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Rozwijamy się, aby być liderem. Gdańsk, maj 2016 r. 

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

 

Poprzednia wersja Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach 
elektroenergetycznych została wydana Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 09/2013  
z dnia 20 września 2013 roku. 
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Cel aktualizacji Instrukcji (IOBP) 

W pierwszej połowie 2015 r. powstała konieczność dostosowania zapisów IOBP 
do aktualnych potrzeb ENERGA – OPERATOR SA wynikających  
z uwarunkowań organizacyjnych i biznesowych: 

- wdrożenie w listopadzie 2014 r. procedury – „Wymagania bhp dla 
wykonawców zewnętrznych”, 

- potrzeba doprecyzowania katalogu prac budowlanych  
i pomocniczych (z wyraźnym rozgraniczeniem prac eksploatacyjnych),  

- odniesienie się do ustaleń i wniosków z grup roboczych dotyczących 
uziemień i łączników w obudowach zamkniętych, 

- uwzględnienie kwestii samodopuszczenia wykonawców zewnętrznych,  

- zaktualizowanie wytycznych dotyczących pierwszej pomocy przedlekarskiej 
oraz ochrony ppoż. 
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W dniu 16.06.2015 r. zostało wydane Polecenie Prezesa Zarządu  
nr 30/2015 powołujące Zespół Zadaniowy, którego zadaniem była 
weryfikacja i aktualizacja Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy  
przy urządzeniach elektroenergetycznych, obowiązującej  
w ENERGA–OPERATOR SA (IOBP). 

 

Skład zespołu zadaniowego został ustalony  
po konsultacjach Biura BHP i PPOŻ  
z Dyrektorem Pionu Zarządzania  
Majątkiem Sieciowym,  
Dyrektorami Generalnymi Oddziałów  
i Zarządami Spółek Prac na Sieci  
oraz Stroną Społeczną. 

 

Proces aktualizacji Instrukcji (IOBP) 
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Służby techniczne (7 osób) 

• Centrala (2) 

• Oddział w Toruniu (1) 

• Oddział w Koszalinie (1) 

• Eksploatacja Słupsk (1) 

• Eksploatacja Toruń (1) 

• Eksploatacja Gdańsk (1) 

Służby BHP (7 osób) 

• Centrala (2) 

• Oddział w Toruniu (1) 

• Oddział w Płocku (1) 

• Oddział w Olsztynie (1) 

• Eksploatacja Elbląg (1) 

• Eksploatacja Kalisz (1) 

Strona społeczna (1 osoba) 

• Oddział w Gdańsku (1) 

Zespół zadaniowy ds. aktualizacji IOBP (15 osób) 

Proces aktualizacji Instrukcji (IOBP) 



W trakcie prac Zespół Zadaniowy odbył pięć spotkań roboczych: 

• 09.07.2015 r. w Oddziale w Toruniu 

• 29.07.2015 r. w Centrali w Gdańsku 

• 03.09.2015 r. w Oddziale w Toruniu 

• 29.10.2015 r. w Centrali w Gdańsku 

• 17.12.2015 r. w Centrali w Gdańsku 

Proces aktualizacji Instrukcji (IOBP) 
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W trakcie prac poszczególne wersje tekstu IOBP poddawano 
konsultacjom: 

 

a) w dniu 24.07.2015 r. zwrócono się do Oddziałów oraz Spółek 
powiązanych procesowo o dokonanie gruntownego przeglądu zapisów 
IOBP oraz przesłanie wszelkich uwag w terminie do 15.08.2015 r. 

 

b) w dniu 09.10.2015 r. przesłano do Oddziałów oraz Spółek powiązanych 
procesowo propozycję tekstu aktualizowanej IOBP do końcowej 
konsultacji oraz przesłanie wszelkich uwag w terminie do 23.10.2015 r. 

Proces aktualizacji Instrukcji (IOBP) 
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Najważniejsze  
zmiany  
w IOBP 



1. Zmiany w definicjach 

2. Zasady organizacji prac – działania koordynującego  

3. Wzór polecenia wykonania pracy  

4. Wykonywanie prac 

a) prace eksploatacyjne 

b) prace budowlane i pomocnicze 

c) prace przy użyciu sprzętu zmechanizowanego 

5. Obowiązki dopuszczającego  

6. Książka instruktaży 

7. Wykonawcy zewnętrzni 

8. Zasady ochrony przeciwpożarowej 

9. Zasady postępowania  przy udzielaniu pierwszej pomocy 
przedmedycznej 

 
 

 

 

 

Najważniejsze zmiany w IOBP 
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1. Zmiany w definicjach 

2. Zasady organizacji prac – działania koordynującego  

3. Wzór polecenia wykonania pracy  

4. Wykonywanie prac 

a) prace eksploatacyjne 

b) prace budowlane i pomocnicze 

c) prace przy użyciu sprzętu zmechanizowanego 

5. Obowiązki dopuszczającego  

6. Książka instruktaży 

7. Wykonawcy zewnętrzni 

8. Zasady ochrony przeciwpożarowej 

9. Zasady postępowania  przy udzielaniu pierwszej pomocy 
przedmedycznej 

 
 

 

 

 

Najważniejsze zmiany w IOBP 
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Nowe definicje: 

- Książka instruktaży 

- Obudowa izolacyjna 

- Prace budowlane i pomocnicze 

- Prace w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych 

- Urządzenia elektroenergetyczne czynne 

- Urządzenia elektroenergetyczne nieczynne 

 

 

 

Zmiany w definicjach IOBP 



Rozwijamy się, aby być liderem. Gdańsk, maj 2016 r. 

Książka instruktaży  

 

dokument w formie papierowej lub elektronicznej służący 
do potwierdzania przeprowadzenia/otrzymania instruktażu 
w strefie pracy 

 

 

 

Zmiany w definicjach IOBP 
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Obudowa izolacyjna  

 

część zapewniająca ochronę urządzenia przed określonymi 
wpływami otoczenia i dotykiem bezpośrednim z dowolnej 
strony 

 

 

Zmiany w definicjach IOBP 
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Prace budowlane i pomocnicze  

 

prace budowlane i inne prace pomocnicze niebędące 
pracami eksploatacyjnymi, związane z zapewnieniem 
prawidłowego funkcjonowania oraz stanu technicznego 
obiektów elektroenergetycznych 

 

Zmiany w definicjach IOBP 
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Prace w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych  

 

wszelkie prace wykonywane w pobliżu urządzeń 
elektroenergetycznych w odstępach mniejszych od tych 
urządzeń niż określone w kolumnie 3 Tabeli 4 niniejszej 
instrukcji oraz prace wykonywane w pomieszczeniach lub 
na terenach ruchu elektrycznego 

Zmiany w definicjach IOBP 
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Urządzenia elektroenergetyczne czynne 

 

urządzenia elektroenergetyczne znajdujące się pod napięciem lub 
do których za pomocą istniejących łączników i aparatów jest 
możliwe podanie napięcia lub innych czynników powodujących 
zagrożenie 

 

 

Zmiany w definicjach IOBP 
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Urządzenia elektroenergetyczne nieczynne  

 

urządzenia elektroenergetyczne nie przekazane do eksploatacji lub 
czasowo unieczynnione, do których za pomocą istniejących 
łączników i aparatów nie ma możliwości podania napięcia lub 
innych czynników powodujących zagrożenie 

Zmiany w definicjach IOBP 



1. Zmiany w definicjach 

2. Zasady organizacji prac – działania koordynującego  

3. Wzór polecenia wykonania pracy  

4. Wykonywanie prac 

a) prace eksploatacyjne 

b) prace budowlane i pomocnicze 

c) prace przy użyciu sprzętu zmechanizowanego 

5. Obowiązki dopuszczającego  

6. Książka instruktaży 

7. Wykonawcy zewnętrzni 

8. Zasady ochrony przeciwpożarowej 

9. Zasady postępowania  przy udzielaniu pierwszej pomocy 
przedmedycznej 

 
 

 

 

 

Najważniejsze zmiany w IOBP 
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Skoordynowanie przez koordynującego wykonania prac z ruchem 
urządzeń elektroenergetycznych, obejmujące w szczególności: 

a) zapoznanie się z treścią polecenia pisemnego lub w przypadku 
wykonywania prac na podstawie instrukcji eksploatacji, w tym instrukcji 
wykonywania prac, z zakresem prac, warunkami i środkami ochronnymi, 
niezbędnymi do zapewnienia bezpiecznego przygotowania i wykonywania 
poleconych prac, 

b) określenie zakresu oraz kolejności wykonywania czynności 
łączeniowych związanych z przygotowaniem i likwidacją strefy pracy, 
jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo lub technologia wykonywania prac, 

c) wydanie zezwolenia dopuszczającemu na przygotowanie, przekazanie 
i likwidację strefy pracy, 

 

 

 

Zasady organizacji prac – działania koordynującego  
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d) ustalenie kolejności prowadzenia prac, przerwania, wznowienia lub 
zakończenia prac, 

e) wydanie zezwolenia dopuszczającemu na uruchomienie urządzeń 
elektroenergetycznych, przy których była wykonywana praca, jeżeli  
w związku z jej wykonywaniem były one wyłączone z ruchu, 

f) zarejestrowanie w rejestratorze rozmów ustaleń wynikających  
z podpunktów b), c), d), e); w przypadku wystąpienia awarii systemu 
rejestracji rozmów zapisanie powyższych informacji w dzienniku 
operacyjnym, 

g) odwzorowanie stanu łączników oraz umieszczenie informacji 
związanych z pracami przy urządzeniach elektroenergetycznych  
na schemacie sieci. 

 

 

Zasady organizacji prac – działania koordynującego  



1. Zmiany w definicjach 

2. Zasady organizacji prac – działania koordynującego  

3. Wzór polecenia wykonania pracy  

4. Wykonywanie prac 

a) prace eksploatacyjne 

b) prace budowlane i pomocnicze 

c) prace przy użyciu sprzętu zmechanizowanego 

5. Obowiązki dopuszczającego  

6. Książka instruktaży 

7. Wykonawcy zewnętrzni 

8. Zasady ochrony przeciwpożarowej 

9. Zasady postępowania  przy udzielaniu pierwszej pomocy 
przedmedycznej 

 
 

 

 

 

Najważniejsze zmiany w IOBP 
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Wzór polecenia wykonania pracy 

Wzór polecenia wykonania pracy został zmodyfikowany poprzez: 

 dodanie numerów telefonów kontaktowych  
(nr tel. do kierującego zespołem, nadzorującego, 
koordynującego, dopuszczającego)   

 przeniesienie osoby nadzorującego z punktu 1 
polecenia do punktu 4  

 dodanie punktu 10 – informacje dodatkowe 

 w tabeli dopuszczenia do prac  - uszczegółowiono 
zapisy dotyczące możliwości przerwania/ 
wznowienia pracy 
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Wzór polecenia wykonania pracy 

  

Dodano numery telefonów  
z uwagi na konieczność 
zapewnienia łączności zespołu 
wykonawcy zewnętrznego 
realizującego zadanie  
z Koordynującym.  

**) dotyczy prac wykonywanych przez wykonawców zewnętrznych 

_________________________________________________________________ 
 (numer telefonu**) 
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Wzór polecenia wykonania pracy 

Polecenie powinno być zawsze wystawione na 
kierującego zespołem, który jest odpowiedzialny 
za realizację zakresu pracy określonego  
w poleceniu. 

Przeniesienie osoby nadzorującego z punktu 1 
polecenia do punktu 4.  
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Miejsce wprowadzone z uwagi na 
możliwość uwzględnienia i dopisania do 
polecenia np. operatorów sprzętu 
zmechanizowanego dołączających do 
zespołu w trakcie wykonywania prac.  

Wzór polecenia wykonania pracy 
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Możliwość ponownego wznowienia pracy przez 
kierującego zespołem bez udziału 
dopuszczającego (po przerwie bez likwidacji 
strefy pracy, w przypadku niestwierdzenia 
pogorszenia warunków bezpieczeństwa  
w strefie pracy).  

Wzór polecenia wykonania pracy 



1. Zmiany w definicjach 

2. Zasady organizacji prac – działania koordynującego  

3. Wzór polecenia wykonania pracy  

4. Wykonywanie prac 

a) prace eksploatacyjne 

b) prace budowlane i pomocnicze 

c) prace przy użyciu sprzętu zmechanizowanego 

5. Obowiązki dopuszczającego  

6. Książka instruktaży 

7. Wykonawcy zewnętrzni 

8. Zasady ochrony przeciwpożarowej 

9. Zasady postępowania  przy udzielaniu pierwszej pomocy 
przedmedycznej 

 
 

 

 

 

Najważniejsze zmiany w IOBP 
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Wykonywanie prac 

 

 
Wykonywanie prac 

Prace 
eksploatacyjne 

Przy wyłączonym 
napięciu 

Praca pod 
napięciem 

Prace w pobliżu 
napięcia 

Prace bez 
wyłączenia napięcia 

Prace budowlane  
i pomocnicze 

Prace w pobliżu 
urządzeń 

elektroenergetycznych  



Strefy prac 

strefa prac bez wyłączenia napięcia  
oraz prac budowlanych i pomocniczych 

nieosłonięta część pod napięciem 

strefa prac pod napięciem 

strefa prac w pobliżu napięcia 
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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* 300 300 
3 60 600 1000 1120 
6 90 600 1000 1120 
10 120 600 1000 1150 
15 160 600 1000 1160 
20 220 600 1000 1220 
30 320 600 1000 1320 
110 1000 1115 1115 2000 
220 1600 2500 2500 3000 
400 2500 3500 3500 4000 

Tabela 2 IOBP 

* „bez dotyku” 
oznacza, że osoba 
wykonująca prace 
żadną częścią swojego 
ciała, 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. 

 



Wykonywanie prac 

Prace 
eksploatacyjne 

Przy wyłączonym 
napięciu 

Praca pod 
napięciem 

Prace w pobliżu 
napięcia 

Prace bez 
wyłączenia napięcia 

Prace budowlane  
i pomocnicze 

Prace w pobliżu 
urządzeń 

elektroenergetycznych  
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Wykonywanie prac 
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Wykonywanie prac – prace eksploatacyjne 

Prace eksploatacyjne  

prace wykonywane przy urządzeniach elektroenergetycznych  
w zakresie ich obsługi, konserwacji, remontów, montażu  
i kontrolno-pomiarowym. 

 

Prace eksploatacyjne mogą wykonywać osoby uprawnione  
i upoważnione.  
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Wykonywanie prac – prace eksploatacyjne 

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.  
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Wykonywanie prac – prace eksploatacyjne 

Wygrodzenie strefy pracy 

 

Zakres i sposób wygrodzenia, który uzależniony jest od 
wyznaczonej strefy pracy, zakresu pracy stosowanego sprzętu 
oraz warunków otoczenia, określa i realizuje dopuszczający 
uwzględniając zagrożenia dla osób wykonujących prace oraz dla 
osób postronnych. 

 

Wygrodzenie i oznaczenie strefy pracy musi w sposób 
jednoznaczny określać strefę, w której mogą znajdować się 
osoby wykonujące prace oraz sprzęt niezbędny do wykonania 
pracy. 

 

 



Wykonywanie prac 

Prace 
eksploatacyjne 

Przy wyłączonym 
napięciu 

Praca pod 
napięciem 

Prace w pobliżu 
napięcia 

Prace bez 
wyłączenia napięcia 

Prace budowlane  
i pomocnicze 

Prace w pobliżu 
urządzeń 

elektroenergetycznych  
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Wykonywanie prac – prace eksploatacyjne 



Prace przy wyłączonym napięciu  

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

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* 300 300 
3 60 600 1000 1120 
6 90 600 1000 1120 
10 120 600 1000 1150 
15 160 600 1000 1160 
20 220 600 1000 1220 
30 320 600 1000 1320 
110 1000 1115 1115 2000 
220 1600 2500 2500 3000 
400 2500 3500 3500 4000 

* „bez dotyku” 
oznacza, że osoba 
wykonująca prace 
żadną częścią swojego 
ciała, 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. 

 



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

a) wyłączyć i odłączyć urządzenia, 

b) zastosować odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym 
załączeniem napięcia, 

c) oznaczyć miejsce wyłączenia, 

d) sprawdzić, czy nie występuje napięcie na odłączonych 
urządzeniach, 
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Wykonywanie prac – prace eksploatacyjne przy 
wyłączonym napięciu  
 



d) uziemić i zewrzeć odłączone urządzenia, 

e) 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. 
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Wykonywanie prac – prace eksploatacyjne przy 
wyłączonym napięciu  
 



Wykonywanie prac 

Prace 
eksploatacyjne 

Przy wyłączonym 
napięciu 

Prace pod 
napięciem 

Prace w pobliżu 
napięcia 

Prace bez 
wyłączenia napięcia 

Prace budowlane 
 i pomocnicze 

Prace w pobliżu 
urządzeń 

elektroenergetycznych  
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Wykonywanie prac – prace eksploatacyjne 



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 2 (IOBP),  
dowolną częścią ciała albo  
trzymanymi narzędziami,  
elementami wyposażenia  
lub sprzętu. 

 

Rozwijamy się, aby być liderem. Gdańsk, maj 2016 r. 

Wykonywanie prac – prace eksploatacyjne 
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Wykonywanie prac – prace eksploatacyjne pod 
napięciem 
Tabela 2 IOBP 

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* 300 300 
3 60 600 1000 1120 
6 90 600 1000 1120 
10 120 600 1000 1150 
15 160 600 1000 1160 
20 220 600 1000 1220 
30 320 600 1000 1320 
110 1000 1115 1115 2000 
220 1600 2500 2500 3000 
400 2500 3500 3500 4000 

* „bez dotyku” 
oznacza, że osoba 
wykonująca prace 
żadną częścią swojego 
ciała, 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. 

 



Wykonywanie prac pod napięciem, 
jest możliwe wyłącznie po podjęciu 
skutecznych środków 
organizacyjnych i technicznych 
zapobiegających porażeniom  
i zwarciom oraz zastosowaniu 
odpowiednich środków ochrony 
indywidualnej. 
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Wykonywanie prac – prace eksploatacyjne pod 
napięciem 



Wymagania dotyczące prac pod napięciem, nie dotyczą czynności 
związanych ze: 

a) sprawdzaniem braku napięcia, 

b) stosowaniem uziemiaczy i zwieraczy przenośnych, 

c) wymianą wkładek bezpiecznikowych niskiego napięcia lub 
źródeł oświetlenia przy zapewnieniu ochrony przed dotykiem 
bezpośrednim, 

d) instalowaniem przegrody izolacyjnej między zestykami 
odłącznika SN, zakładaniem ekranów i osłon, 

e) wykonywaniem pomiarów i czynności kontrolno – 
pomiarowych. 
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Wykonywanie prac – prace eksploatacyjne pod 
napięciem 
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Wykonywanie prac – prace eksploatacyjne pod 
napięciem 
 
Prace pod napięciem mogą organizować i wykonywać wyłącznie 
osoby uprawnione i upoważnione, posiadające przeszkolenie  
w zakresie organizacji i/lub wykonywania tych prac. 

 

Prace pod napięciem mogą być wykonywane na podstawie 
polecenia pisemnego lub bez polecenia przez osoby uprawnione  
i upoważnione na podstawie instrukcji wykonywania tych prac, 
zgodnie z określonymi w nich zasadami. 

 

 



Wykonywanie prac 

Prace 
eksploatacyjne 

Przy wyłączonym 
napięciu 

Prace pod 
napięciem 

Prace w pobliżu 
napięcia 

Prace bez 
wyłączenia napięcia 

Prace budowlane  
i pomocnicze 

Prace w pobliżu 
urządzeń 

elektroenergetycznych  
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Wykonywanie prac – prace eksploatacyjne 



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, narzędziem  
lub innym przedmiotem wkracza  
w strefę prac w pobliżu napięcia,  
określoną w kolumnie 5 Tabeli 2 IOBP. 

 

Rozwijamy się, aby być liderem. Gdańsk, maj 2016 r. 

Wykonywanie prac – prace eksploatacyjne 
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Wykonywanie prac – prace eksploatacyjne  
w pobliżu napięcia 

* „bez dotyku” 
oznacza, że osoba 
wykonująca prace 
żadną częścią swojego 
ciała, 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. 

 

Tabela 2 IOBP 

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* 300 300 
3 60 600 1000 1120 
6 90 600 1000 1120 
10 120 600 1000 1150 
15 160 600 1000 1160 
20 220 600 1000 1220 
30 320 600 1000 1320 
110 1000 1115 1115 2000 
220 1600 2500 2500 3000 
400 2500 3500 3500 4000 



Prace w pobliżu napięcia przy napowietrznych liniach 
elektroenergetycznych SN i WN, należy wykonywać przy 
zablokowanej/odstawionej automatyce samoczynnego 
ponownego załączenia. 

 

Prace w pobliżu napięcia mogą być wykonywane na podstawie 
polecenia pisemnego lub bez polecenia przez osoby uprawnione  
i upoważnione, na podstawie instrukcji wykonywania tych prac, 
obowiązujących w ENERGA-OPERATOR SA, zgodnie z określonymi 
w nich zasadami. 
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Wykonywanie prac – prace eksploatacyjne  
w pobliżu napięcia 



Ochrona za pomocą sprzętu ochronnego 
 

 

 

 

Rozwijamy się, aby być liderem. Gdańsk, maj 2016 r. 

Wykonywanie prac – prace eksploatacyjne  
w pobliżu napięcia 

Sprzęt ochronny w postaci ekranów, przegród, osłon lub obudów izolacyjnych powinien 
być tak dobrany i zainstalowany, aby uniemożliwić dotknięcie urządzeń 
elektroenergetycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem. 

Instalowanie sprzętu ochronnego w strefie pracy pod napięciem lub strefie pracy w 
pobliżu napięcia powinno odbywać się przy wyłączonym napięciu lub pod napięciem, 
jeżeli możliwe jest zainstalowanie go za pomocą odpowiednich środków ochrony 
indywidualnej. 

Sprzęt ochronny wykorzystywany, jako ekrany, przegrody, czy osłony lub obudowy 
izolacyjne powinien być odpowiednio przechowywany, konserwowany, zabezpieczony 
przed uszkodzeniami podczas wykonywania prac, poddawany kontrolom i badaniom 
okresowym, jeżeli podlega takim kontrolom i badaniom oraz odpowiednio oznakowany 



Rozwijamy się, aby być liderem. Gdańsk, maj 2016 r. 

Ograniczenie minimalnego odstępu w powietrzu poprzez zastosowanie sprzętu ochronnego 
 

Wykonywanie prac – prace eksploatacyjne 

nieosłonięta część pod napięciem 

strefa prac pod napięciem 

strefa prac w pobliżu napięcia 
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Ograniczenie minimalnego odstępu w powietrzu poprzez zastosowanie sprzętu ochronnego 
 

Wykonywanie prac – prace eksploatacyjne 

nieosłonięta część pod napięciem 

strefa prac pod napięciem 

strefa prac w pobliżu napięcia 

kierunek ruchu sprzętu ochronnego 
w celu ograniczenia minimalnego 
odstępu w powietrzu 



Wykonywanie prac 

Prace 
eksploatacyjne 

Przy wyłączonym 
napięciu 

Prace pod 
napięciem 

Prace w pobliżu 
napięcia 

Prace bez 
wyłączenia napięcia 

Prace budowlane  
i pomocnicze 

Prace w pobliżu 
urządzeń 

elektroenergetycznych  

Rozwijamy się, aby być liderem. Gdańsk, maj 2016 r. 

 

 

Wykonywanie prac – prace eksploatacyjne 



 

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, narzędziem lub innym 
przedmiotem nie wkracza w strefę 
prac w pobliżu napięcia, określoną  
w kolumnie 5 Tabeli 2 IOBP. 
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Wykonywanie prac – prace eksploatacyjne 



Wprowadzenie definicji umożliwia podział zakresu prac, na 
czynności (prace), które mogą być wykonywane bez wyłączenia 
napięcia oraz z wyłączeniem napięcia. 

 

Umożliwia to również skrócenie czasów wyłączeń dla realizacji 
danego zadania. Podział wymaga jednak wprowadzenia co 
najmniej dwóch poleceń na jedno zadanie - dla zakresu bez 
wyłączenia napięcia i dla zakresu z wyłączeniem, albo co 
najmniej dwóch zleceń, jeżeli prace realizowane są na podstawie 
instrukcji wykonywania prac.   

 

Wykonywanie prac – prace eksploatacyjne bez 
wyłączenia napięcia 
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Wykonywanie prac – prace eksploatacyjne bez 
wyłączenia napięcia 

* „bez dotyku” oznacza, 

że osoba wykonująca 

prace żadną częścią 

swojego ciała, 

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. 

 

Tabela 2 IOBP 

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* 300 300 
3 60 600 1000 1120 
6 90 600 1000 1120 
10 120 600 1000 1150 
15 160 600 1000 1160 
20 220 600 1000 1220 
30 320 600 1000 1320 
110 1000 1115 1115 2000 
220 1600 2500 2500 3000 
400 2500 3500 3500 4000 



Wykonywanie prac 

Prace 
eksploatacyjne 

Przy wyłączonym 
napięciu 

Prace pod 
napięciem 

Prace w pobliżu 
napięcia 

Prace bez 
wyłączenia napięcia 

Prace budowlane  
i pomocnicze 

Prace w pobliżu 
urządzeń 

elektroenergetycznych  
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Wykonywanie prac – prace budowlane i pomocnicze 



Prace budowlane i 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 3 IOBP. 

Prace te mogą być wykonywane przez osoby nieuprawnione, 
poinstruowane.  
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Wykonywanie prac – prace budowlane i pomocnicze 



Wykaz prac budowlanych i pomocniczych 

Rodzaj prac Przykładowy zakres prac 

1 2 3 

1 Prace w zakresie budowy, konserwacji  
i remontów budynków 

 dekarskie i blacharskie, zbrojarskie, betoniarskie, murarskie, 
spawalnicze, ślusarskie, malarskie;  

2 Prace w zakresie budowy, konserwacji  
i remontów urządzeń budowlanych 

 w instalacjach: wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, 
 bramy, ogrodzenia,  
 drogi wewnętrzne, place postojowe i śmietniki; 

3 Prace na urządzeniach infrastruktury 
teletechnicznej 

 w sieciach infrastruktury teletechnicznej i łączności nie związanych 
z urządzeniami elektroenergetycznymi (światłowody, maszty 
trunkingowe), systemów alarmowych, urządzeń 
przeciwpożarowych; 

4 Prace konserwacyjne i renowacyjne 
konstrukcji wsporczych oraz 
fundamentów 

 malowanie konstrukcji, fundamentów, 
 wymiana/montaż znaków bezpieczeństwa i informacyjnych; 

5 Prace wycinkowe  wycinanie/przycinanie gałęzi, drzew, krzewów i podrostów, 
 cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów (chirurgia), 
 karczowanie, frezowanie pozostałości pni, 
 sortowanie, składanie, wywóz pozyskanych przy wycince i cięciach 

kłód, grubizn i gałęzi, 
 zrębkowanie, 
 wywóz odpadów i wyrównanie terenu, 
 zabezpieczenie drzew i krzewów chronionych podczas 

wykonywania prac wycinkowych; 

Wykonywanie prac – prace budowlane i pomocnicze 
Tabela 3 IOBP 
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Wykaz prac budowlanych i pomocniczych 

Rodzaj prac Przykładowy zakres prac 

1 2 3 

6 Prace sprzętem zmechanizowanym 
samojezdnym (np. podnośniki 
koszowe, żurawie, świdroustawiacze, 
koparki, itp.) o zmiennej lokalizacji 

 montaż/demontaż, załadunek/rozładunek, remont bądź 
konserwacja słupów, konstrukcji oraz innych urządzeń 
elektroenergetycznych; 

7 Prace ziemne  prace związana z wykonywaniem różnego rodzaju wykopów, 
nasypów oraz niwelacji terenu; 

8 Prace porządkowe  utrzymanie zieleni, odchwaszczanie, 
 sprzątanie pomieszczeń i terenu, 
 usuwanie kretowisk, buchtowisk, 
 odśnieżanie, 
 wywóz śmieci, odpadów i nieczystości płynnych, 
 stosowanie środków mechanicznych i chemicznych do ochrony 

przed zwierzętami; 

9 Prace związane z udostępnianiem 
obiektów elektroenergetycznych 

 pomiary geodezyjne, 
 wizje lokalne, 
 konserwacja sprzętu i instalacji gaśniczych,  
 o charakterze szkoleniowym i informacyjnym, 
 inspekcje, 
 wjazdy i przejazdy środków transportu; 

Wykonywanie prac – prace budowlane i pomocnicze 
Tabela 3 IOBP 
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Prace budowlane i 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: 
 

• w przypadku prac wykonywanych przez osoby uprawnione, minimalnych 
odstępów w powietrzu określonych w kolumnie 2 Tabeli 4 IOBP, 

 

• w przypadku prac wykonywanych przez osoby nieuprawnione, 
minimalnych odstępów w powietrzu określonych w kolumnie 3  
Tabeli 4 IOBP. 
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Wykonywanie prac – prace budowlane i pomocnicze 
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Tabela 4 IOBP 

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 1,2 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 

Wykonywanie prac – prace budowlane i pomocnicze 



Wykonywanie prac, przy użyciu sprzętu zmechanizowanego 
samojezdnego (np. podnośniki koszowe, żurawie, 
świdroustawiacze, koparki, itp.) o zmiennej lokalizacji,  
w pobliżu znajdujących się pod napięciem napowietrznych 
urządzeń elektroenergetycznych lub ich części może odbywać 
się przy zachowaniu minimalnych odstępów w powietrzu 
określonych w tabeli nr 4 IOBP. 

Rozwijamy się, aby być liderem. Gdańsk, maj 2016 r. 

Wykonywanie prac – prace przy użyciu sprzętu 
zmechanizowanego 
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Wykonywanie prac – prace przy użyciu sprzętu 
zmechanizowanego 
 Tabela 4 IOBP 

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 1,2 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 
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Wykonywanie prac – prace przy użyciu sprzętu 
zmechanizowanego 
  

Prace przy użyciu sprzętu zmechanizowanego, w pobliżu 
znajdujących się pod napięciem napowietrznych urządzeń 
elektroenergetycznych w odstępach mniejszych niż minimalne 
odstępy w powietrzu określone w kolumnie 3 Tabeli 4 IOBP 
powinny być wykonywane na podstawie polecenia pisemnego  
lub bez polecenia, w oparciu o instrukcje eksploatacji, w tym 
instrukcje wykonywania prac, obowiązujące lub uzgodnione  
w ENERGA-OPERATOR SA.  
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Wykonywanie prac – prace przy użyciu sprzętu 
zmechanizowanego 
 Podstawowym warunkiem wykonywania tych prac jest 
zachowanie odstępów określonych w kolumnie 2 Tabeli 4 (IOBP) 
oraz zapewnienia nadzorowania pracy sprzętu 
zmechanizowanego w strefie pracy przez kierującego zespołem 
lub inną uprawnioną osobę, wyznaczoną ze składu zespołu oraz 
wyłączoną z wykonywania pracy przez kierującego zespołem  
lub nadzorującego. 

Prace przy użyciu sprzętu  
zmechanizowanego powinny być  
wykonywane z pełnym  
uwzględnieniem wymogów  
i zasad zawartych w dokumentacji  
techniczno-ruchowej tego sprzętu. 
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Wykonywanie prac – prace przy użyciu sprzętu 
zmechanizowanego 
 Zabronione jest: 

wykonywanie prac przy użyciu sprzętu zmechanizowanego: 

- w odstępach mniejszych niż minimalne odstępy w powietrzu 
określone w kolumnie 2 Tabeli 4 IOBP, 

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

 

Jeżeli nie można zachować lub prawidłowo ocenić 
powyższych odstępów należy postępować zgodnie z punktem 
„Prace przy wyłączonym napięciu”. 



1. Zmiany w definicjach 

2. Zasady organizacji prac – działania koordynującego  

3. Wzór polecenia wykonania pracy  

4. Wykonywanie prac 

a) prace eksploatacyjne 

b) prace budowlane i pomocnicze 

c) prace przy użyciu sprzętu zmechanizowanego 

5. Obowiązki dopuszczającego  

6. Książka instruktaży 

7. Wykonawcy zewnętrzni 

8. Zasady ochrony przeciwpożarowej 

9. Zasady postępowania  przy udzielaniu pierwszej pomocy 
przedmedycznej 

 
 

 

 

 

Najważniejsze zmiany w IOBP 
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Do dotychczasowych obowiązków dopuszczającego związanych  
z przygotowaniem i przekazaniem strefy pracy dodano zapis : 

 

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

Obowiązki dopuszczającego  
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1. Zmiany w definicjach 

2. Zasady organizacji prac – działania koordynującego  

3. Wzór polecenia wykonania pracy  

4. Wykonywanie prac 

a) prace eksploatacyjne 

b) prace budowlane i pomocnicze 

c) prace przy użyciu sprzętu zmechanizowanego 

5. Obowiązki dopuszczającego  

6. Książka instruktaży 

7. Wykonawcy zewnętrzni 

8. Zasady ochrony przeciwpożarowej 

9. Zasady postępowania  przy udzielaniu pierwszej pomocy 
przedmedycznej 

 
 

 

 

 

Najważniejsze zmiany w IOBP 
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Książka instruktaży   

Książka Instruktaży - dokument w formie papierowej lub elektronicznej służący do 
potwierdzania przeprowadzenia/otrzymania instruktażu w strefie pracy   
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Książka instruktaży   Instruktażu należy udzielić 
przed rozpoczęciem każdej 
pracy wykonywanej w danym 
dniu. 



1. Zmiany w definicjach 

2. Zasady organizacji prac – działania koordynującego  

3. Wzór polecenia wykonania pracy  

4. Wykonywanie prac 

a) prace eksploatacyjne 

b) prace budowlane i pomocnicze 

c) prace przy użyciu sprzętu zmechanizowanego 

5. Obowiązki dopuszczającego  

6. Książka instruktaży 

7. Wykonawcy zewnętrzni 

8. Zasady ochrony przeciwpożarowej 

9. Zasady postępowania  przy udzielaniu pierwszej pomocy 
przedmedycznej 

 
 

 

 

 

Najważniejsze zmiany w IOBP 
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Zasady organizacji prac przez wykonawców 

zewnętrznych   
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Wykonawcy zewnętrzni prowadzący prace eksploatacyjne,  
a także prace budowlane i pomocnicze przy urządzeniach 
elektroenergetycznych oraz w ich pobliżu, będących własnością  
ENERGA-OPERATOR SA, zobowiązani są do spełniania wymagań  
w zakresie bezpieczeństwa pracy dotyczących: 

a) osób wykonujących prace, 

b) sprzętu ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej, 

c) narzędzi, maszyn i urządzeń, 

d) organizacji i wykonywania prac, wynikających z obowiązujących 
przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy, norm, technologii 
wykonywania prac, instrukcji producentów oraz wewnętrznych 
procedur/instrukcji obowiązujących w ENERGA-OPERATOR SA. 
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Wykonawcy zewnętrzni zobowiązani są do pisemnego zgłaszania prac do 
prowadzącego eksploatację. 

 

Wykonawcy zewnętrzni mogą wykonywać prace eksploatacyjne na podstawie 
polecenia pisemnego lub instrukcji eksploatacji, w tym instrukcji wykonywania 
prac obowiązujących w ENERGA-OPERATOR SA, zgodnie z zawartym 
porozumieniem lub umową oraz decyzją upoważnionej osoby prowadzącego 
eksploatację. 

 

Zasady organizacji prac przez wykonawców 

zewnętrznych   
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Wykonawcy zewnętrznemu może być powierzona realizacja działań związanych  
z dopuszczeniem do prac w zakresie określonym w zawartym  
z nim porozumieniu lub w umowie oraz pod warunkiem zapewnienia przez niego do 
ich realizacji osób upoważnionych do tych działań przez prowadzącego eksploatację, 
zgodnie z zasadami obowiązującymi  
w ENERGA-OPERATOR SA. 

 

Wymagania, obowiązki oraz odpowiedzialność wykonawców zewnętrznych  
w zakresie bezpieczeństwa pracy należy określić w zawieranych porozumieniach  
lub umowach. 

 

 

Zasady organizacji prac przez wykonawców 

zewnętrznych   



1. Zmiany w definicjach 

2. Zasady organizacji prac – działania koordynującego  

3. Wzór polecenia wykonania pracy  

4. Wykonywanie prac 

a) prace eksploatacyjne 

b) prace budowlane i pomocnicze 

c) prace przy użyciu sprzętu zmechanizowanego 

5. Obowiązki dopuszczającego  

6. Książka instruktaży 

7. Wykonawcy zewnętrzni 

8. Zasady ochrony przeciwpożarowej 

9. Zasady postępowania  przy udzielaniu pierwszej pomocy 
przedmedycznej 

 
 

 

 

 

Najważniejsze zmiany w IOBP 
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Zasady ochrony przeciwpożarowej 
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Używając gaśnic oraz urządzeń gaśniczych przy 
urządzeniach elektroenergetycznych oraz w ich pobliżu, 
należy zachowywać odpowiedni odstęp podczas gaszenia 
zgodnie z informacją określoną na gaśnicach  
oraz urządzeniach gaśniczych. 

 

Szczegółowe zasady w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
obiektów elektroenergetycznych  
są określone w instrukcjach eksploatacji   
i/lub w instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego tych 
obiektów, obowiązujących w ENERGA–OPERATOR SA. 
 

 



Zasady ochrony przeciwpożarowej 
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W przypadku wykonywania 
prac pożarowo niebezpiecznych 
należy: 
postępować zgodnie  
z Instrukcjami Bezpieczeństwa 
Pożarowego, Regulaminem 
Ochrony Przeciwpożarowej 
ENERGA-OPERATOR SA  
oraz ogólnie obowiązującymi 
przepisami z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej. 
 



1. Zmiany w definicjach 

2. Zasady organizacji prac – działania koordynującego  

3. Wzór polecenia wykonania pracy  

4. Wykonywanie prac 

a) prace eksploatacyjne 

b) prace budowlane i pomocnicze 

c) prace przy użyciu sprzętu zmechanizowanego 

5. Obowiązki dopuszczającego  

6. Książka instruktaży 

7. Wykonawcy zewnętrzni 

8. Zasady ochrony przeciwpożarowej 

9. Zasady postępowania  przy udzielaniu pierwszej pomocy 
przedmedycznej 

 
 

 

 

 

Najważniejsze zmiany w IOBP 
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Zmiany w zasadach postępowania przy udzielaniu pierwszej 
pomocy przedmedycznej dotyczą: 

 

- Szkoleń z pierwszej pomocy 

- Użycia defibrylatorów 

- Apteczek pierwszej pomocy 

Rozwijamy się, aby być liderem. Gdańsk, maj 2016 r. 

Zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej 
pomocy przedmedycznej 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixm7zu5cTKAhWHDSwKHdKHDmYQjRwIBw&url=https://pl.wikipedia.org/wiki/Defibrylator&psig=AFQjCNG7Wqw1D0AhQPUIXVzUkFvtrH8bNw&ust=1453805526732160


Pośredni (zewnętrzny) masaż serca 

Skuteczną metodą przywracania zatrzymanej pracy serca jest 
zastosowanie pośredniego masażu serca naprzemiennie z 
wdmuchiwaniem powietrza do płuc osoby ratowanej, jeśli 
ćwiczyłeś te czynności na szkoleniu. W razie gdybyś nie umiał, 
lub też nie chciał wykonać sztucznego oddychania 
wystarczy tylko uciskać klatkę piersiową. Wykonuj uciski 
bez przerw. 

 

Zasady postępowania  
przy udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej 
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Częstotliwość uciskania mostka wynosi 120 uciśnięć/min. 

 

Minimalizuj przerwy w czasie uciskania klatki piersiowej na 
wykonanie sztucznego oddychania.  

 

Pośredni masaż serca, podobnie jak oddech zastępczy, należy 
prowadzić do chwili przybycia Zespołu Ratownictwa Medycznego, 
do momentu przywrócenia w pełni wydolnego oddechu, do 
opadnięcia z sił, lub pojawienia się niebezpieczeństwa dla 
ratownika w miejscu zdarzenia.  

 

 

Zasady postępowania  
przy udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej 
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Zasady postępowania  
przy udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej 
 

Rozwijamy się, aby być liderem. Gdańsk, maj 2016 r. 

Szkolenia z pierwszej pomocy 

 

Ważność szkolenia 

1.W każdym zespole wykonującym prace powinna znajdować się osoba 
przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – 
ukończone szkolenie specjalistyczne, niezależnie od szkolenia 
okresowego bhp. 

2.Zaleca się odnawianie szkoleń co dwa lata, ale nie rzadziej niż co 5 lat.  

3.Szkolenie musi być potwierdzone zaświadczeniem.  

4.Zaświadczenie musi być potwierdzone pieczątką ratownika 
medycznego, pielęgniarki o ukończonej specjalizacji medycyny 
ratunkowej lub anestezji i intensywnej terapii, lub lekarza. 

5.Na odwrocie zaświadczenia musi znajdować się program szkolenia. 

 



Zasady postępowania  
przy udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej 
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Ramowy program szkolenia 



Zasady postępowania  
przy udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej 
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Obsługę apteczek należy na każdej zmianie powierzyć wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym 
w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej.  
 

 

Dopuszcza się  stosowanie apteczek o innym 
wyposażeniu, uzgodnionym z lekarzem medycyny pracy. 

W skład apteczki zgodnie z Normą DIN 13157 z rozszerzeniem o maseczkę do sztucznego oddychania wchodzą: 

1. Opatrunek w opakowaniu G   1 szt. 

2. Opatrunek w opakowaniu M   3 szt. 

3. Opatrunek w opakowaniu K   1 szt. 

4. Opaska elastyczna 4m x 6cm   2 szt. 

5. Opaska elastyczna 4m x 8cm   2 szt. 

6. Chusta opatrunkowa 600 x800 mm  1 szt. 

7. Chusta trójkątna    2 szt. 

8. Chusta z fliseliny 200x300 mm  5 szt. 

9. Kompres 100x100 mm (2 szt.)  3 op. 

10. Kompres do oczu 50x70 mm   2 szt. 

11. Plaster z opatrunkiem 100x60 mm (4 szt.) 2 op. 

12. Plastry na palce 120x20 mm (2 szt.)  2 op. 

13. Plastry na opuszki palców (2 szt.)  2 op. 

14. Plastry 19x72 mm (2 szt.)   2 op. 

15. Plastry 25x72 mm (4 szt.)   2 op. 

16. Koc ratunkowy    1 szt. 

17. Rolka przylepca    1 szt. 

18. Nożyczki     1 szt. 

19. Worek foliowy    2 szt. 

20. Rękawice jednorazowe   4 szt. 

21. Zimny kompres     1 szt. 

22. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1 szt. 

23. Ustnik do sztucznego oddychania  1 szt. 



1. Zmiany w definicjach 

2. Zasady organizacji prac – działania koordynującego  

3. Wzór polecenia wykonania pracy  

4. Wykonywanie prac 

a) prace eksploatacyjne 

b) prace budowlane i pomocnicze 

c) prace przy użyciu sprzętu zmechanizowanego 

5. Obowiązki dopuszczającego  

6. Książka instruktaży 

7. Wykonawcy zewnętrzni 

8. Zasady ochrony przeciwpożarowej 

9. Zasady postępowania  przy udzielaniu pierwszej pomocy 
przedmedycznej 

 
 

 

 

 

Najważniejsze zmiany w IOBP 
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Termin wdrożenia 1 czerwca 2016r.  
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