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1.1 Przepisy prawne 
 
Przy opracowaniu niniejszej instrukcji oparto się na niżej wymienionych aktach prawnych : 

1) Ustawa o ochronie przeciwpożarowej Poz. 351 z dnia 24.08.1991 r. (Dziennik Ustaw 
Nr 81 z dnia 11.09.1991 r. z późniejszymi zmianami). 

2) Rozporządzenie MSW nr 460 z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony  
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dziennik 
Ustaw Nr 92 z dnia 10.12.1992 r. z późniejszymi zmianami). 

3) Znaki Bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa PN-92/N-01256/01. 
4) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane Poz. 414 (Dziennik Ustaw Nr 89 z 

dnia 25.08.1994 r. z późniejszymi zmianami). 
5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Poz. 46 z dnia 

14.12.1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 10 z dnia 08.02.1995 r.),(tekst jednolity Dz. U. 
z 1999 r. Nr 15, poz. 140). 

6) Ustawa z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne Poz. 348 (Dziennik Ustaw Nr 54 z 
dnia 04.06.1997 r. z późniejszymi zmianami). 

7) Rozporządzenie MSWiA nr 401 z dnia 05.06.1997 r. w sprawie wyrobów, które nie 
mogą być nabywane bez certyfikatu ( Dziennik Ustaw Nr 63 z dnia 20.06.1997 r.). 

8) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa IEC 60363-4-482 : 1999 r. 

9) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Poz. 912 z dnia 17.09.1999 r. w sprawie  
Bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 
( Dziennik Ustaw Nr 80 z dnia 08.10.1999 r.). 

10) Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej Energi GKE S.A. wprowadzony  
Zarządzeniem Nr 04/2001 Dyrektora Generalnego z dnia 01.03.2001 r. 

 
1.2 Przedmiot instrukcji 
 
Przedmiotem niniejszej instrukcji ochrony przeciwpożarowej obiektów 
elektroenergetycznych są stacje elektroenergetyczne : 

a) 110kV/SN, 
b) SN/nn, 

                  oraz Elektrownie Wodne 
 
W zakresie stacji 110kV/SN w instrukcji rozpatrzono stacje w rozwiązaniu : 

a) napowietrznym z kioskiem dla tablic sterowniczo-przekaźnikowych, 
b) wnętrzowo-napowietrznym ( rozdzielnia SN wnętrzowa wraz z pomieszczeniami 

pomocniczymi, a rozdzielnia 110 kV napowietrzna), 
c) wnętrzowym. 

 
 
 
Stacje SN/nn oraz  w niniejszej instrukcji rozpatrzono w rozwiązaniu : 
 
 

a) wnętrzowo-napowietrznym, 
b) wnętrzowym. 

 



 
1.3 Określenia i skróty 
 
GPZ – Główny punkt zasilający  
ZDR – Zakładowa Dyspozycja Ruchu 
RDR – Rejonowa Dyspozycja Ruchu 
PE    – Posterunek Energetyczny 
PSP  – Państwowa Straż Pożarna 
EW   - Elektrownie Wodne 
 
2.   Charakterystyka pożarowa obiektów – informacje ogólne 
 
 W stacjach transformatorowych i EW zainstalowana aparatura i urządzenia wraz z ułożonymi 
kablami zawierają materiały i substancje palne, które mają wpływ na przebieg ewentualnego 
pożaru a więc rozprzestrzenianie ognia, intensywność dymienia oraz wzrost temperatury. W 
warunkach rzeczywistego pożaru palą się często materiały uznane powszechnie za trudno 
zapalne, np. polwinitowa izolacja kabli. 
Do materiałów i substancji palnych stosowanych w stacjach transformatorowych zaliczyć 
należy : 

a) oleje i syciwa w transformatorach, wyłącznikach, przekładnikach, kondensatorach, 
kablach itp., 

b) polwinit i polietylen – w postaci izolacji kabli i przewodów, 
c) plexiglas, inne tworzywa sztuczne i żywice stanowiące obudowy aparatów i urządzeń 

pomiarowych, 
d) palne wykładziny podłogowe, okleiny, boazerie, palne podwieszane sufity w 

pomieszczeniach rozdzielni i EW. 
 
3.   Podstawowe zakazy i zalecenia 
 
3.1 W celu zmniejszenia zagrożenia pożarowego w stacjach elektroenergetycznych i EW  

podano poniżej podstawowe zakazy i zalecenia : 
a) na terenie stacji transformatorowej w każdym czasie, miejscu i pomieszczeniu należy 

utrzymywać porządek (nie zostawiać żadnego sprzętu, szczególnie na ciągach dróg 
ewakuacji i w miejscach czerpni powietrza do wentylacji grawitacyjnej lub 
klimatyzacji), 

b) nie należy wykonywać jakichkolwiek połączeń prowizorycznych, nieosłoniętych, 
zagrażających bezpośrednio obsłudze lub eliminujących właściwą pracę urządzeń 
sygnalizacji itp. (świadome blokowanie sygnału za pomocą odstawienia lub wkładania 
elementów izolacyjnych), 

c) podczas uzupełniania ciągów instalacji, nie należy prowadzić ich na materiałach 
palnych lub w ich pobliżu, 

d) zabrania się kategorycznie wypalania suchej trawy na terenie stacji, 
e) zabrania się wchodzenia do akumulatorni z otwartym ogniem, 
f) miejsca, w których będą prowadzone prace budowlano-montażowe wymagające 

użycia palników acetylenowych lub elektrod spawalniczych należy przed 
rozpoczęciem prac zabezpieczyć zgodnie z regulaminem ochrony p.poż. Energi  

g) zabrania się używania urządzeń gaśniczych i sprzętu pożarniczego do innych celów 
niż jest przeznaczony, 

h) zabrania się zastawiania, przestawiania lub uniemożliwiania skorzystania lub dostępu 
do sprzętu przeciwpożarowego, 



i) zabrania się używania otwartego ognia, palenia tytoniu w miejscach gdzie występuje  
zagrożenie pożarowe, 

j) zabrania się użytkowania elektrycznych urządzeń grzewczych, ustawianych na 
podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami 
określonymi przez producenta, 

k) zabrania się przechowywania materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m  
od : 

- urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do 
temperatury przekraczającej 100°C, 

- linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz 
przewodów odprowadzających zwody ochrony odgromowej (szczególnie przy 
wejściach do budynków), 

 
l) zabrania się rozgrzewania za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w 

odległości mniejszej niż 5 metrów od obiektów , 
m) niedozwolone jest zamykanie lub zastawianie drzwi ewakuacyjnych w sposób 

uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie, 
n) niedozwolone jest uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do : 

- urządzeń przeciwpożarowych, takich jak stałe i półstałe urządzenia gaśnicze, 
instalacje sygnalizacyjno-alarmowe, hydranty, zawory hydrantowe, klapy 
przeciwpożarowe, urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych, 

- urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujące takimi instalacjami 
oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego 
obiektu,  

- wyjść ewakuacyjnych, 
- wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz głównych 

wyłączników p.poż. 
o) zabrania się zatykania w sposób trwały (np. na okres zimowy), kratek  wentylacji 

naturalnej – grawitacyjnej, 
 

Wszystkie zauważone usterki, uszkodzenia, kradzieże, braki w urządzeniach i sprzęcie 
przeciwpożarowym należy zgłaszać do przełożonych. 
 
3.2 Dla zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa pożarowego na stacjach 

elektroenergetycznych i EW służby eksploatacji powinny : 
a) posiadać podstawowe i rezerwowe środki łączności, które będą gwarantowały szybkie 

i operatywne działanie oraz porozumiewanie się , a szczególnie w czasie pożaru, 
b) wykonywać termowizyjne pomiary, na połączeniach aparatów i urządzeń  

elektrycznych w stacjach 110kV/SN, SN/NN i w i EW, 
c) przy odbiorach prac remontowo-budowlanych lub dokonanych zmianach w 

instalacjach elektrycznych kategorycznie wymagać zastosowania zabezpieczeń 
przeciwpożarowych zgodnych z certyfikatem, świadectwami dopuszczeń lub 
wymogami norm obowiązujących w chwili dokonywania odbioru, 

d) analizować roczne obciążenia transformatorów mocy, w przypadku ich przeciążeń, 
powiadamiać przełożonych o zagrożeniu awarii lub możliwości doprowadzenia do 
pożaru transformatora, 

e) przeprowadzić systematyczne kontrole stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego 
obiektu, 



f) wykonywać czynności eksploatacyjne (oględziny, przeglądy), które mają bezpośredni 
wpływ na właściwe bezpieczeństwo pożarowe, zarówno na zewnątrz stacji jak i w jej 
pomieszczeniach, 

 
Jednym z istotnych czynników wpływających na utrzymanie właściwego stanu ochrony 
przeciwpożarowej stacji jest przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych. Prawo 
do przeprowadzania tych czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mają: 

a) uprawnieni strażacy pełniący służbę w PSP, 
b) osoby upoważnione w Centrali Energi i Zakładach terenowych , 

 
 
4.   Potencjalne źródła powstawania pożaru na stacjach elektroenergetycznych, EW i  
      drogi jego rozprzestrzeniania. 
                                                                                                                    
4.1 Źródła powstawania pożaru 
 
Powodem powstawania pożaru  może być między innymi jedna z poniższych przyczyn: 

a) awaria transformatora i rozerwania się kadzi oraz zapalenie się oleju 
transformatorowego, 

b) zwarcie na urządzeniach stacji w części napowietrznej i w konsekwencji rozlanie się i 
zapalenie żywic lub oleju izolacyjnego, 

c) zwarcie łukowe w części wnętrzowej rozdzielni, 
d) samoistne lub celowe podpalenie suchej trawy na terenie stacji np. przy pomocy 

żarzącego się niedopałka papierosa lub otwartego ognia, 
e) zwarcie spowodowane przez koty, ptaki lub gryzonie, 
f) nadmierne nagrzanie się kabli, 
g) zwarcie na kablu wskutek starzenia się izolacji lub jej uszkodzenia, 
h) zatarcie łożysk wentylatorów lub silników, 
i) niekontrolowane wyładowania atmosferyczne  lub uszkodzenia instalacji odgromowej, 
j) zablokowanie zabezpieczeń w obwodach wtórnych stacji, 
k) nagrzewanie się połączeń między szynami lub aparatami, które prowadzą do stopienia 

się połączenia. 
 
4.2 Drogi rozprzestrzeniania się pożaru 
 
Drogi rozprzestrzeniania się pożaru uzależnione są od : 

a) wzajemnej odległości zlokalizowanych obok siebie transformatorów mocy ( rura 
wybuchowa z jednego transformatora może wyrzucić gorący palący się olej na drugi 
transformator), 

b) brak właściwego oddzielenia przeciwpożarowego poszczególnych sekcji w rozdzielni 
SN (brak ścianek przeciwpożarowych w obiektach starszych), 

c) składowanie transformatorów rezerwowych na stacjach w miejscach do tego nie 
przystosowanych i w pobliżu pracujących transformatorów, 

d) brak lub uszkodzenia zabezpieczeń pożarowych na ciągach kabli sterowniczych nn lub 
SN, 

e) nadmiernego zapylenia ciągów kabli w kanałach kablowych ( grzanie się kabli), 
f) braku tłucznia na stanowiskach urządzeń posiadających olej, 

 
Czynnikami sprzyjającymi rozprzestrzenianiu się pożaru mogą być : 



a) późne zaalarmowanie o pożarze przez urządzenia sygnalizacyjne lub ludzi w tym 
również późny przyjazd straży pożarnej. 

b) awaria instalacji urządzeń gaśniczych CO2  lub innych, 
c) awaria instalacji hydrantowej, 
d) niedostateczna ilość lub niesprawność podręcznego sprzętu gaśniczego; 
e) brak umiejętności obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego przez personel, 
f) utrudnienie dojazdu jednostek interwencyjnych ochrony przeciwpożarowej do stacji 

(rozkopane rowy pod kable SN, nn i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe), 
g) nieuporządkowany i zarośnięty chwastami bezpośredni pas ochronny przy ogrodzeniu 

stacji. 
h) palne elementy wystroju dróg ewakuacyjnych. 

 
5.   Ochrona przeciwpożarowa stacji i EW podczas eksploatacji 
 
Skuteczna ochrona przeciwpożarowa obiektów podczas ich eksploatacji polega na 
sumiennym i rzetelnym wykonywaniu podstawowych czynności eksploatacyjnych 
przewidzianych w instrukcji eksploatacji . 
Do czynności tych zalicza się : 

a) oględziny, 
b) przeglądy (w skróconym lub pełnym zakresie), 
c) analizy obciążeń i niezawodności pracy , 
d) pomiary i próby oleju, 
e) czyszczenie, sprzątanie oraz mycie urządzeń i pomieszczeń, 
f) naprawy i remonty, 
g) czynności kontrolno-rozpoznawcze, 

Zaniedbania nmogą doprowadzić do awarii urządzeń lub ich pożaru. 
Podczas wykonywania czynności należy również zwracać uwagę na : 

a) potrzebę zbioru wysuszonej trawy z terenu , 
b) przerastający chwastami tłuczeń ( chwasty usuwać lub zwalczać środkami 

chwastobójczymi), 
c) przerastające chwasty na drogach, w stacji lub na jej dojeździe do budynku usuwać 

mechanicznie lub za pomocą środków chwastobójczych, 
d) zmiany struktury tłucznia spowodowane erozją (nie dopuścić do „ zlasowania” się 

tłucznia – należy go wymienić), 
e) właściwe warunki wentylacji komór transformatorowych i pomieszczeń 

pomocniczych (czy kratki wentylacyjne nie są przymknięte lub zastawione różnymi 
przedmiotami, które ograniczą ich sprawność), 

f) okresowe przeglądy stanu stanowisk transformatorowych lub komór wraz z cała 
infrastrukturą olejową z nimi związaną (odolejacze, zbiorniki awaryjne oleju lub 
separatory), 

g) uszkodzenia zabezpieczeń przeciwpożarowych ciągów kabli na skutek działania 
atmosfery, konstrukcji, penetracji wód gruntowych, powodzi lub działania gryzoni, 

h) drobne wycieki oleju z kadzi transformatorowych lub innych urządzeń, 
i) ubytki masy środka gaśniczego CO2 lub innych, 
j) zbytnie zapylenie ciągów kablowych (złe odprowadzanie ciepła z nagrzewających się 

kabli), 
k) właściwe warunki wentylacji tuneli kablowych i kabli, 
l) właściwe zaprogramowanie cyklu pracy urządzeń wentylacyjnych tuneli kablowych i 

kabli, 
m) właściwe oznaczenie elementów ochrony przeciwpożarowej. 



 
5.1 Stacja elektroenergetyczna 110 kV/SN 

 
Patrząc z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej, do podstawowych elementów stacji 
elektroenergetycznej 110 kV/SN należą : 

a) wygrodzony teren stacji wraz z tablicą informacyjną gdzie należy zgłosić telefonicznie 
informacje o pożarze, 

b) pas przeciwpożarowy wokół budynku lub stacji, 
c) wiaty, osłony z kręgów i pomieszczenia na sprzęt p.poż., 
d) kręgi lub skrzynie z piaskiem p.poż., 
e) budynek stacji wraz z wszelkimi sieciami, 
f) stanowiska transformatorów mocy, 
g) droga dojazdowa do stacji, 
h) wewnętrzne drogi transportu, 
i) rozdzielnia 110 kV, 
j) rozdzielnia SN, 
k) stanowiska pod aparaturę wysypane żwirem lub tłuczniem, 
l) misy olejowe (na 20% i 100% pojemności oleju), 
m) odolejacze, 
n) separatory, 
o) zbiornik awaryjny na olej, 
p) ograniczniki rozbryzgu oleju poza stanowisko transformatorowe, 
q) blachy pod stanowiskami aparatury ograniczające wylanie się oleju, 
r) wewnętrzna sieć olejowa, 
s) tunele kablowe, 
t) kanały kablowe, 
u) otwór do wtłaczania piany gaśniczej, 
v) kominki wentylacyjne, 
w) sieć hydrantowa, 
x) systemy ochrony przeciwpożarowej wymienione w dalszej części tego punktu. 

 
Poniżej podano podstawowe systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego występujące dla tej 
grupy stacji. Są to między innymi: 

a) stałe i półstałe instalacje gaszenia pożaru za pomocą CO2 lub innych 
b) instalacje z pianą gaśniczą dla tuneli kablowych, 
c) pas przeciwpożarowy dla budynku lub stacji, 
d) instalacje sygnalizacji pożarowej wraz z wyprowadzeniem sygnału „pożar w stacji” do 

jednostki nadzorującej (RDR,ZDR itp.), 
e) system zabezpieczenia stacji przed wejściem niepowołanych osób na teren stacji wraz 

z sygnalizacją do jednostki nadzorującej (RDR,ZDR itp.), 
f) sieć hydrantowa, 
g) sieć ochrony odgromowej, 
h) strefy pożarowe, 
i) drzwi pożarowe, 
j) ściany i stropy przeciwpożarowe 
k) daszki przeciwpożarowe, 
l) instalacje sygnalizacji poziomu cieczy w zbiornikach awaryjnych oleju, odolejaczu 

lub separatorze, 
m) system wentylacji komór transformatorowych, 
n) wentylacja grawitacyjne (naturalna) pomieszczeń, 



o) przegrody i grodzie przeciwpożarowe na trasach kabli, 
p) system znaków bezpieczeństwa i oznaczeń elementów ochrony przeciwpożarowej. 

 
Poszczególne elementy, szczegóły, rozwiązania i systemy ochrony przeciwpożarowej stacji 
powinny być systematycznie poddawane oględzinom, przeglądom, analizom, pomiarom 
kontrolnym, naprawom i remontom. Czasokresy tych czynności wynikają z instrukcji 
fabrycznych lub dokumentacji techniczno-ruchowej danej instalacji. 
 
5.2   Stacje elektroenergetyczne SN/nn 
 
W stacji mogą występować nw. strefy pożarowe : 

a) stanowisk transformatorowych, 
b) budynku rozdzielni z pomieszczeniami pomocniczymi. 

 
Stacja SN/nn może posiadać niżej wymienione elementy ochrony przeciwpożarowej: 

a) pas przeciwpożarowy wokół budynku lub stacji, 
b) systemy wentylacji komór transformatorowych, 
c) wentylację grawitacyjną (naturalną) pomieszczeń, 

 
Podczas wykonywania czynności eksploatacyjnych, należy pod względem ochrony 
przeciwpożarowej zwracać uwagę na: 

a) potrzebę zbioru wysuszonej trawy z terenu stacji lub wokół budynku,  
b) przerastające chwasty na drogach w stacji lub na dojeździe do budynku usuwać 

mechanicznie lub zwalczać przy pomocy środków chwastobójczych, 
c) właściwe warunki wentylacji komór transformatorowych i pomieszczeń 

pomocniczych, 
d) właściwe oznaczenie elementów ochrony przeciwpożarowej. 

 
 
5.3 Elektrownie Wodne 
 
Patrząc z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej, do podstawowych elementów 
elektrowni wodnej należą : 

a) wygrodzony teren EW wraz z tablicą informacyjną gdzie należy zgłosić telefonicznie 
informacje o pożarze, 

b) pas przeciwpożarowy wokół budynku lub EW, 
c) wiaty, osłony z kręgów i pomieszczenia na sprzęt p.poż., 
d) kręgi lub skrzynie z piaskiem p.poż., 
e) budynek EW wraz z wszelkimi sieciami, 
f) stanowiska transformatorów mocy, 
g) droga dojazdowa do EW, 
h) wewnętrzne drogi transportu, 
i) rozdzielnia SN, 
j) blachy pod stanowiskami aparatury ograniczające wylanie się oleju, 
k) wewnętrzna sieć olejowa, 
l) tunele kablowe, 
m) kanały kablowe, 
n) otwór do wtłaczania piany gaśniczej, 
o) kominki wentylacyjne, 
p) sieć hydrantowa, 



q) systemy ochrony przeciwpożarowej wymienione w dalszej części tego punktu. 
 
Poniżej podano podstawowe systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego występujące w EW. 
Są to między innymi: 

a) stałe i półstałe instalacje gaszenia pożaru za pomocą CO2 lub innych 
b) instalacje z pianą gaśniczą dla tuneli kablowych, 
c) pas przeciwpożarowy dla budynku lub EW, 
d) instalacje sygnalizacji pożarowej wraz z wyprowadzeniem sygnału „pożar w stacji” do 

jednostki nadzorującej (RDR,ZDR itp.), 
e) system zabezpieczenia stacji przed wejściem niepowołanych osób na teren EW wraz z 

sygnalizacją do jednostki nadzorującej (RDR,ZDR itp.), 
f) sieć hydrantowa, 
g) sieć ochrony odgromowej, 
h) strefy pożarowe, 
i) drzwi pożarowe, 
j) ściany i stropy przeciwpożarowe 
k) daszki przeciwpożarowe, 
l) system wentylacji komór transformatorowych, 
m) wentylacja grawitacyjne (naturalna) pomieszczeń, 
n) przegrody i grodzie przeciwpożarowe na trasach kabli, 
o) system znaków bezpieczeństwa i oznaczeń elementów ochrony przeciwpożarowej. 

 
Poszczególne elementy, szczegóły, rozwiązania i systemy ochrony przeciwpożarowej EW 
powinny być systematycznie poddawane oględzinom, przeglądom, analizom, pomiarom 
kontrolnym, naprawom i remontom. Czasokresy tych czynności wynikają z instrukcji 
fabrycznych lub dokumentacji techniczno-ruchowej danej instalacji. 
 
6.   Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami przy prowadzeniu czynności 
eksploatacyjnych należy zachować niżej podane czasokresy prowadzenia przeglądów: 
 
 
 

L.p. Zakres czynności Okres sprawdzania 
1. Sprawdzenie stanu technicznego budynku (kompletność 

drzwi, okien, uszkodzenia ścian, ochrony odgromowej 
itp.) - dotyczy GPZ i EW 

Co miesiąc  

2. Sprawdzenie stanu technicznego ogrodzenia 
zewnętrznego (kompletność) - dotyczy GPZ i EW 

Co miesiąc  

3. Sprawdzenie właściwego działania sygnalizacji wejścia 
do budynku lub rozdzielni wnętrzowej z 
pomieszczeniami pomocniczymi- dotyczy GPZ i EW 

Co miesiąc  

4. Przegląd mis olejowych wraz ze stanowiskiem lub 
komorą transformatorową - dotyczy GPZ i EW 

Co roku 

5. Przegląd i konserwacja odolejacza współpracującego ze 
stanowiskiem i możliwością  przedostania się wód 
gruntowych (stanowiska nieszczelna) - dotyczy GPZ i 
EW 

Konserwacja wg 
oddzielnej instrukcji. Co 
3 miesiące 

6. Przegląd i konserwacja odolejacza współpracującego ze 
stanowiskiem i bez możliwości przedostania się wód 
gruntowych ( stanowiska szczelne) - dotyczy GPZ i EW

Konserwacja wg 
oddzielnej instrukcji. Co 
3 miesiące 



7. Przegląd separatora- dotyczy GPZ i EW Co rok 
8. Analiza rocznego obciążenia transformatorów mocy Co rok 
9. Kanały kablowe 

a) oględziny 
b) przegląd 
c) remont i czyszczenie 

 
Co rok 
Co 5 lat 
Co 10 lat 

10. Sprawdzenie ścianek p/poż. Co rok 
11. Sprawdzenie stanowisk wysypanych żwirem Co rok 
12. Sprawdzenie instalacji odgromowej budynku - dotyczy 

GPZ i EW 
Co 5 lat 

13. Sprawdzenie wyłączników samoczynnych nn Co rok 
14. Sprawdzenie wentylatorów Co 2 lata 
15. Sprawdzenie rezystancji izolacji inst. elektr. budynku Co 5 lat 

 
 
7.   Postępowanie na wypadek pożaru   
 
Działanie personelu eksploatującego (nadzorującego) stacje elektroenergetyczne i EW  w 
chwili powstania pożaru, w związku z coraz częściej spotykanymi obiektami 
bezobsługowymi i ich nadzorowaniem za pomocą urządzeń telemechaniki, jest w dużej 
mierze bardzo ograniczone. Działanie służb eksploatacji będzie zatem różne w każdej sytuacji 
i uzależnione nie tylko od rozmiarów pożaru, ale od zastosowanych zabezpieczeń w obiekcie 
jak i aktualnej lokalizacji obsługi podlegającej dyżurnemu w punkcie nadzorującym. 
 
 
7.1 Postępowanie podczas pożaru gdy nie ma obsługi na stacji i EW 
 
W przypadku otrzymania sygnału o powstaniu pożaru na obiekcie należy postępować wg 
poniższego schematu : 

a) obsługa ruchowa z punktu nadzorującego lub z terenu natychmiast udaje się na obiekt, 
b) zgłaszający z RDR musi podać przyjmującemu dyżurnemu w Straży Pożarnej dane wg 

Instrukcji alarmowej – załącznik nr 1, 
c) po dojeździe obsługi ruchowej na obiekt należy wykonać następujące czynności: 

- dokonać oceny zagrożenia i ewentualnych skutków pożaru, 
- dokonać wyłączenia zagrożonych urządzeń elektrycznych spod napięcia, 
- przystąpić do działań ratowniczo-gaśniczych, 

d) po przybyciu jednostki ochrony przeciwpożarowej kierujący działaniem ratowniczym 
zobowiązany jest do złożenia krótkiej informacji o przebiegu akcji, istniejących 
środkach gaśniczych i urządzeniach przydatnych w działaniu ratowniczym, o 
wyłączonych spod napięcia urządzeniach elektrycznych, a następnie podporządkować 
się wraz z obsługą, poleceniom dowódcy przybyłej jednostki Straży Pożarnej, 

e) po pożarze dowodzący akcją ratowniczo-gaśniczą może spośród obsługi wyznaczyć 
osoby do nadzorowania pogorzeliska. 

 
 

7.2 Postępowanie podczas pożaru gdy obsługa znajduje się na stacji i EW 
 
W przypadku powstania pożaru podczas pobytu obsługi na obiekcie należy: 
 

a) zachować spokój i nie wywoływać paniki, 



b) dokonać oceny zagrożenia i ewentualnych skutków pożaru, 
c) zawiadomić jednostkę ochrony przeciwpożarowej (tel. 998), 
d) podać przyjmującemu dyżurnemu dane wg Instrukcji alarmowej – zał. nr 1, 
e) powiadomić o pożarze dyżurnego w punkcie nadzorującym, 
f) ratować ludzkie życie i mienie, 
g) otworzyć bramę wjazdową , 
h) dokonać wyłączenia zagrożonych urządzeń elektrycznych spod napięcia, 
i) przystąpić do zwalczania pożaru i działania ratowniczego. 

 
8.   Czynności i postępowanie po pożarze 
 
Stosownie do § 23 Regulaminu Ochrony Przeciwpożarowej ENERGI Kierownik Wydziału 
Zarządzania Majątkiem Sieciowym a w przypadku EW Dyrektor ZEW uruchamia 
niezwłocznie działalność Oddziałowej Komisji Pożarowo-Technicznej. Komisja ustala 
protokolarnie : 

- przyczynę i okoliczności powstania pożaru 
- straty (zniszczone urządzenia i materiały), 
- winnych zaistniałego zdarzenia, 
- ocenę działalności osób i służb przy likwidacji pożaru, 
- wnioski. 

 
Na podstawie protokołu Komisji i zawartych w nim wniosków Kierownik Wydziału 
Zarządzania Majątkiem Sieciowym a w przypadku EW Dyrektor ZEW podejmuje stosowne 
decyzje. 
 
 
 
9.  Podręczny sprzęt przeciwpożarowy używany w stacjach i EW Energi. 
 
 
  
9.1 Gaśnice i agregaty proszkowe 
 
Gaśnice i agregaty proszkowe cechuje wysoka skuteczność gaśnicza proszków, opierająca się 
przede wszystkim na ich działaniu inhibitującym (przerywającym proces palenia) będącym 
reakcją chemiczną. Proszki grupy ABC przeznaczone są do gaszenia pożarów materiałów 
stałych, cieczy i gazów oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem. Gaśnice i agregaty 
proszkowe stosuje się przede wszystkim tam, gdzie zachodzi obawa uszkodzenia materiałów 
oraz urządzeń szczególnie cennych, które przy stosowaniu innych środków gaśniczych, a 
zwłaszcza wody i piany mogą ulec zniszczeniu. Zabrania się stosowania proszku gaśniczego 
do gaszenia silników i maszyn z elementami wirującymi. 
Sposób użycia gaśnicy i agregatu proszkowego: wyciągnąć zawleczkę, nacisnąć dźwignię 
zaworu, skierować strumień środka gaśniczego do ogniska pożaru. 
 
 
9.2 Gaśnice i agregaty śniegowe 
 
Gaśnice i agregaty śniegowe przeznaczone są do gaszenia w zarodku pożarów cieczy palnych, 
gazów (np. metan, propan, acetylen) oraz pożarów instalacji i urządzeń elektrycznych 



znajdujących się pod napięciem. Działanie gaśnicze dwutlenku węgla polega na zmniejszeniu 
dopływu tlenu z powietrza i oziębieniu palących się materiałów. 
Sposób użycia gaśnicy i agregatu śniegowego : uruchomienie gaśnicy śniegowej następuje 
przez naciśnięcie zaworu butli, strumień środka gaśniczego skierować do ogniska pożaru. 
 
9.3 Koce p/poż. 
 
Koc należy rozpakować, rozwinąć i przykryć nim palące się materiały, urządzenia a nawet 
ludzi.  
 
9.4 Hydranty wewnętrzne 
 
Hydranty wewnętrzne to urządzenia przeciwpożarowe umieszczone na sieci wodociągowej 
wewnętrznej, umożliwiające pobranie samoczynnie wody do gaszenia pożaru. Hydranty 
wewnętrzne można wykorzystać do prądownic piany gaśniczej i wypełniania nią tuneli 
kablowych. 
Hydrant wyposażony jest w jeden lub dwa odcinki węża i prądownice, umieszczone w szafce 
hydrantowej. 
Hydrantów wewnętrznych używa się  do gaszenia pożarów ciał stałych oraz do chłodzenia 
powierzchni przedmiotów znajdujących się w sąsiedztwie źródła ognia. Zabrania się 
gaszenia tymi urządzeniami, urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem. 
 
9.5 Do gaszenia pożaru, zwłaszcza rozlewisk olejowych może również służyć piasek  
      gromadzony na terenie stacji w kręgach betonowych. 
 
9.6 Rozmieszczenie podręcznego sprzętu p.poż. jego rodzaj i ilość ustala Specjalista            

ds. ochrony p.poż Centrali Energi ( Wydział DB) oddzielnie dla każdej stacji i EW na 
formularzu stanowiącym załącznik nr 2. Czynności powyższe powinny być wykonane w 
czasie 90 dni po wdrożeniu niniejszej instrukcji. Wymóg powyższy nie dotyczy stacji 
SN/nn. 

 
10.  Zasady zaznajamiania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi 
 
10.1 Cel i zakres szkolenia 
 
Zaznajamianie pracowników obsługi eksploatacyjnej i ruchowej stacji i EW z przepisami 
przeciwpożarowymi należy realizować w formie szkoleń, których celem jest zapoznanie z 
postanowieniami niniejszej instrukcji, a w szczególności z: 

a) zagrożeniem pożarowym występującym na zewnątrz stacji i EW, w budynku lub na 
konstrukcjach słupowych stacji elektroenergetycznych, 

b) przyczynami powstawania i rozprzestrzenienia się pożaru, 
c) sposobami likwidacji zagrożenia pożarowego, 
d) przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, 
e) zadaniami i obowiązkami pracowników w zakresie zapobiegania pożarom, 
f) zadaniami i obowiązkami pracowników w wypadku powstania pożaru, 
g) warunkami prowadzenia ewakuacji osób i mienia, 
h) zasadami użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych. 

 
 
 



Załącznik nr 1 
 
Alarmowanie Straży Pożarnej 
 
Ogólne reguły dotyczące zachowania się w przypadku stwierdzenia pożaru 
 
Po stwierdzeniu pożaru należy natychmiast zawiadomić Straż Pożarną – tel. 998 
 
Zgłoszenie pożaru ma pierwszeństwo przed jego zwalczaniem 
 
W zawiadomieniu Straży Pożarnej podaj:  
 

a) DOKŁADNY  ADRES  GDZIE  SIĘ  PALI  
b) CO SIĘ PALI (transformator, pole urządzeń 110 kV, rozdzielnia SN, pomieszczenia 

pomocnicze itp.) 
c) CZY JEST  ZAGROŻENIE  ŻYCIA  LUDZKIEGO 
d) KTO  ZGŁASZA  POŻAR (nazwisko i numer telefonu) 

 
 
W przypadku niebezpieczeństwa: 
 

a) zachowaj spokój – unikaj paniki, 
b) powiadom punkt dyspozytorski i punkt nadzoru 
c) wyłącz urządzenia elektryczne, które się palą lub są zagrożone, 
d) EWAKUUJ LUDZI, UDZIEL POMOCY RANNEMU, 
e) Rozpocznij akcję gaszenia pożaru znajdującym się w pobliżu sprzętem gaśniczym, 
f) Do chwili przybycia Straży Pożarnej zwalczaj ogień przy pomocy istniejących 

środków (gaśnice, piasek, agregaty gaśnicze). 
 
 

Wykaz telefonów alarmowych 
 
 

 STRAŻ POŻARNA                                                                             998 
 POLICJA                                                                                              997 
 POGOTOWIE RATUNKOWE MED.                                              999 
 POGOTOWIE WOD.-KAN.                                                              994 
 POGOTOWIE GAZOWE                                                                  992 
 POGOTOWIE ENERGETYCZNE                                                   991 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 
 
Etatyzacja podręcznego sprzętu gaśniczego 
 
 
L.p. Nazwa obiektu Chronione pomieszczenia - 

urządzenia 
Miejsce ustawienia Rodzaj 

sprzętu 
Ilość

      

 



 
 
 

 
 

Zmiany i uzupełnienia do instrukcji 
 
Aktualizacja instrukcji następuje po zmianie przepisów prawnych i jest wykonywana 
przez Specjalistę ds. p.poż. Energi we współpracy z Wydziałem Zarządzania Majątkiem 
Sieciowym. 
 
 
 
 


