione

Punkt 3.1.6.
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ppkt 1) Prace eksploatacyjne przy urządzeniach elektroenergetycznych, 
w zależności od zastosowanych metod oraz środków ochronnych 
zapewniających bezpieczeństwo pracy, mogą być wykonywane:

a) przy wyłączonym napięciu,

b) pod napięciem,

c) w pobliżu napięcia,

d) bez wyłączenia napięcia.

Podział prac Punkt 3.2.1.



ppkt 2) Odstępy w powietrzu od nieosłoniętych urządzeń 
elektroenergetycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem, 
wyznaczające zewnętrzne granice strefy prac, mają następujące wartości 
(Tabela Nr 2).

ppkt 3) Strefa prac pod napięciem, jest to przestrzeń wokół 
nieosłoniętych części urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się 
pod napięciem, ograniczona odstępem w powietrzu wyznaczającym jej 
zewnętrzną granicę, określonym w kolumnie 2 Tabeli 2.

ppkt 4) Strefa pracy w pobliżu napięcia, jest to przestrzeń otaczająca 
strefę prac pod napięciem, ograniczona odstępem w powietrzu 
wyznaczającym jej zewnętrzną granicę, określonym w kolumnie 5 Tabeli 
Nr 2. Powyższe odległości uwzględniają odstęp ergonomiczny.

Podział prac
Strefy prac

Punkt 3.2.1.



Podział prac
Strefy prac

Napięcie znamionowe 

urządzenia 

elektroenergetycznego

(kV)

Odstęp w powietrzu, wyznaczający zewnętrzną 
granicę strefy (mm):

prac pod 
napięciem

prac w pobliżu napięcia:

wymagających zastosowania 
sprzętu ochronnego

przy 
zachowaniu 
odstępów

linie kablowe 
i urządzenia 
rozdzielcze 
wnętrzowe

linie 
i urządzenia 
rozdzielcze 

napowietrzne

1 2 3 4 5
≤ 1 bez dotyku* bez dotyku* 300 500
3 60 600 1000 1400
6 90 600 1000 1400
10 120 600 1000 1400
15 160 600 1000 1400
20 220 600 1000 1400
30 320 600 1000 1400
110 1000 1115 1115 2100
220 1600 2500 2500 4100
400 2500 3500 3500 5400

T
a
b
e
la

 N
r 

2

* „bez dotyku” 
oznacza, że osoba 
wykonująca prace 
żadną częścią swojego 
ciała, odzieży, 
narzędziem lub innym 
przedmiotem, nie 
może bezpośrednio 
dotykać lub znajdować 
się w odstępie 
grożącym 
bezpośrednim 
dotykiem 
nieosłoniętych 
urządzeń 
elektroenergetycznych 
lub ich części 
znajdujących się pod 
napięciem.

Punkt 3.2.1.



ppkt 1) Prace przy wyłączonym napięciu, są to wszelkie prace przy 
urządzeniach elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia, podczas 
których osoba wykonująca prace dowolną częścią swojego ciała, odzieży, 
narzędziem lub innym przedmiotem nie narusza strefy prac w pobliżu 
napięcia, określonej w kolumnie 5 Tabeli Nr 2, innych urządzeń 
elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem.

Podział prac
Prace przy wyłączonym napięciu 

Punkt 3.2.2.1.



ppkt 2) Przed przystąpieniem do wykonywania prac przy urządzeniach 
elektroenergetycznych przy wyłączonym napięciu należy:

a) wyłączyć i odłączyć urządzenia,

b) zastosować odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym 
lub celowym załączeniem napięcia w sposób określony w instrukcjach 
eksploatacji,

c) oznaczyć w sposób widoczny wszystkie miejsca odłączenia,

Podział prac
Prace przy wyłączonym napięciu 

Punkt 3.2.2.1.



d) sprawdzić, czy nie występuje napięcie na odłączonych urządzeniach,

e) uziemić i zewrzeć odłączone urządzenia, poza przypadkami, 
gdy wymaga tego technologia prac,

f) oznaczyć znakami bezpieczeństwa i stosownie do występujących 
potrzeb wygrodzić strefę pracy oraz w razie potrzeby wygrodzić  

i oznaczyć urządzenia elektroenergetyczne 

lub ich części znajdujące się 
pod napięciem w pobliżu strefy pracy.

Podział prac

Prace przy wyłączonym napięciu 
Punkt 3.2.2.1.



ppkt 1) Wyłączenie i odłączenie urządzeń elektroenergetycznych należy 
wykonać w taki sposób, aby uzyskać przerwę izolacyjną w obwodach 
zasilających urządzenia, za którą uważa się:

a)otwarte zestyki łącznika w odległości określonej w przepisach 
normatywnych lub w dokumentacji producenta,

b) wyjęte wkładki bezpiecznikowe,

c) stworzenie widocznej przerwy izolacyjnej (np. poprzez mostki rozłączalne, 
izolatory) zachowując odległości określone w przepisach normatywnych,

d) zdemontowane części obwodu zasilającego,

e) przerwanie ciągłości połączenia obwodu zasilającego w łącznikach 
o obudowie zamkniętej, stwierdzone w sposób jednoznaczny w oparciu 
o położenie wskaźnika odwzorowującego otwarcie łącznika. 

Punkt 3.2.2.2. Podział prac
Prace przy wyłączonym napięciu 



ppkt 5) Jeżeli do uziemiania i zwierania urządzeń elektroenergetycznych 
stosowane są zdalnie sterowane uziemniki, położenie uziemnika powinno 
być niezawodnie sygnalizowane przez system zdalnego sterowania. 
W przypadku braku potwierdzenia stanu uziemnika przez system zdalny 
jego stan położenia należy sprawdzić lokalnie.

Punkt 3.2.2.4. Podział prac
Prace przy wyłączonym napięciu 



ppkt 1) Prace pod napięciem, są to wszelkie 
prace przy urządzeniach elektroenergetycznych 
znajdujących się pod napięciem, podczas których 
osoba wykonująca prace ma kontakt  z częściami 
pod napięciem lub wkracza w strefę prac pod 
napięciem, określoną w kolumnie 2 Tabeli Nr 2, 
dowolną częścią ciała, odzieży albo trzymanymi 
narzędziami, elementami wyposażenia lub sprzętu. 

Punkt 3.2.3. Podział prac
Prace pod napięciem



ppkt 3) Pracodawca prowadzący eksploatację lub wykonawca zewnętrzny 
dysponujący zespołem (zespołami) do prac pod napięciem, powinien 
wyznaczyć, co najmniej jedną osobę uprawnioną, posiadającą ważne
świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru oraz przeszkolenie 
w zakresie organizacji prac pod napięciem, odpowiedzialną za terminową 
realizację kontroli i badań okresowych sprzętu i narzędzi oraz środków 
ochrony indywidualnej oraz ich ewidencji.

Punkt 3.2.3.6. Podział prac
Prace pod napięciem



ppkt 1) Prace w pobliżu napięcia, są to wszelkie prace przy 
nieosłoniętych urządzeniach elektroenergetycznych lub ich częściach 
znajdujących się pod napięciem, podczas których  osoba wykonująca 
prace dowolną częścią swojego ciała, odzieży, narzędziem lub innym 
przedmiotem wkracza w strefę prac w pobliżu napięcia, określoną 
w kolumnie 5 Tabeli Nr 2.

ppkt 6) Prace w pobliżu napięcia mogą być wykonywane na podstawie 
polecenia pisemnego lub bez polecenia przez osoby upoważnione, 
na podstawie instrukcji wykonywania tych prac, obowiązujących w EOP, 
zgodnie z określonymi w nich zasadami.

Punkt 3.2.4. Podział prac
Prace w pobliżu napięcia



ppkt 1) Prace bez wyłączenia napięcia, są to prace przy urządzeniach 
elektroenergetycznych lub ich częściach znajdujących się pod napięciem, 
podczas których osoba wykonująca prace dowolną częścią swojego ciała, 
odzieży, narzędziem lub innym przedmiotem nie wkracza w strefę prac 
w pobliżu napięcia, określoną w kolumnie 5 Tabeli Nr 2.

Punkt 3.2.5. Podział prac
Prace bez wyłączenia napięcia 



Podział prac
Prace bez wyłączenia napięcia 

ppkt 2) Bez wyłączenia napięcia mogą być wykonywane między innymi 
prace w zakresie:

a) montażu konstrukcji, osprzętu, urządzeń i aparatury,

b) wprowadzania kabli elektroenergetycznych na konstrukcje wsporcze 
napowietrznych linii i stacji elektroenergetycznych,

c) odkopania kabli elektroenergetycznych:

– nn do poziomu powłoki,

– SN i WN do poziomu folii ostrzegawczej, osłon lub do poziomu 
powłoki po podjęciu dodatkowych środków zapewniających 
bezpieczeństwo, określonych w poleceniu pisemnym 
lub odpowiednich, obowiązujących w EOP, instrukcjach 
eksploatacji lub wykonywania prac.

Punkt 3.2.5. 



Podział prac
Prace bez wyłączenia napięcia 

ppkt 4) Prace bez wyłączenia napięcia powinny być wykonywane 
na podstawie polecenia pisemnego lub bez polecenia przez osoby 
upoważnione, w oparciu o instrukcje eksploatacji, w tym instrukcje 
wykonywania tych prac, obowiązujące w EOP.

ppkt 5) Dopuszczalne jest wykonywanie prac przygotowawczych 
(do których zaliczamy między innymi: przygotowywanie konstrukcji 
słupa, i innych elementów infrastruktury elektroenergetycznej 
„na poziomie 0”)  w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych, 
bez przekraczania strefy prac w pobliżu napięcia pod warunkiem 
zgłoszenia bezpośrednio  przed ich rozpoczęciem właściwemu 
obszarowo dyspozytorowi RDM/CDM oraz po ich zakończeniu.

Punkt 3.2.5. 
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Prace pomocnicze

ppkt 1) Prace pomocnicze – są to prace niebędące 
pracami eksploatacyjnymi, wykonywane w pobliżu 
urządzeń elektroenergetycznych oraz 
w pomieszczeniach lub terenach ruchu elektrycznego, 
związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania 
oraz stanu technicznego obiektów 
elektroenergetycznych, wykazane w Tabeli Nr 3.

Punkt 3.3.

Prace w zakresie 
budowy, konserwacji 
i remontów budynków

Prace w zakresie 
budowy, konserwacji 
i remontów urządzeń 

budowlanych

Prace na 
urządzeniach 
infrastruktury 

teletechnicznej

Prace konserwacyjne i 
renowacyjne 

konstrukcji wsporczych 
oraz fundamentów

Prace wycinkowe

Prace sprzętem 
zmechanizowanym 
samojezdnym (np. 

podnośniki koszowe, 
żurawie, 

świdroustawiacze, 
koparki, itp.) o 

zmiennej lokalizacji

Prace ziemne

Prace porządkowe

Prace związane z 
udostępnianiem 

obiektów 
elektroenergetycznych



Prace pomocnicze

ppkt 2) Prace pomocnicze wykazane w Tabeli 3 mogą być wykonywane 
przez osoby nieuprawnione, poinstruowane.

ppkt 3) Prace pomocnicze mogą być wykonywane w pobliżu znajdujących 
się pod napięciem urządzeń elektroenergetycznych pod warunkiem 
zachowania odpowiednich minimalnych odstępów w powietrzu 
od najbliższych przewodów lub nieosłoniętych części pod napięciem, 
uwzględniających, przez cały czas wykonywania prac, przemieszczanie 
osób, sprzętu, narzędzi i przedmiotów trzymanych w rękach 
oraz przesunięcia przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych:

a) w przypadku prac wykonywanych przez osoby uprawnione 
lub nieuprawnione pod nadzorem, minimalnych odstępów w powietrzu 
określonych w kolumnie 2 Tabeli Nr 4,

b) w przypadku prac wykonywanych przez osoby nieuprawnione, 
minimalnych odstępów w powietrzu określonych w kolumnie 3 Tabeli Nr 4.

Punkt 3.3.



Prace pomocnicze Punkt 3.3.

Napięcie znamionowe urządzenia 

elektroenergetycznego (kV)

Minimalny odstęp w powietrzu (m):

Prace wykonywane przez osoby 

uprawnione bez nadzoru 

lub osoby nieuprawnione 

pod nadzorem.

Praca sprzętu zmechanizowanego 

pod nadzorem.

Prace wykonywane przez osoby 

nieuprawnione bez nadzoru.

Praca sprzętu zmechanizowanego 

bez nadzoru.

1 2 3

do 1 0,5 3,0

powyżej 1 do 15 1,4 5,0

powyżej 15 do 30 1,4 10,0

110 2,0 15,0

220 3,0 30,0

400 4,0 30,0

T
a
b
e
la

 N
r 

4
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Prace z użyciem sprzętu zmechanizowanego

ppkt 5) Prace pod napięciem z wykorzystaniem podnośników koszowych 
mogą być wykonywane w odstępach mniejszych niż określono 
w kolumnie 2 Tabeli Nr 4, jeżeli przewiduje to instrukcja wykonywania 
tych prac.

ppkt 9) Praca w koszu podnośnika jest pracą na wysokości, w związku 
z czym, osoby wykonujące tę pracę powinny spełniać wymagania 
określone w Instrukcji organizacji i prowadzenia prac na wysokości 
obowiązującej w EOP. 

Punkt 3.4.



ppkt 11) Zabronione jest:

f) wykonywanie prac przy użyciu sprzętu zmechanizowanego:

- w odstępach mniejszych niż minimalne odstępy w powietrzu określone 
w kolumnie 2 Tabeli Nr 4 (nie dotyczy prac pod napięciem),

- przy braku możliwości prawidłowej oceny wymaganych minimalnych 
odstępów w powietrzu.

Prace z użyciem sprzętu zmechanizowanego Punkt 3.4.
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Zasady ewidencjonowania i okresowych badań 

sprzętu ochronnego

ppkt 1) Pracodawca prowadzący eksploatację oraz wykonawca zewnętrzny 
wyposaża pracowników w niezbędny do bezpiecznego wykonania pracy 
sprzęt ochronny i środki ochrony indywidualnej.

ppkt 2) Sprzęt ochronny i środki ochrony indywidualnej podlegające 
badaniom okresowym powinny być oznakowane w sposób trwały przez 
podanie numeru ewidencyjnego, daty następnego badania okresowego 
oraz cechy przeznaczenia. Dopuszcza się oznakowanie i ewidencjonowanie 
ww. sprzętu w sposób elektroniczny umożliwiający jednoznaczną 
identyfikację przez użytkownika.

Punkt 3.5. 



ppkt 3) Narzędzia pracy i sprzęt ochronny powinny być poddawane 
okresowym próbom i badaniom w zakresie ustalonym w Polskich Normach 
lub w dokumentacji producenta, przy czym próbie wytrzymałości elektrycznej 
powinien być poddawany sprzęt ochronny do pracy przy urządzeniach 
elektroenergetycznych nie rzadziej niż:

a) co 6 miesięcy: półbuty, kalosze i rękawice elektroizolacyjne klasy 1, 2 i 3,

b) co 12 miesięcy: uzgadniacze faz, drążki izolacyjne i wskaźniki napięcia 
od 1 ÷ 110 kV, kleszcze izolacyjne,

c) co 24 miesiące: drążki izolacyjne i wskaźniki napięcia 220 i 400 kV,

d) co 12 miesięcy: zestawy hydrauliczne do bezpiecznego przecinania kabli,

o ile producent w instrukcji użytkowania nie wskazuje innych terminów badań. 

Zasady ewidencjonowania i okresowych badań 

sprzętu ochronnego
Punkt 3.5. 



ppkt 4) Sprzęt wykorzystywany do prac pod napięciem podlega badaniom 
określonym w instrukcjach wykonywania tych prac. 

ppkt 5) Wyznaczone osoby powinny okresowo nie rzadziej niż raz na rok 
(o ile instrukcje producenta nie stanowią inaczej) sprawdzać stan techniczny 
oraz prowadzić ewidencję w zakresie: 

a) sprzętu ochronnego elektroizolacyjnego 
– ewidencja,

b) wskazującego obecność napięcia 
– ewidencja,

c) sprzęt chroniący przed upadkiem 
z wysokości – ewidencja i stan techniczny.

Zasady ewidencjonowania i okresowych badań 

sprzętu ochronnego
Punkt 3.5. 
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Polecenie wykonania pracy 

Forma i treść załącznika nie uległa zmianom. 

Załącznik nr 1



Książka instruktaży Załącznik nr 2

Formularz zmodyfikowano w zakresie rozszerzenia opisu część nagłówkowej 
oraz dodania kolumny związanej z wyznaczeniem osoby pełniącej nadzór nad 
osobami nieuprawnionymi wykonującymi prace eksploatacyjne.   



Zasady postępowania przy udzielaniu 

pierwszej pomocy przedmedycznej
Załącznik nr 3

Forma i treść załącznika nie uległa zmianom. 



Aktualizacja IOBP wchodzi w życie 

z dniem 26 października 2020 roku




