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NOWY ŁAD: Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach 

energetycznych w świetle nowego rozporządzenia  

Ministra Energii z dnia 28.08.2019 r. 

(weszło w życie 28.10.2020 roku) 
- przez pryzmat historii bezpieczeństwa i SEP 

  

 

− Interpretacja norm przedmiotowych dotyczących eksploatacji urządzeń energetycznych 

PN-EN 50110-1  i PN-EN 50110-2  

 

− Organizacja pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych. Odpowiedzialność 

pracodawcy wobec pracowników (urządzenia własne lub cudze) 

 

− Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy  

i eksploatacyjna obowiązkowa!  

  

- Kwalifikacje elektryków nowe problemy,  

- stare przyzwyczajenia 



Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie 

o denara umówiłeś się ze mną?  

Gospodarz (pracodawca) – umowa -  zapłata 



Co to jest bezpieczeństwo? 

 Według słownikowej definicji bezpieczeństwo, jest to przede 

wszystkim stan braku zagrożenia. Oczywiście już jednak od 

starożytności wiadomo, że kontakt z elektrycznością, wówczas 

ujawnianą przez siły przyrody, stanowił poważne, jeśli nie 

śmiertelne zagrożenie. Pioruny i błyskawice mające służyć do 

karania nieposłusznych były symbolem władzy gromowładnego 

Zeusa i Jowisza, szefów bóstw greckich i rzymskich. W wiekach 

późniejszych coraz częstsze było przypisywanie przyczyn 

sprawczych wyładowań atmosferycznych magii czarnej, siłom 

nieczystym, a nawet  gniewowi boskiemu 



Jak to było w wieku XVIII? 

 W  encyklopedycznym dziele ks. 

Bystrzonowskiego z 1743 r. Informacyja 

matematyczna rozumnie ciekawego 

Polaka przeczytać można było:” Siódmy 

iest piorun:, a iest  exchalacya 

gorąca, sucha, tęga, zpiekła zapalona, 

chmurę rozrywaiąca, y z impetem z 

niey wypadaiąca. Piorunow iest 

rozmaita dzielność y skutek….A 

nayskuteczniyszy sposb iest niebania 

się pioruna, wolne sumnienie od 

grzechu ciężkiego y gotowość na 

śmierć.” 



Ale już 34 lata później…  

 w roku 1777 ukazał się drukiem w języku 

polskim praca zawierająca między innymi 

wiadomości o elektryczności i magnetyzmie, 

w tym i o konduktorach, czyli 

piorunochronach, autorstwa również księdza 

Józefa Osińskiego zatytułowana Fizyka 

doświadczeniami potwierdzona – krótko 

zebrana. Jozef Osiński jest też autorem jednej 

z pierwszych ksiąg o bezpieczeństwie 

elektrycznym, wydanej w Warszawie w roku 

1784, zatytułowanej Sposób ubezpieczający 

Życie y Maiątek od piorunów. 



  

W wieku XIX…. 

 
 W wieku XIX elektryzacja, czy jak wówczas mówiono bursztynowanie, służyła także ratowaniu życia. 

Wspomnieć może warto o artykułach pana Aleksandra Jaworowskiego z Gazety Lekarskiej (1899 i 

1890) zatytułowanych „Leczenie nowotworów za pomocą prądu stałego, stosowanego zewnętrznie”. 

 Temat bezpieczeństwa pojawił się nieco później, prawdopodobnie zaczął być ważny w miarę rozwoju 

praktycznych zastosowań elektryczności i wzrostu liczby wypadków. Pod koniec XIX wieku ukazały 

się dwa artykuły w Przeglądzie Technicznym: S. Stetkiewicza O wypadkach spowodowanych przez 

prąd elektryczny i o środkach ratowania porażonych (1894) i E. Wawra Doraźna pomoc w 

nieszczęśliwych wypadkach, którym ulegają osoby obsługujące przyrządy i urządzenia elektryczne 

(1900). 

 W 1899 powstała, z inicjatywy Ksawerego Gnoińskiego, w ramach wyodrębnionej Delegacji 

Elektrotechnicznej, Komisja Przepisowa w składzie: K. Gnoiński, Wilhelm Hertz i Adolf Kipman. 

Wynikiem prac tej komisji były wydane w Warszawie, w początku 1901 r., Przepisy bezpieczeństwa 

dla instalacji elektrycznych o prądzie silnym, podług przepisów związku elektrotechników niemieckich 

 



Okres międzywojenny 

 
 Po powstaniu niepodległego Państwa Polskiego, już w  

lutym II 1919r. Urząd Elektryfikacyjny przy Ministrze 

Przemysłu i Handlu uznał prace Komisji Przepisowej Koła 

Elektrotechników przy Stowarzyszeniu Techników w 

Warszawie (powstałego ze wspomnianej już Delegacji 

Elektrotechnicznej), traktując je jako przepisy państwowe. 

Wkrótce nakładem tegoż ministerstwa opublikowano 

Przepisy bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych o 

napięciu do 250 V. Następnie zajmowała się ona (na 11 

posiedzeniach w 1919 r.) rozszerzaniem treści tych 

przepisów do drugiego ich wydania oraz opracowaniem 

tablic zawierających wskazówki na wypadek pożaru i o 

ratowaniu porażonych prądem elektrycznym. 



 Już w czerwcu 1919r. 

 Statut Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich 

uchwalony na zjeździe założycielskim w czerwcu 

1919 roku w paragrafie 3 podpunkt d) stwierdzał, 

że: „Zadaniem Stowarzyszenia jest zrzeszenie 

elektrotechników polskich w celu: (…) wspólnego 

ustalania przepisów dotyczących instalacyi, typu 

materyałów, środków bezpieczeństwa (…)”. 

 Znak przepisowy SEP (1929-1933) - Komisja 

Organizacyjna Znaku Przepisowego SEP: 

Kazimierz Straszewski, Tadeusz Czaplicki, 

Kazimierz Drewnowski, Bolesław Jabłoński, Józef 

Podoski, Roman Podoski, Jerzy I. Skowroński, 

Włodzimierz Krukowski i Tadeusz Żerański 

 



Po 1945 roku… 
 Podejmowane przez przedwojennych działaczy 

SEP próby odbudowy Stowarzyszenia na 
poprzednich zasadach zderzyły się z 
wymuszoną całkowitą polityczną przebudowa 
kraju, jego gospodarki jak i społeczeństwa. 
Zaowocowało to zmianą statutu SEP w 1948 
roku, co spowodowało: „(…)przekazanie spraw 
normalizacyjnych i przepisowych do PKN, 
ograniczenie działalności wydawniczej oraz 
przejęcie akcji bhp przez Centralną Radę 
Zwiazków Zawodowych.” [2] 

 Dziś SEP, a zwłaszcza stowarzyszeni 
członkowie SEP odgrywają znaczącą rolę w 
działalności PKN na polu elektryki, z 
Przedstawicielem SEP w Radzie 
Normalizacyjnej. 

 



Organizacja w SEP 0chrony przed 

zagrożeniami elektrycznymi 

 Sprawy związane z bezpieczeństwem elektrycznym nie zniknęły jednak z działalności 

stowarzyszeniowej i prowadziły je ciągle reorganizowane komisje i komitety. I tak w latach 1947 – 

1950 funkcjonowała Komisja Bezpieczeństwa Pracy SEP, w latach 1950 – 1958 Komitet Technicznej 

Ochrony Pracy, w latach 1958 – 1984 Centralna Komisja Technicznej Ochrony Pracy, od 29 III 1984 

do XII 1990 Komitet Ochrony przed Zagrożeniami Elektrycznymi. Wieloletnim przewodniczącym tych 

jednostek był Kolega Marian Wójcik. Obecnie działa Polski Komitet Bezpieczeństwa w Elektryce SEP, 

łączący obszar działania dawnego Komitetu Ochrony przed Zagrożeniami Elektrycznymi z dziedziną 

jaką się zajmował Komitet Prac pod Napięciem. Polskiemu Komitetowi Bezpieczeństwa w Elektryce 

SEP przewodniczy obecnie Kolega Bogumił Dudek. W pracach tego Komitetu dużo miejsca zajmuje 

problematyka prac pod napięciem i to w większości w przedsiębiorstwach energetyki zawodowej. 

Wspomnieć warto o współudziale przedstawicieli SEP w wielu konferencjach i spotkaniach 

dotyczących bezpiecznej pracy. ZIAD Bielsko Biała, SEP był wraz z PTPiREE organizatorem trzech 

spotkań jubileuszowych (45, 50 lecie Służb BHP w energetyce w 2003 r. i 55 lecie tych służb w 

2008r.). W 2008 roku odbyła się po raz pierwszy w Polsce dziewiąta międzynarodowa konferencja 

ICOLIM 2008 w Toruniu zorganizowana przez PTPiREE przy współudziale SEP. Konferencja 

poświęcona była bezwyłączeniowym technikom utrzymania sieci i urządzeń elektroenergetycznych.  

 



Na początku XXI wieku 

 Rozpoczęte w 1975 roku regularne 

szkolenia personelu do prac pod 

napięciem potwierdzają tezę, że 

technika ta pozwala wyeliminować 

wypadki śmiertelne i ograniczyć wypadki 

ciężkie; stąd maksyma: 

 Lepiej pracować pod napięciem, 

wiedząc o tym, niż łudzić się że zostało 

ono wyłączone! 

 



1

I blok tematyczny: 

Energetyka w obliczu nowych kierunków 

rozwoju



Pracodawca 

Pracownik 

Urządzenia 

własne 

Urządzenia 

cudze 

Instrukcje BHP i 

eksploatacyjne 

własne 

Instrukcje 

Zlecającego 

Za pracę należy się słuszna płaca, ale i za płacę należy się słuszna praca. 

Ryzyko 

Bezpieczeństwo 





Pracownik              Pracodawca 

- Ciągłe poszerzanie wiedzy 

- Doskonalenie umiejętności 

- Uświadamianie sobie swojego doświadczenia 

- Sprawdzanie okresowe swoich kwalifikacji 

- Potwierdzanie dyspozycji do pracy zespołowej 

- Panowanie nad emocjami i zachowaniami 

 

Kwalifikacje 

 

 

Odpowiedzialność 



Wideokonferencja 23 czerwca 2021 r. 

Dziękuję za uwagę! 


