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Mamy przyjemno  odda  w Pa stwa r ce 44 numer 
naszego Biuletynu. 
W Biuletynie Prezes OT SEP przedstawia na wst pie 
streszczenie aktualnych wydarze  , które dotyczy y ycia 
Oddzia u Tarnowskiego SEP. 
Prezes NOT przypomina posta  dyr. Mieczys awa 
Günthera, który by  organizatorem, twórc  struktur 
tarnowskiej elektryki w wymiarze okr gu OZET 
wiod cego w tym regionie po udniowego COP-u. 
Prawo energetyczne ulega ci g ym zmianom � ostatnio 
w ramach zmian tej ustawy wprowadzono tzw. Trójpak 
energetyczny. W artykule podajemy skondensowan  
informacj  o zmianach, które on wprowadza. 
Jak co roku odby a si  wycieczka naukowo techniczna na 
targi ENERGOTAB 2013 i do fabryki OPLA. Drukujemy 
informacje nt. fabryki, któr  zwiedzali my oraz poznanych 
obiektów historycznych w Cieszynie. 
OT SEP organizuje seminarium nt. zmian wprowadzonych 
rozporz dzeniem w sprawie bezpiecze stwa i higieny 
pracy. Obszerne materia y na ten temat znajdziecie 
Pa stwo na naszych amach. 
W tym Biuletynie kontynuujemy cykl artyku ów z zakresu 
techniki w samochodzie.  
Wszystkim Pa stwu yczymy ciekawej lektury. 
 

Kolegium Redakcyjne Biuletynu
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Antoni Maziarka 

 
Z ycia Oddzia u 

 
 

Kwiecie  2013 r. Komisja Konkursowa T/O SEP �Nagrody im. Jana Szczepanika� 
dla absolwentów rednich szkó  technicznych o kierunku elektrycznym przyzna a 
nagrody. Do Komisji wp yn o 7 wniosków  z czterech szkó : Zespo u Szkó  
Mechaniczno � Elektrycznych w Tarnowie, Zespo u Szkó  Ponadgimnazjalnych nr 2 
w Brzesku, Zespo u Szkó  Zawodowych nr 1 w D bicy, Zespo u Szkó  
Technicznych w Tarnowie � Mo cicach. Wszystkie wnioski zosta y rozpatrzone 
pozytywnie a nagrody zosta y wr czone w poszczególnych szko ach przy okazji 
uroczysto ci szkolnych. 
 
Maj 2013 r. Do Komisji Konkursowej �Na najlepsz  prac  dyplomow  wy szych 
szkó  technicznych regionu tarnowskiego� wp yn o 7 prac dyplomowych 
studentów PWSZ w Tarnowie.  
Na podstawie indywidualnej oceny ka dej pracy Komisja ustali a wyniki konkursu 
 i przyzna a nagrody. 

Pierwsze miejsce otrzyma a praca dyplomowa zatytu owana �Prezentacja 
wyników pomiarów AFR za pomoc  sondy szerokopasmowej na wy wietlaczu 
LCD " autorstwa Dawida Bia asa i Mateusza Klimka. 
Przyznano równie  dwa wyró nienia 

1. Praca pt. �Zastosowanie robota Kawasaki w wybranych grach planszowych  
z wykorzystaniem technik przetwarzania obrazu� Autor: Pawe  Tryba 

2. Praca pt. �Sterowanie g osowe robotem Kawasaki w wybranych grach 
planszowych� Autor: Piotr Koz owski 

1.sierpnia w rocznic  wybuchu Powstania Warszawskiego Prezes Oddzia u SEP 
wspólnie z przedstawicielami innych Stowarzyszeniami i Tarnowskiego NOT 
z o yli wi zanki kwiatów na grobie Henryka Ziemnickiego , który w latach 1970 -
1984 by  Prezesem Tarnowskiego Oddzia u SEP oraz uczestnikiem Powstania 
Warszawskiego. 
 
17. i 18. wrze nia Ko o nr 1 zorganizowa o wyjazd na Targi specjalistyczne  
o charakterze energetycznym ENERGOTAB w Bielsku Bia ej. W ramach wycieczki 
by o, tak e zwiedzanie fabryki samochodów OPEL w Gliwicach.  
W cz ci turystyczno krajoznawczej uczestnicy wycieczki zwiedzili Cieszyn.  
W wycieczce wzi o udzia  35 cz onków SEP 
 
6.do 8.wrze nia w Krakowie odby a si  kolejna Rada Prezesów SEP.  
W programie obrad by y nast puj ce tematy: 
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Informacja o obchodach Roku prof. Romana Dzie lewskiego 
Sprawy przygotowa  do XXXVI Walnego Zjazdu Delegatów SEP 
Program ramowy II Kongresu Elektryki Polskiej 
Karta zawodowa in yniera  

24. wrze nia odby o si  posiedzenie Tarnowskiego Zarz du Oddzia u.  
W zwi zku z ko cz c  si  w 2014 r kadencj  w adz SEP g ównym przedmiotem 
spotkania by a organizacja Walnych Zebra  Kó  /WZK/, które winny odby  si  do 
15. grudnia 2013 r. Decyzj  Zarz du postanowiono tak e, e klucz wyborczy 
delegatów na Walne Zebranie Delegatów Oddzia u /WZDO/ b dzie wynosi  jeden 
delegat na ka de o miu cz onków Ko a w tym nowowybrany Prezes Ko a. 
Postanowiono, e WZDO odb dzie si  20 lutego 2014. 
 
27-29. wrze nia Oddzia  Rzeszowski SEP zorganizowa  centralne uroczysto ci 150 
�lecia urodzin Profesora Dzie lewskiego, w której wzi  udzia  Antoni Maziarka 
Prezes T/O SEP. W programie uroczysto ci by o: 

seminarium historyczne na Politechnice Rzeszowskiej 
spotkanie w auli Politechniki Lwowskiej po wi cona dorobkowi  
i pami ci Profesora 
uroczysto ci na Cmentarzu yczakowskim we Lwowie, gdzie pochowany 
jest Profesor  

Najbardziej szczytnym osi gni ciem ca ego projektu obchodów �Roku 
Dzie lewskiego� by a renowacja zabytkowego grobowca Profesora na Cmentarzu 

yczakowskim. Ca e przedsi wzi cie renowacji grobowca Profesora zosta o 
zrealizowane dzi ki finansowemu wsparciu wszystkich cz onków Stowarzyszenia. 
Nale y tu przypomnie , e Profesor Roman Dzie lewski urodzi  si  w Tarnowie  
w kamienicy w Rynku 9. Od 1891r przez 33 lata by  profesorem na Politechnice 
Lwowskiej i pierwszym profesorem elektrotechniki na ziemiach polskich. W latach 
1901-1902 pe ni  funkcje rektora Politechniki Lwowskiej. 
 
Przed 1.listopada nasi Koledzy, jak co roku odwiedzili cmentarze na których 
spoczywaj  cz onkowie SEP gdzie z o yli wi zanki kwiatów i zapalili znicze. 
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Kol. Jacek Sumera 
Prezes T/O NOT w Tarnowie 

 
Listopadowa edycja niniejszego biuletynu sprzyja 

publikacjom po wi conym 
 pami ci i zaduszkowej zadumie. 

 
Zarz d tarnowskiego NOT-u, wraz z Stowarzyszeniami NT � podj  trud 
i obowi zek opracowania i wydania cyklu zaduszkowego z lat 2008 � 2013 
organizowanego w sali im. H. Ziemnickiego w budynku Rady i Stowarzysze  NOT 
Rynek 10.  
Wydanie to licz ce ponad 80 stron, stanowi dorobek Rady i Stowarzysze  
w zakresie kultury dochowywania pami ci i kontynuowania dobrej tradycji. 
 
Artyku  jest wyj ty z tre ci powy szego opracowania a wspomniana posta  dyr. 
Mieczys awa Günthera - zas uguje ze wszech miar przywo ania i uszanowaniu jego 
pami ci. By  on organizatorem i twórc  struktur i realizacji tarnowskiej elektryki w 
wymiarze okr gu OZET wiod cego w tym regionie po udniowego COP-u 
inwestycjami pocz tkuj cymi krajowy system sieci najwy szych napi  tj. budow  
na jego terenie linii Mo cice � Starachowice � Warszawa, z przygotowywan  lini  
150kV do Elektrowni Ro nów, oraz powi zaniem z budow  elektrowni w Stalowej 
Woli. Okr gowy Zak ad Elektryczny Tarnów � wg jego zamierze  i ówczesnych 
perspektyw móg  pozosta  wiod cym na przemys owo-gospodarczej mapie kraju 
w granicach II RP. 
 
Wszystkie Teksty z wspomnie  zaduszkowych traktowa  nale y jako otwarte � 
licz c si  z mo liwo ci  dalszych uzupe nie  i godnych przywo ania epizodów, 
które pozwol  ubogaci  i dowarto ciowa  t  wspóln  dobr  pami  o naszych 
poprzednikach zwi zanych z histori  Technicznych Stowarzysze  Tarnowa.  
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MIECZYS AW GÜNTHER 

 
ur. 1888 r. - zm. 1957 r. 

 

Mieczys aw Günther urodzi  si  w 1888 r. w Siedlcach. Pochodzi  ze znakomitej 
rodziny elektryków. Jego starszy brat Wac aw po wojnie by  kierownikiem Katedry 
Elektrotechniki Politechniki Wroc awskiej.  
Mieczys aw Günther ucz szcza  do Gimnazjum w Lublinie i Lwowie. W 1910 r. 
uko czy  studia matematyczno-fizyczne na Uniwersytecie w Zurychu  
w Szwajcarii. W latach 1910-1914 uko czy  w Niemczech Wydzia  Elektryczny 
Politechniki w Monachium. 
Przeszed  praktyk  zawodow  kolejno w: 

1914-1917 Siemens � Schuckert Werke Charlotenburg przy 
turboagregatach, wy cznikach i rozdzielniach. 
1917-1920 Polskie Zak ady Elektrotechniczne Siemens w Sosnowcu � jako 
in ynier projekcyjny i akwizytor, awansuj c kolejno na kierownika dzia u 
monta owego oraz producenta i szefa oddzia u  
w Lublinie. 
1920-1922 jako ochotnik uczestniczy w wojnie polsko-bolszewickiej. 
Ko czy szko  podchor ych. Do rezerwy zwolniony w stopniu kapitana. 
1922-1924 pracuje w Kopalni �Juliusz� jako kierownik oddzia u 
elektrycznego. 
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1924-1927 pracuje w Warszawskiej Spó ce Parowozów jako kierownik 
wydzia u. 
1927-1938 na osobiste zaproszenie Ministra in . Eugeniusza 
Kwiatkowskiego przyjmuje stanowisko kierownika budowy elektrowni,  
a potem szefa wydzia u i prokurenta Elektrowni  
w Zjednoczonych Fabrykach Zwi zków Azotowych w Mo cicach  
i Chorzowie. Otrzymuje pocz tkowo mieszkanie w Warszawie  
i samochód s u bowy dla dojazdów do Tarnowa i budowanej PFZA 
Mo cice. Nast pnie przenosi si  do Mo cic. 

Wspólnie ze znakomitym tarnowskim in ynierem Weigel � Milleret buduje linie 
Mo cice � Elektrownia Ro nów, projektowan  jako linia 150 kV. 
Uruchomiona nowoczesna elektrownia w PFZA posiada a znaczn  nadwy k  mocy, 
któr  in . M. Günther planuje wykorzysta  do elektryfikacji ca ego okr gu 
Elektrycznego Tarnów. 
In . M. Günther oprócz elektryfikacji gminy Mo cice i miasta Tarnów, prowadzi 
budow  linii 30 kV, w tym do D browy, Ro nowa, D bicy. 
Buduje równie  szereg linii n.n. Dzia alno  elektryfikacyjna jest na razie 
prowadzona w ramach PFZA, gdzie pracuje jako kierownik Okr gowego Zak adu 
Elektrycznego w PFZA w Mo cicach i Chorzowie. W 1938 rok po wydzieleniu si  
OZET (Okr gowego Zak adu Elektrycznego Tarnów) jako samodzielnej jednostki 
(jedenastej w kraju) zostaje jej dyrektorem. Opuszcza fabryk  z nagrod  w postaci 
premii (25000 z ).  
W 1939 r. M. Günther uczestniczy w kampanii wrze niowej, po której zostaje 
internowany w offlagu. Tymczasem fabryk  ju  pod nazw  Stückstofwerke � 
Mo cice kieruje Torsten Müller � in ynier elektryk, który prawdopodobnie zna  in . 
Günthera. Powoduje on jego zwolnienie z offlagu i oferuje mu prac . Wg informacji 
uzyskanych od p. Antoniego Berowskiego dosz o do dyskusji pomi dzy pp. 
Güntherem i Müllerem: 
�G. � Ja tej pracy jako Polak nie mog  przyj . 
M. � Dlaczego? 
G. � Fabryka pracuje na potrzeby wojska. 
M. � Ale  to jest fabryka nawozów dla rolnictwa. 
G. � Pozwoli Pan, e w tej sprawie mam inne zdanie.� 
W tej sytuacji, poniewa  stanowisko dyrektora OZET by o ju  obsadzone, obj  
stanowisko kierownika starej Elektrowni Miejskiej. Tu w cza si  do pracy 
konspiracyjnej ZWZ jako szef wywiadu. W kwietniu 1940 r. z okazji urodzin 
Hitlera gestapo za da o wywieszenia flagi niemieckiej na budynku elektrowni. 
Poniewa  M.Günther odmówi  jej wywieszenia, do jego biura przyby  
funkcjonariusz gestapo. To co zobaczy  w biurze wprowadzi o go we w ciek o . Na 
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cianie oprócz krzy a wisia y portrety Prezydenta RP Ignacego Mo cickiego  
i Marsza ka E. Rydza- mig ego. Gestapowiec poszed  do telefonu z zamiarem 
wezwania policyjnej grupy do aresztowania. M. Günther szybko wyszed  na 
zaplecze drugimi drzwiami. Za adowawszy on  i syna na przygotowany motocykl 
uciek  w kierunku Krynicy. Tam prawdopodobnie uzyska  pomoc w ucieczce  
z okupowanego kraju. Poprzez Ba kany znalaz  si  we Francji. Tam zmar  jego syn. 
Po powrocie do kraju nie obj  znacz cego stanowiska. Zmar  w 1957 r.  
In . Mieczys aw Günther by  cz owiekiem wielkiej wiedzy zawodowej, 
nieprzeci tnej pracowito ci, wybitnym fachowcem i cz owiekiem zawodowego 
sukcesu. Zapisa  si  w pami ci równie  jako wybitnie prawy Polak. 
Jego curriculum vitae z o one w aktach PFZA zaczyna si  od s ów �jestem 
Polakiem wyznania rzymsko-katolickiego urodzony ...�. 
SUPLEMENT: 
W ksi ce Józefa Pi atowicza �Dzieje Elektryfikacji Warszawy� � wydawnictwo 
PWN w rozdziale pt. �Plany rozwoju elektroenergetyki warszawskiej i jej miejsce w 
ogólnokrajowych projektach i programach elektryfikacji� s  cytaty: �Pierwsze 
programy elektryfikacji kraju  
w niepodleg ej Polsce opracowano w latach 1925-1928 powy sze kierunki 
zaopatrywania Warszawy w energi  elektryczn  utrzymano w pó niejszym 
projekcie Polskiego Komitetu Energetycznego (1929-1930) i wreszcie  
w programie inwestycyjnym elektryfikacji kraju na lata 1937-1940; wraz  
z propozycjami elektryfikacji 1937-1948 opracowanymi przez in . Mieczys awa 
Günthera.� 
Monografia �90 lat Rzeszowskiego Zak adu Energetycznego S.A.�: 
- rozdzia  pt. �Tarnowska ekspansja� � cytat: �Dzi ki posiadaniu nowoczesnej jak 
na owe czasy elektrowni w Mo cicach (�3 turbozespo y kondensacyjne Brown 
Boveri po 7,5 MW i 1 turbozespó  przeciwpr ny ASEA 2 MW, cznie 24,5 MW�) 
Okr gowy Zak ad Elektryczny w Tarnowie móg  si ga  po szczególnie 
lukratywnych klientów w rodkowej Ma opolsce. (...) �inicjatorem i realizatorem 
akcji elektryfikacyjnej z elektrowni  w Mo cicach jako baz , by  jej pierwszy 
dyrektor in . M. Günther�. On te  by  gor cym or downikiem pozyskania dla swojej 
elektrowni takich klientów, jak rzeszowskie zak ady H. Cegielski S.A. oraz PZL  
i wyeliminowania z energetycznego rynku ma ej rzeszowskiej elektrowni� - rozdzia  
pt. �Dwóch Güntherów� � cytat: �Kalkulacja tarnowskiego OZET-u by a wi c 
prosta (...) tworzy  fakty dokonane. (...) sytuacj  konstruowali dwaj panowie  
o identycznym nazwisku � Günther. Jeden by  dyrektorem departamentu 
zajmuj cego si  elektryfikacj  w Ministerstwie Przemys u i Handlu, drugi � 
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dyrektorem elektrowni w Mo cicach. (...) �Pot na� elektrownia w Mo cicach 
tworzy a wi c fakty dokonane - wybudowa a lini  30 kV z Mo cic do B dziemy la. 
28 kwietnia 1937 roku elektrownia w Mo cicach (...) wystosowa a do Urz du 
Wojewódzkiego we Lwowie podanie o �zatwierdzenie planów trasy elektrycznej 30 
i 6 kV Mo cice � Rzeszów�, której realizacj  prowadzono w bardzo szybkim 
tempie. 
 

 
 

 
 
 
Na bazie artyku u: 

Wac aw Günther � brat Mieczys awa, 
pracownik Ministerstwa w II RP, 
zas u ony dla koncepcji energetyki 
COP-u, po wojnie profesor Politechniki 
Wroc awskiej  

Prezes TJO-NOT w Tarnowie kol. Jacek Sumera, prezentuj cy biografi  dyr. 
M.Gunthera, zapala kolejny symboliczny znicz pami ci podczas spotkania 
zaduszkowego. 
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Pawe  Chrz szcz 
PrawoDlaKazdego.pl 
 

"Trójpak energetyczny" - co zyska Klient? 
 

Ustawa o zmianie ustawy prawo energetyczne i niektórych innych ustaw zwana 
ma ym trójpakiem energetycznym wesz a w ycie. Sejm VII kadencji uchwali  
ustaw  26 lipca 2013 r., a prezydent podpisa  j  14 sierpnia 2013 r. Obowi zuj ce od 
11 wrze nia 2013 r. przepisy zdecydowanie wzmocni  pozycj  klientów  
w konfrontacji z zak adami energetycznymi. 
Przyj cie tzw. ma ego trójpaku energetycznego przed du ym trójpakiem, 
zawieraj cym projekty ustaw Prawo energetyczne, Prawo gazowe oraz 
o odnawialnych ród ach energii ma na celu szybkie wdra anie do polskiego 
systemu prawnego unijnych dyrektyw energetycznych. Polska ma w tej dziedzinie 
spore opó nienia, a Komisja Europejska domaga si  na o enia na nas kar 
finansowych i odpowiednie wnioski skierowa a ju  do Europejskiego Trybuna u 
Sprawiedliwo ci. 
Nowe przepisy wprowadzaj  m.in. wi ksz  niezale no  Prezesa Urz du Regulacji 
Energetyki, gazowe obligo gie dowe do wysoko ci 55% (obowi zek sprzeda y 
cz ci surowca na Towarowej Gie dzie Energii), zwolnienia z zakupu kolorowych 
certyfikatów dla przemys u energoch onnego oraz u atwienia i ni sze wsparcie dla 
mikroinstalacji (czyli urz dze  o mocy poni ej 40 kilowatów). W a ciciele 
mikroinstalacji produkuj cych pr d b d  zwolnieni z obowi zku prowadzenia 
dzia alno ci gospodarczej. Natomiast obowi zek sprzeda y przez firmy gazowe 
cz ci surowca na gie dach towarowych  - tzw. obligo gazowe podzielono na etapy. 
Od wej cia w ycie nowelizacji do ko ca 2013 r. przez gie dy ma by  sprzedawane 
30 proc. gazu wprowadzonego do sieci przesy owej, w 2014 r. - 40 proc., a od  
1 stycznia 2015 r. - 55 proc.   
Nowelizacja przewiduje tak e kadencyjno  Prezesa i Wiceprezesa Urz du 
Regulacji Energetyki (5-letnie kadencje z mo liwo ci  ponownego powo ania tylko 
raz). Rozszerza te  kompetencje Prezesa URE i zmienia tryb jego powo ywania. 
Prezesa URE b dzie powo ywa  premier samodzielnie, a nie na wniosek ministra 
gospodarki, jak dot d. 
Dla �przeci tnego Kowalskiego� znaczenie b dzie mia o przede wszystkim 
stworzenie poj cia odbiorcy wra liwego energii elektrycznej, czyli osoby, która ma 
przyznany dodatek mieszkaniowy oraz odbiorcy wra liwego paliw gazowych, czyli 
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otrzymuj cego rycza t na zakup opa u. Mog  oni liczy  od przysz ego roku na 
dodatki, na które zosta o przeznaczone 115 mln z otych z kasy pa stwowej. 
Odbiorcy ci b d  mogli wyst pi  do gminy o przyznanie tzw. dodatku 
energetycznego uzale nionego od wielko ci gospodarstwa domowego, co obni y 
wysoko  p aconych przez nich rachunków. Dodatek b dzie przys ugiwa  
odbiorcom wra liwym od 1 stycznia 2014 r. 

ci le uregulowano zasady od czania odbiorców w gospodarstwach domowych od 
systemów dostarczania energii elektrycznej, gazu i ciep a. Z o enie reklamacji przez 
odbiorc  spowoduje po stronie operatorów systemów dystrybucyjnych konieczno  
ponownego pod czenia w ci gu trzech dni. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie 
14 dni b dzie natomiast równoznaczne z rozstrzygni ciem jej na korzy  odbiorcy. 
Dostarczania energii nie wstrzyma równie  rozpoznawanie sprawy przez sta y 
polubowny s d konsumencki, powo any do rozstrzygania sporów pomi dzy 
odbiorcami b d cymi konsumentami a przedsi biorstwami energetycznymi. Ten 
rodzaj s dów zosta  zlokalizowany przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji 
Handlowej. Ustawa nak ada te  na przedsi biorstwa energetyczne obowi zek 
dostarczania odbiorcom informacji o ich prawach, sposobie wnoszenia skarg  
i rozstrzygania sporów. Umowa sprzeda y ma zawiera  m.in. informacje o okresie 
jej obowi zywania, warunkach rozwi zania, mo liwo ci otrzymania pomocy  
w przypadku awarii oraz o miejscu i sposobie zapoznania si  z taryfami. 
Prostsza b dzie równie  zmiana dostarczyciela energii i gazu. Po 21 dniach od 
poinformowania o zawarciu umowy z innym operatorem klient b dzie móg  
rozliczy  si  z by ym dostawc  i najpó niej 42 dnia zako czy  z nim wspó prac . 
Nowe prawo energetyczne rozszerza katalog odnawialnych róde  energii o tzw. 
mikroinstalacje. S  to urz dzenia o cznej mocy zainstalowanej do 40 kW 
elektrycznych. rednio odpowiada to instalacji fotowoltanicznej o powierzchni  
80 m2 zlokalizowanej na domu jednorodzinnym. W a ciciele takich instalacji mog  
liczy  na preferencyjne traktowanie z gwarantowan  cen  zakupu energii, 
zwolnieniem z op aty przy czeniowej i konieczno ci prowadzenia dzia alno ci 
gospodarczej.  Jak to zwykle bywa w beczce miodu musi znale  si  tak e y ka 
dziegciu. Energia taka b dzie skupowana po cenie równej 80 proc. rednich 
cen sprzeda y pr du w poprzednim roku. 
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Andrzej Liwo  
 

ENERGETAB 2013 
 

W dniach 17 i 18 wrze nia odby   si  coroczny wyjazd na ENERGETAB do Bielska 
Bia ej. Wzorem poprzednich lat wyjazd zosta  roz o ony na dwa dni. 
W pierwszym dniu zwiedzili my Zak ady OPLA w Tychach. 
Znana nam kiedy  montownia aut przez lata przekszta ci a si  w du y zak ad, który 
zajmuje si  produkcj  samochodów od podstaw. 
O lokalizacj  najnowocze niejszej fabryki samochodów General Motors w po owie 
lat dziewi dziesi tych rywalizowa o prawie sto miast. Podj to decyzj  o budowie 
fabryki w Gliwicach, na obrze ach Górno l skiego Okr gu Przemys owego,  
w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Zak ad zosta  wybudowany bardzo 
szybko, bowiem od chwili symbolicznego wbicia opaty w pa dzierniku 1996 roku 
do uruchomienia produkcji w sierpniu 1998 roku min y 22 miesi ce. Pierwotne 
moce produkcyjne wynosi y 150 tys. sztuk rocznie. Pierwszym produkowanym 
modelem by  Opel Astra Classic I, który powstawa  od 31 sierpnia 1998 do  
27 czerwca 2002. 
W pa dzierniku 2003 r. uruchomiono produkcj  Opla Astra Classic II. Od wrze nia 
2005 powstaje Opel Zafira II. 
4 listopada 2009 rozpocz to produkcj  Opla Astry czwartej generacji w wersji 
pi ciodrzwiowej. Na koniec roku 2011 uruchomiono produkcj  sportowej Astry 
GTC w wersji trzydrzwiowej oraz sedan. Od 28 lutego 2013 roku produkowany jest 
Opel Cascada czyli Astra IV w wersji cabrio. Gliwicki zak ad b dzie jedynym 
zak adem na wiecie produkuj cym Astr  J w tych wersjach nadwoziowych. 
Obecna maksymalna zdolno  produkcyjna zak adu wynosi 180 tys. sztuk rocznie. 
Mo e ona jednak by  zwi kszona przez prac  w dodatkowym czasie, np. w wolne 
soboty. 
Warto  eksportu samochodów produkowanych w tej fabryce wynosi a w 2005 roku 
1,37% ca ego eksportu Polski. Od 2000 roku w fabryce wytworzono 433,5 tysi ca 
tych aut. 
Mieli my okazj  zwiedzi  ca y zak ad za wyj tkiem t oczni blach oraz malarni. 
T ocznia blach nie jest do zwiedzania ze wzgl dów BHP, za  malarnia ze wzgl du 
na utrzymanie bardzo du ych rygorów czysto ci powietrza w celu utrzymania 
wysokich standardów pow ok lakierniczych (mo liwo  zabrudzenia pow ok 
malarskich drobnymi cz stkami w zwi zku z czym potrzebny jest specjalny ubiór). 
Przechodz c wzd u  ca ej linii produkcyjnej mieli my mo liwo  zobaczy  ca y 
cykl produkcji samochodu - od blach, które by y zgrzewane przez automaty, poprzez 
wyposa enie wn trza a sko czywszy na produkcie ko cowym jakim jest gotowy 
samochód. 
W trakcie ca ego cyklu produkt jest poddawany sta ym i surowym kontrolom na 
poszczególnych etapach w cznie z efektem ko cowym jakim jest samochód. Ze 
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wzgl du na sprzeda  produktu nie tylko w Polsce ale na ca ym wiecie jako  jego 
wykonania ma tu szczególne znaczenie. 

 
Po zwiedzeniu zak adów opla udali my si  na zwiedzanie Cieszyna po drodze 
wst puj c do Ustronia aby si  zakwaterowa  w DW Przodownik. 
Cieszyn � poj cie �miasto Cieszyn� odnosi si  do prawobrze nej cz ci, 
stanowi cego pod wzgl dem przestrzennym i spo ecznym jedn  ca o , o rodka 
miejskiego, którego cz  lewobrze na nale y do Czech i nosi oficjaln  nazw  
�Czeski Cieszyn�. 
Dzieje Cieszyna si gaj  IX wieku i wi  si  z grodem s owia skiego plemienia 
Gol szyców. Lokacja miasta nast pi a oko o 1220 r. Od ko ca XIII wieku by o ono 
centrum ksi stwa cieszy skiego � istniej cego formalnie do 1918 r. i rz dzonego w 
swej historii przez dwie dynastie: Piastów oraz Habsburgów � staj c si  w epoce 
nowo ytnej jednym z najwa niejszych miast l ska. W dobie XIX-wiecznego 
uprzemys owienia Cieszyn zacz  by  gospodarczo prze cigany przez takie o rodki 
jak Bielsko czy Morawska Ostrawa, pozostaj c jednak wa nym o rodkiem 
kulturalnym i o wiatowym. Podzia  miasta dokona  si  w lipcu 1920 r. i by  
wynikiem dwuletniego sporu terytorialnego mi dzy powsta ymi na gruzach 
monarchii austro-w gierskiej Polsk  i Czechos owacj . Cieszyn jest stolic  krainy 
historyczno-geograficznej l ska Cieszy skiego. 
W polskiej cz ci miasta znajduje si  wi kszo  cieszy skich zabytków, skupionych 
w zespole przestrzennym Starego Miasta oraz na Górze Zamkowej.  
Zwiedzaj c Cieszyn podziwiali my miedzy innymi: 

Zabudowania Rynku � kamienice, ratusz, hotel �Pod Brunatnym 
Jeleniem�, fontanna z figur  w. Floriana; 
Ratusz w Cieszynie - zabytkowy ratusz cieszy ski, znajduj cy si   
w naro niku po udniowej pierzei Rynku i ul. Srebrnej.- Cieszy ska  
Starówk  � zabudowania ul. G bokiej, ul. Menniczej, Starego Targu, ul. 
Sejmowej, ul. Nowe Miasto, ul. rutarskiej; cznie kilkadziesi t 
zabytkowych kamienic; 
Gór  Zamkow  w Cieszynie (zwana te  Wzgórzem Zamkowym, 298 m 
n.p.m.) � niewielkie wzniesienie o stromych zboczach, po o one na 
Pogórzu l skim w centrum miasta Cieszyna, w wid ach rzek Olzy na 
po udniu i Bobrówki na pó nocy, tu  przy granicy z Czechami. Na wzgórzu 
szereg zabytkowych budowli (w tym XI-wieczna rotunda) oraz 
romantyczny park z wieloma pomnikami przyrody. 
Studni  Trzech Braci - istniej ca prawdopodobnie od redniowiecza 
studnia miejska w Cieszynie. Obecnie zabezpieczona eliwn , neogotyck  
altan  z 1868 roku, maj c  stanowi  pami tk  legendarnego spotkania przy 
studni trzech braci - za o ycieli Cieszyna. Jeden z symboli miasta 
Cieszyna.  
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Po zwiedzaniu zabytków udali my si  do Ustronia �zahaczaj c� po drodze 
o Winiarni  u Czecha godn  polecenia dla wszystkich. Dzie  pe en wra e  
zako czyli my spotkaniem kole e skim. 
Nast pnego dnia udali my si  na zwiedzanie Bielskich Targów Energetyki - 
ENERGETAB 2013. 
Najwi ksze w tej bran y w Europie rodkowej targi zgromadzi y wystawców, 
którzy starali si  pokaza  swoje najnowocze niejsze maszyny, urz dzenia, aparaty 
czy technologie s u ce zwi kszeniu niezawodno ci przesy ania energii elektrycznej 
oraz podniesieniu efektywno ci jej wytwarzania i u ytkowania. 
Gama prezentowanych urz dze  i aparatów by a bardzo szeroka: stacje 
transformatorowe, rozdzielnice, wy czniki, przek adniki, agregaty pr dotwórcze  
i nap dy, odnawialne ród a energii, maszty o wietleniowe i oprawy, aparaty 
i systemy pomiarowe, automatyki, przesy ania i obróbki informacji, kable i 
przewody, urz dzenia UPS, pojazdy specjalistyczne dla energetyki oraz wiele 
innych wyrobów czy oferowanych us ug. 
Praktycznie prawie na ka dym stoisku mo na by o dostrzec ciekawe, innowacyjne 
rozwi zania - niektóre zrozumia e by  mo e tylko dla w skiej grupy specjalistów. 
Ale i mniej zaawansowanych w technice mog y zaciekawi  prezentowane aparaty, 
narz dzia, nowoczesne ród a wiat a, ca a gama specjalistycznych pojazdów czy 
podno ników, ogniwa fotowoltaiczne, kolektory s oneczne a nawet betonowe stacje 
transformatorowe kolorowo i przyja nie dla oka wkomponowane w otoczenie. 
Wyj tkowo w tym roku mo na by o spotka  jeszcze m odsze osóbki odwiedzaj ce 
targi. Otó   TAURON Dystrybucja S.A. na swoim stoisku zorganizowa a pokazowe 
lekcje edukacyjne dla dzieci i m odszej m odzie y, inauguruj c Program 
Bezpieczniki TAURONA. W cz dla dobra dziecka. Celem programu jest edukacja 
dzieci i m odzie y w zakresie bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii 
elektrycznej, urz dze  ni  zasilanych, a tak e odpowiedzialnego zachowania wokó  
infrastruktury energetycznej. Program jest realizowany zgodnie ze strategi  
spo ecznej odpowiedzialno ci biznesu Grupy TAURON Polska Energia - 
Generalnego Partnera targów ENERGETAB. 
W godzinach wieczornych dotarli my do Tarnowa 
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Informacja Prasowa  
 
 4 wrze nia 2013 r. 

Jubileusz 15. lecia produkcji 
w zak adzie GM Manufacturing Poland w Gliwicach 

 
15 lat do wiadczenia w produkcji doskona ych jako ciowo samochodów  
Inwestycja warta 1 miliard �  
Pi  nowych modeli w ci gu ostatnich czterech lat  
Uruchomienie produkcji kabrioletu klasy premium � Opla Cascady  

 
Gliwice/Warszawa. 31 sierpnia up yn o pi tna cie lat od dnia, w którym w z linii 
produkcyjnej zak adu GM Manufacturing Poland w Gliwicach - wtedy Opel Polska 
� zjecha  pierwszy samochód: bia a Astra Classic.  
 
Przez kolejne lata nale cy do koncernu General Motors gliwicki zak ad rozwija  si  
bardzo szybko. czna warto  tej, pierwszej w Katowickiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej, inwestycji wynosi 1 miliard �. Fabryka zatrudnia 3000 osób 
i pomimo kryzysu utrzymuje si  ono na niezmienionym poziomie. Ponadto 
w firmach wspó pracuj cych powsta o oko o 15 tysi cy dodatkowych miejsc pracy.  
 
Do ko ca sierpnia b.r. lini  produkcyjn  fabryki opu ci o ponad 1,8 miliona 
samochodów, z czego ponad 98% trafi o na eksport. Stanowi to ok. 1,5% rocznej 
warto ci eksportu krajowego, czyni c z polskiego zak adu Opla wa ny podmiot dla 
ycia gospodarczego regionu i kraju. 

 
Du a elastyczno  i konkurencyjno  zak adu, zaufanie w adz koncernu oraz 
proinwestycyjna polityka W adz Pa stwa, a tak e Miasta Gliwice, umo liwi y jego 
intensywny rozwój, pomimo niesprzyjaj cych warunków rynkowych. Ostatnie 
cztery lata (2009 � 2013) up yn y pod znakiem wdro e  pi ciu modeli. Obecnie na 
jednej linii produkowanych jest cznie sze  modeli, dla siostrzanych marek Opel 
i Vauxhall: Astra Hatchback, Astra Sedan, Astra GTC coupe, Astra Opc, Astra 
Classic Sedan oraz najnowszy model � kabriolet Cascada. 
 
W roku 2009 zak ad zosta  jednostk  odpowiedzialn  za jako  wszystkich modeli 
Astry w europejskim oddziale GM - Opel/Vauxhall.  
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Rok 2013 nale y do najwa niejszych w historii zak adu � wdro ony do produkcji  
w lutym kabriolet Cascada, poszerzy  gam  modelow  zak adu o samochód klasy 
premium. Planowane jest ju  uruchomienie nast pnego modelu � kolejnej generacji 
Astry. Wysokie zaanga owanie gliwickiej za ogi i znakomita jako  produkowanych 
przez ni  samochodów by y jednymi z g ównych czynników, które przyczyni y si  
do podj cia decyzji o ulokowaniu produkcji tego bestselleru Opla w polskiej 
fabryce. 
 
W marcu 2012 roku firma zako czy a wdra anie Zintegrowanego Systemu 
Zarz dzania obejmuj cego pi  obszarów dzia alno ci: Jako , rodowisko, 
Bezpiecze stwo i Higiena Pracy, Energia oraz Ci g o  Dzia ania. Utrzymanie 
wysokich standardów w ka dym z nich jest priorytetem dla kierownictwa zak adu, 
 a szczególne osi gni cia w zakresie efektywnego zarz dzania energi  w zak adzie 
zosta o uhonorowane Nagrod  Ministra rodowiska. 
 
�Jestem dumny z osi gni  zak adu GMMP na przestrzeni ostatnich 15 lat. 
Znakomita za oga i doskona e portfolio umo liwi y efektywne wykorzystanie tego 
czasu, pomimo cz sto niestabilnej sytuacji na rynku samochodowym w Europie. 
Szczególnie wa ne jest dla nas to, e pomimo przeciwno ci uda o nam si  utrzyma  
pe ne zatrudnienie oraz uzyska  gwarancj  produkcji kolejnej generacji Astry.� 
powiedzia  Andrzej Korpak, dyrektor generalny General Motors Manufacturing 
Poland. 
 
media.opel.com 
 
 
 
 
 
 
Kazimierz Pasierb 
Cz onek Polskiego Komitetu 
Bezpiecze stwa w Elektryce SEP 
 

Rozporz dzenie w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy 
przy urz dzeniach energetycznych. Co nowego? 

 
Wst p. 
W dniu 28. marca 2013 r. Minister Gospodarki podpisa  rozporz dzenie w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy przy urz dzeniach energetycznych. Tekst 
rozporz dzenia ukaza  si  w Dzienniku Ustaw z dnia 23. kwietnia 2013 r. i po 
pó rocznym vacatio legis przepis wszed  w ycie. Zauwa onym ju  wiele lat temu 
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powodem podj cia prac nad opracowaniem nowego rozporz dzenia by a 
konieczno  dostosowania przepisów do post pu technicznego i organizacyjnego, 
przekszta ce  w asno ciowych, które dokona y si  w energetyce oraz zmian  
w krajowym systemie prawnym. Z przeprowadzonej analizy prawnej wynika o, e 
niektóre wymagania, które mo na odnie  do bezpiecze stwa i higieny pracy przy 
urz dzeniach energetycznych wynikaj  z przepisów innych rozporz dze . 
Projektowane Rozporz dzenie reguluje zatem tylko te zagadnienia, które nie 
wynikaj  z innych przepisów. St d zauwa alna ró nica w obj to ci dokumentu. 
Nieobowi zuj ce ju  rozporz dzenie z 17. Wrze nia 1999 r. zawiera o 88 
paragrafów, nowe rozporz dzenie - tylko 35 paragrafów. Mimo zg aszanego przez 
niektórych wniosku aby rozdzieli  w odr bnych dokumentach zagadnienia zwi zane 
z bezpiecze stwem pracy przy urz dzeniach elektrycznych i innych energetycznych 
(hydroenergetycznych, cieplnych, paliwowych) ostatecznie zwyci y  pogl d, e 
powinno powsta  rozporz dzenie w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy 
urz dzeniach energetycznych cz ce zagadnienia zwi zane ze wszystkimi 
rodzajami urz dze  energetycznych. Ze wzgl du na specyfik  zagro e , jakie niesie 
energia elektryczna, moim zdaniem, powinno si  jednak zagadnienia te wydzieli . 
Sta o si  inaczej. Rozporz dzenie reguluje organizacje pracy przy wszelkich 
urz dzeniach energetycznych (s u cych do wytwarzania, przesy u, przetwarzania, 
magazynowania i u ytkowania energii i paliw). W niniejszym tek cie ogranicz  si  
jednak tylko do zagadnie  zwi zane z bezpiecze stwem pracy przy urz dzeniach 
elektroenergetycznych. 
 
 
 
 
Wy czenia ze stosowania przepisów rozporz dzenia. 

Rozporz dzenie z 1999 r. § 4. 
 

Rozporz dzenie z 2013 r.  
 

Przepisów rozporz dzenia nie stosuje si  
do prac wykonywanych przy: 
1) urz dzeniach i instalacjach 

energetycznych u ytkowanych w 
zak adach produkcji, przesy ania i 
rozprowadzania gazu � paliw 
gazowych oraz prowadzeniu robót 
budowlano-monta owych sieci 
gazowych; 

§ 22. 
Prace eksploatacyjne przy urz dzeniach 
i instalacjach gazowych nale y 
wykonywa , przestrzegaj c wymaga  
bezpiecze stwa i higieny pracy 
okre lonych w przepisach dotycz cych 
bezpiecze stwa i higieny pracy przy 
budowie i eksploatacji sieci gazowych 
oraz uruchamianiu instalacji gazu 
ziemnego.  
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§ 3. 
Przepisów rozporz dzenia nie stosuje 
si  do prac wykonywanych: 
1) w podziemnych zak adach 
górniczych � w zakresie uregulowanym 
przepisami prawa geologicznego i 
górniczego; 
2) przy urz dzeniach i instalacjach 
energetycznych w obiektach 
j drowych, o których mowa w 
przepisach prawa atomowego; 
 

2) urz dzeniach i instalacjach 
elektroenergetycznych o napi ciu 
bezpiecznym okre lonym w przepisach o 
ochronie przeciwpora eniowej oraz przy 
urz dzeniach energetycznych 
powszechnego u ytku. 

3) przy urz dzeniach energetycznych 
powszechnego u ytku. 
 

 
Definicje. 
W nowym rozporz dzeniu brak definicji: 

a) zespo u pracowników kwalifikowanych, 
b) osób wyst puj cych w procesie organizacji pracy: poleceniodawcy, 

koordynuj cego, dopuszczaj cego, nadzoruj cego, kieruj cego zespo em 
pracowników, kierownika robót, 

c) pomieszczenia (terenu) ruchu energetycznego,  
 
Wprowadzono natomiast (§2 pkt. 4.) definicj  prowadz cego eksploatacj . 
�Prowadz cy eksploatacj  -  jednostka organizacyjna, osoba prawna lub osoba 
fizyczna, zajmuj ca si  eksploatacj  w asnych lub powierzonych jej, na podstawie 
zawartej umowy urz dze  energetycznych.� 
Poj cie takie by o u yte w rozporz dzeniu z 1999 r. (np. § 65.1) ale 
niezdefiniowane. Brak tej definicji rodzi  w tpliwo ci i ró nice w interpretacji. 
  
Zamiast poj cia �miejsce pracy� wprowadzono �strefa pracy.� 
 

Miejsce pracy - strefa pracy. 
Rozporz dzenie z 1999 r. § 2. Rozporz dzenie z 2013 r. § 2. 

6) miejscu pracy � nale y przez to 
rozumie  odpowiednio przygotowane 
stanowisko pracy lub okre lon  stref  
pracy w zakresie niezb dnym dla 
bezpiecznego wykonywania pracy przy 

5) strefa pracy � stanowisko lub miejsce 
pracy odpowiednio przygotowane w 
zakresie niezb dnym do bezpiecznego 
wykonywania prac eksploatacyjnych. 
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urz dzeniach i instalacjach 
energetycznych. 
 
 
Powy sza zmiana usuwa dwuznaczno  wynikaj c  z definicji miejsca pracy 
zawartej w Rozp. MPiPS z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U. 169/2003 poz. 650). W akcie tym 
zamieszczona jest nast puj ca definicja  
"miejsce pracy - miejsce wyznaczone przez pracodawc , do którego pracownik ma 
dost p w zwi zku z wykonywaniem pracy�; 
Nie powinno by  w przepisach dotycz cych bezpiecze stwa pracy odmiennych 
definicji tego samego poj cia. 
 
Wymagania wobec osób eksploatuj cych urz dzenia energetyczne. 

Rozporz dzenie z 1999 r. § 8.1 Rozporz dzenie z 2013 r. § 6. 
Urz dzenia i instalacje energetyczne 
powinny by  eksploatowane tylko przez 
upowa nionych pracowników z 
zachowaniem postanowie  okre lonych 
w instrukcjach. 
 

Prace eksploatacyjne mog  wykonywa  
osoby uprawnione i  upowa nione.  
 

 
W sytuacji braku poj cia �zespo u pracowników kwalifikowanych� zapis mo e 
budzi  w tpliwo ci co do prawa wykonywania pracy przez osoby bez kwalifikacji 
okre lonych w ustawie Prawo Energetyczne.1 (tzn. nieuprawnionych). Wydaje si  
rozs dne, aby w regulacjach (instrukcjach) wprowadzanych przez prowadz cych 
eksploatacj  zachowa  definicj  �zespo u pracowników kwalifikowanych�. 
 
Nowe wymaganie. 
W nowym Rozporz dzeniu (§ 4) zawarto szczegó owe wymagania odno nie tre ci 
instrukcji eksploatacji, których brak by o w Rozporz dzeniu z 1999 r. (definicja w § 
2 pkt. 7) 
�Prace eksploatacyjne nale y prowadzi  zgodnie z instrukcjami eksploatacyjnymi 
zawieraj cymi w szczególno ci : 
1) charakterystyk  urz dze  energetycznych; 
2) opis w niezb dnym zakresie uk adów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, 
zabezpiecze  i sterowa ; 

                                                           
1 Art. 54.1.  Ustawy Prawo Energetyczne. Osoby zajmuj ce si  eksploatacj  sieci 
oraz urz dze  i instalacji okre lonych w przepisach, o których mowa w ust. 6, 
obowi zane s  posiada  kwalifikacje potwierdzone wiadectwem wydanym przez 
komisje kwalifikacyjne. 
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3) zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami zgodnymi z obowi zuj cym 
nazewnictwem; 
4) opis czynno ci zwi zanych z uruchamianiem, obs ug  w czasie pracy 
 i zatrzymaniem urz dzenia energetycznego w warunkach normalnej pracy tego 
urz dzenia; 
5) zasady post powania w razie awarii oraz zak óce  w pracy urz dzenia; 
6) wymagania w zakresie konserwacji, napraw, remontów urz dze  energetycznych 
oraz terminy przeprowadzania przegl dów, prób i pomiarów; 
7) wymagania bezpiecze stwa i higieny pracy i przepisów przeciwpora eniowych 
dla danej grupy urz dze  energetycznych, obiektów oraz wymagania kwalifikacyjne 
dla osób zajmuj cych si  eksploatacj  danego urz dzenia; 
8) identyfikacje zagro e  dla zdrowia i ycia ludzkiego oraz dla rodowiska 
naturalnego zwi zanych z eksploatacj  danego urz dzenia energetycznego; 
9) organizacj  prac eksploatacyjnych; 
10) wymagania dotycz ce rodków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, 
zapewnienia asekuracji, czno ci oraz innych technicznych lub organizacyjnych 
rodków ochrony stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, zwanych 

dalej � rodkami ochronnymi�. 
 
Metody wykonywania prac przy urz dzeniach elektroenergetycznych. 
 
Rozporz dzenie z 1999 r. § 55 pkt. 1. Rozporz dzenie z 2013 r. § 25 
Prace eksploatacyjne przy urz dzeniach 
i instalacjach elektroenergetycznych w 
zale no ci od zastosowanych metod i 
rodków zapewniaj cych 

bezpiecze stwo pracy, mog  by  
wykonywane: 
1.  przy ca kowicie wy czonym 
napi ciu, 
2.  w pobli u napi cia, 
3.  pod napi ciem. 
 

Prace eksploatacyjne przy urz dzeniach 
elektroenergetycznych, w zale no ci od 
zastosowanych metod i rodków 
ochronnych zapewniaj cych 
bezpiecze stwo pracy, mog  by  
wykonywane: 
1.  pod napi ciem 
2.  w pobli u napi cia 
3.  przy wy czonym napi ciu 
 

 
Zapisy s  praktycznie identyczne. Jedyna zmiana polega na odwróceniu kolejno ci 
wymienianych metod pracy. Wed ug nowego rozporz dzenia podstawow  metod  
(wymieniona jako pierwsza) jest praca pod napi ciem. Nie wprost, ale wynika st d 
zalecenie aby prace daj ce si  wykonywa  bez wy czania urz dze  spod napi cia 
wykonywa  w a nie w ten sposób. 
 
Strefy prac pod napi ciem i w pobli u napi cia. 
W § 55 pkt. 2 Rozporz dzenia z 1999 r. podano nast puj ce odleg o ci zale ne od 
warto ci napi cia znamionowego urz dzenia. 
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Napi cie znamionowe 
urz dzenia 

Strefa prac pod napi ciem Strefa prac w pobli u 
napi cia

kV m m 

Do 1 Do 0,3 Powy ej 0,3 do 0,7 

Powy ej 1 do 30 Do 0,6 Powy ej 0,6 do 1,4 

110 Do 1,1 Powy ej 1,1 do 2,1 

220 Do 2,5 Powy ej 2,5 do 4,1 

400 Do 3,5 Powy ej 3,5 do 5,4 

750 Do 6,4 Powy ej 6,4 do 8,4 
 
W nowym Rozporz dzeniu (§ 25 pkt. 2) podano nast puj ce odleg o ci: 
 

Napi cie znamionowe 
urz dzenia lub 

instalacji elektrycznej 

Minimalny odst p w 
powietrzu, wyznaczaj cy 
zewn trzn  granice strefy 

prac pod napi ciem

Minimalny odst p w 
powietrzu, wyznaczaj cy 
zewn trzn  granice strefy 
prac w pobli u napi cia 

kV mm mm 
Mniejsze lub równe 1 Bez dotyku 300 

3 60 1120 
6 90 1120 
10 120 1150 
15 160 1160 
20 220 1220 
30 320 1320 
110 1000 2000 
220 1600 3000 
400 2500 4000 
750 5300 8400 

 
Odleg o ci zawarte w nowym rozporz dzeniu pochodz  wprost z PN-EN 50110-1 
�Eksploatacja urz dze  elektrycznych.� Praktyczne stosowanie tak okre lonych 
odleg o ci mo e by  trudne. Celowym jest ustalenie w instrukcjach zak adowych 
odleg o ci (nie mniejszych ni  wymienione w tabeli) dla podstawowych grup napi  
znamionowych np. dla niskiego napi cia, redniego napi cia, 110 kV, itp. 
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Pozbawianie urz dze  napi cia. 
Rozporz dzenie z 1999 r. § 56  
 

Rozporz dzenie z 2013 r. § 26 
 

1. Wy czenie urz dze  i instalacji 
elektroenergetycznych spod napi cia 
powinno by  dokonane w taki sposób, 
aby uzyska  przerw  izolacyjn  w 
obwodach zasilaj cych urz dzenia i 
instalacje. 

Napi cie od urz dze  elektrycznych 
nale y od czy  w sposób 
uniemo liwiaj cy pojawienie si  
napi cia na od czonych urz dzeniach i 
instalacjach.  
 

 
Warto zwróci  uwag  na u ycie w starym i nowym Rozporz dzeniu odmiennych 
wyra e  na opisanie dzia ania pozbawiaj cego urz dzenie napi cia (wy czenie � 
od czy ) 
Zgodnie ze S ownikiem J zyka Polskiego (http://sjp.pwn.pl) s  to synonimy 2 mimo, 
e dla elektroenergetyków znacz  co innego.  

Istotne jest odej cie od poj cia przerwy izolacyjnej. W interpretacji okre lenia 
(�od czy �) zawartego w nowym Rozporz dzeniu mo na si  odwo a  do definicji 
zawartej w PN-EN 50110-1 �Eksploatacja urz dze  elektrycznych� 

�6.2.1. Pe ne od czenie. 
Cz  urz dzenia, na której ma by  wykonana praca, powinna by  oddzielona od 
wszystkich róde  zasilania. Oddzielenie powinno polega  na zapewnieniu 
odpowiedniego odst pu powietrznego lub za o eniu równowa nej skutecznej 
izolacji, daj cej pewno , e pozostanie ona niezawodna pod wzgl dem 
elektrycznym w ka dym jej miejscu.� 
 
Prace przy urz dzeniach wy czonych spod napi cia. 
Zachowano obowi zuj ce zasady, mimo e nieco inaczej zapisane. Nadal 
obowi zuje sekwencja: wy czy , zablokowa , sprawdzi  brak napi cia, uziemi , 
wygrodzi  (oznaczy ) 
 
Rozporz dzenie z 1999 r. .§ 57 Rozporz dzenie z 2013 r. § 27 
1. Przed przyst pieniem do 
wykonywania prac przy urz dzeniach i 
instalacjach elektrycznych wy czonych 
spod napi cia nale y: 
1) zastosowa  odpowiednie 
zabezpieczenie przed przypadkowym 

1. Przed przyst pieniem do 
wykonywania prac przy urz dzeniach i 
instalacjach elektrycznych od czonych 
od napi cia nale y: 
1) zastosowa  odpowiednie 
zabezpieczenie przed przypadkowym 

                                                           
2 od czy   1. «oddzieli  to, co by o z czym  z czone» 2. «przerwa  dop yw 
czego » 
wy czy  1. «wstrzyma  prac  jakiego  urz dzenia, przerywaj c dop yw 
poruszaj cej go energii» 2. «przerwa  dop yw gazu, pr du itp 
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za czeniem napi cia; 
2) wywiesi  tablic  ostrzegawcz  w 
miejscu wy czenia obwodu o tre ci 
�Nie za cza �; 
3)  sprawdzi  brak napi cia w 
wy czonym obwodzie; 
4)  uziemi  wy czone urz dzenia; 
5) zabezpieczy  i oznaczy  miejsce 
pracy  odpowiednimi znakami i 
tablicami ostrzegawczymi. 

za czeniem napi cia; 
2) oznaczy  miejsce wy czenia;  
3) sprawdzi  czy nie wyst puje napi cie 
na od czonych urz dzeniach i 
instalacjach elektrycznych;  
4) uziemi  wy czone urz dzenia i 
instalacje elektryczne;  
5) oznaczy  stref  znakami lub tablicami 
bezpiecze stwa; 
 

 
Podstawa wykonywania prac. 
W nowym rozporz dzeniu pomini to poj cie polecenia ustnego. Zachowano 
obowi zek wydawania pisemnego polecenia na prac , w nieco inny sposób 
okre laj c okoliczno ci, w których jest to konieczne. 
 
Rozporz dzenie z 1999 r. § 64 pkt. 3 
 

Rozporz dzenie z 2013 r. § 28 pkt. 1 
 

Prace w warunkach szczególnego 
zagro enia dla zdrowia i ycia ludzkiego 
nale y wykonywa  na podstawie 
polecenia pisemnego, przy zastosowaniu 
rodków zabezpieczaj cych zdrowie i 
ycie ludzkie. 

Prace eksploatacyjne stwarzaj ce 
mo liwo  wyst pienia szczególnego 
zagro enia dla zdrowia lub ycia 
ludzkiego nale y wykonywa  na 
podstawie polecenia pisemnego. 
 

Motywem wprowadzenia zmiany by o stwierdzenie, e w praca jest mo liwa 
dopiero po usuni ciu (zredukowaniu) zagro enia. Nie mo na pracowa   
w warunkach szczególnego (wyj tkowego) zagro enia. Natomiast mo na pracowa  
w sytuacji, gdy np. na skutek zmian w miejscu pracy, okre lonego zachowania 
pracuj cych, mo e wyst pi  szczególne zagro enie. 
 
Bez zmian zachowano równie  mo liwo  wykonywania pracy bez polecenia. 
§ 30 nowego Rozporz dzenia: 
�Bez polecenia jest dozwolone: 
1) wykonywanie czynno ci zwi zanych z ratowaniem zdrowia lub ycia ludzkiego; 
2) zabezpieczanie urz dze  energetycznych przed zniszczeniem; 
3) prowadzenie przez osoby uprawnione i upowa nione prac eksploatacyjnych 
zawartych w instrukcjach eksploatacji.� 
 
Wydawanie polece  na prace i dopuszczenie do pracy. 
Poza utrzymanym obowi zkiem wydawania polece  na prace i dopuszczania przez 
prowadz cego eksploatacje, rozszerzono w nowym Rozporz dzeniu to prawo na 
osoby upowa nione przez prowadz cego eksploatacj . 
 



 23

 
�§ 29 
1. Polecenie pisemne wykonania pracy wydaje prowadz cy eksploatacj  lub osoby 

przez niego upowa nione.� 
 

�§ 5 
1. Prowadz cy eksploatacj  mo e upowa ni  osob  lub osoby do wykonywania  
    w jego imieniu okre lonych dzia a  zwi zanych z: 
1) wydawaniem polece ; 
2) koordynacj  prac; 
3) dopuszczeniem do prac.� 
 
Brak jakichkolwiek wy cze  z tego prawa daje prowadz cemu eksploatacj  
swobod  w udzielaniu takiego upowa nienia równie  osobom spoza grona 
pracowników. 
 
Bez istotnych zmian pozostaje obowi zkowa tre  polecenia pisemnego:  
 

Rozporz dzenie z 1999 r. § 67 
 

Rozporz dzenie z 2013 r. § 29 
 

Polecenie wykonania pracy powinno w 
szczególno ci okre la : 
1) zakres, rodzaj, miejsce i termin, 
2) rodki i warunki bezpiecznego 
wykonania pracy 
3) liczb  pracowników skierowanych do 
pracy, 
4) pracowników odpowiedzialnych za 
organizacj  i wykonanie pracy, 
pe ni cych funkcj : 
a) koordynuj cego lub dopuszczaj cego 
przez podanie stanowiska s u bowego 
lub imiennie, 
b) kierownika robót, nadzoruj cego lub 
kieruj cego zespo em pracowników � 
imiennie 
5) planowane przerwy w czasie pracy. 
 

2. Polecenie pisemne wykonania pracy 
zawiera co najmniej: 
1) numer polecenia; 
2) okre lenie osób odpowiedzialnych za 
organizacj  oraz wykonanie pracy; 
3) okre lenie zakresu prac do wykonania 
i strefy pracy; 
4) okre lenie warunków i rodków 
ochronnych niezb dnych do 
zapewnienia bezpiecznego 
przygotowania i wykonania poleconych 
prac; 
5) wyznaczenie terminu rozpocz cia i 
zako czenia prac oraz przerw w ich 
wykonaniu 
 

 
Rozporz dzenie deleguje na prowadz cego eksploatacj  uprawnienia w zakresie 
formy i tre ci polece  pisemnych: 
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�§ 29 
3. Prowadz cy eksploatacj  mo e okre li  dodatkowy zakres informacji, które 
powinny zosta  umieszczone w poleceniu pisemnym. 
(...) 
5. Sposób rejestrowania, wydawania, przekazywania, obiegu i przechowywania 
polece  pisemnych ustala prowadz cy eksploatacj .� 
 
Pozostaje jednak obowi zek przechowywania polece  pisemnych przez okres nie 
krótszy ni  30 dni od daty zako czenia pracy.( § 29 pkt 4) 
 
 
Prace eksploatacyjne stwarzaj ce mo liwo   wyst pienia szczególnego 
zagro enia dla zdrowia lub ycia ludzkiego.  
Dodano �prace z zakresu konserwacji, remontów, monta u, kontrolno � 
pomiarowego wykonywane wewn trz turbin wiatrowych lub gondoli oraz prace  
z zakresu zewn trznej konserwacji gondoli lub migie  wirnika turbiny wiatrowej;� 
 
Inaczej sformu owano pewne okre lenia zachowuj c jednak w zasadzie wszystkie 
okoliczno ci zawarte w poprzednim rozporz dzeniu. 
 
Na o ono na prowadz cego eksploatacj  obowi zek ustalenia wykazu prac 
eksploatacyjnych stwarzaj cych mo liwo  wyst pienia szczególnego zagro enia 
dla zdrowia lub ycia ludzkiego i jego aktualizowania. 
 
�§ 28 pkt. 3 
Szczegó owy wykaz prac, o których mowa w ust. 2, powinien by  ustalony  
i aktualizowany w oparciu o przepisy wydane na podstawie art. 237

15 
ustawy z dnia 

26. czerwca 1974 r. � Kodeks Pracy oraz wyniki identyfikacji zagro e  i oceny 
ryzyka zwi zanego z zagro eniami, mog cymi wyst pi  podczas wykonywania 
prac.� 
 
Obowi zek identyfikacji zagro e  i oceny ryzyka wynika wprost  
z § 39. Rozp. MPiPS z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpiecze stwa i higieny pracy (tekst jednolity DzU nr 169 poz. 1650). 

 
Organizacja pracy. 
Nie zmieniaj c istoty, w odmienny sposób opisano organizacj  pracy. W nowym 
rozporz dzeniu nie zdefiniowano osób zwi zanych z organizacj  pracy ani nie 
okre lono wprost ich obowi zków. Opisano natomiast obowi zki, jakie nale y 
spe ni  organizuj c prace na polecenie.  
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�§ 31 pkt. 1 
Organizuj c na polecenie prace eksploatacyjne nale y uwzgl dni  wymagania 
zawarte w instrukcjach eksploatacji oraz zapewni : 
1. skoordynowanie wykonania prac z ruchem urz dze  energetycznych, 

obejmuj ce w szczególno ci: 
a) okre lenie zakresu oraz kolejno ci wykonywania czynno ci 

czeniowych zwi zanych z przygotowaniem i likwidacj  strefy 
pracy, je eli wymaga tego bezpiecze stwo lub technologia prac, 

b) wydanie zezwolenia na przygotowanie, przekazanie i likwidacj  
strefy pracy, 

c) ustalenie kolejno ci prowadzenia prac, przerwania, wznowienia lub 
zako czenia prac, 

d) wydanie zezwolenia na uruchomienie urz dze  energetycznych, przy 
których by a wykonywana praca, je eli w zwi zku z jej 
wykonywaniem by y one wy czone z ruchu; 

2. Przygotowanie i przekazanie strefy pracy, obejmuj ce w szczególno ci: 
a) uzyskanie zezwolenia na dokonanie czynno ci czeniowych, 
b) wy czenie urz dze  z ruchu, je eli wymaga tego technologia lub 

bezpiecze stwo wykonywanych prac, oraz ich zabezpieczenie przed 
przypadkowym uruchomieniem lub doprowadzeniem czynników 
stwarzaj cych zagro enie, 

c) zastosowanie wymaganych zabezpiecze  na wy czonych 
urz dzeniach oraz sprawdzenie czy zosta y usuni te czynniki 
stwarzaj ce zagro enie, takie jak: napi cie, ci nienie, woda, gaz, 
temperatura, 

d) oznaczenie strefy znakami lub tablicami bezpiecze stwa, 
e) poinformowanie kieruj cego zespo em o zagro eniach 

wyst puj cych w strefie pracy i w jej bezpo rednim s siedztwie, 
f) dopuszczenie do pracy; 

3. Rozpocz cie i wykonanie pracy, obejmuj ce w szczególno ci: 
a) dobór osób do wykonania poleconej pracy, 
b) sprawdzenie przez kieruj cego zespo em przygotowania strefy pracy 

i przej cie jej, je eli zosta a przygotowana w a ciwie, 
c) zaznajomienie cz onków zespo u z wyst puj cymi zagro eniami 

 w strefie pracy i w jej bezpo rednim s siedztwie oraz z metodami 
bezpiecznego wykonywania pracy, 

d) egzekwowanie od cz onków zespo u stosowania w a ciwych rodków 
ochrony indywidualnej, odzie y i obuwia roboczego oraz narz dzi  
i sprz tu, 
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e) zapewnienie wykonania pracy w sposób bezpieczny; 
4. Zako czenie pracy i likwidacja strefy pracy, obejmuj ce  

w szczególno ci: 
a) sprawdzenie czy praca zosta a zako czona a sprz t i narz dzia 

usuni te ze strefy pracy, 
b) opuszczenie strefy pracy przez zespó , 
c) usuni cie rodków ochronnych u ytych do przygotowania strefy 

pracy i jej zabezpieczenia lub u ywanych przy wykonywaniu pracy, 
d) poinformowanie o zako czeniu pracy i gotowo ci urz dze  lub 

instalacji do ruchu; 
5. Rejestrowanie, w formie okre lonej przez prowadz cego eksploatacj , 

ustale , o których mowa w pkt 1 � 4; 
6. Ustalenie zasad wyznaczania koordynatora w rozumieniu art. 208 

ustawy z dnia 26. czerwca 1974 r. � Kodeks Pracy, okre lenie jego 
zakresu obowi zków i sposobu ich realizacji.�3 

 
Rozporz dzenie z 1999 r. Rozporz dzenie z 2013 r. 

§ 72 1. W przypadku, gdy na jednym 
obiekcie energetycznym wykonuje 
prace jednocze nie wi cej ni  jeden 
zespó  pracowników, nale y 
wyznaczy  kierownika robót, je eli 
poleceniodawca uzna to za konieczne. 
 

Brak poj cia kierownika robót. 
 

 
Poj cie koordynatora nie jest to same z poj ciem kierownika robót, jednak e 
funkcje przez nich realizowane s  bardzo zbli one. 
 
Istotne uwagi nieuwzgl dnione. 
W trakcie procesu uzgadniania i opiniowania tekstu rozporz dzenia zg oszono 
bardzo wiele uwag. Zauwa ano s abo ci projektu. Cz  uwag przyj to. Nie 
wszystkie jednak uwagi zosta y uwzgl dnione. M. in. nie uwzgl dniono poni szych 
uwag: 
                                                           
3 Art. 208. Kodeksu Pracy 
§ 1. W razie gdy jednocze nie w tym samym miejscu wykonuj  prac  pracownicy 
zatrudnieni przez ró nych pracodawców, pracodawcy ci maj  obowi zek: 
1) wspó pracowa  ze sob , 
2) wyznaczy  koordynatora sprawuj cego nadzór nad bezpiecze stwem i higien  
pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu, 
3) ustali  zasady wspó dzia ania uwzgl dniaj ce sposoby post powania 
 w przypadku wyst pienia zagro e  dla zdrowia lub ycia pracowników. 
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1. Zbyt ogólne zapisy. Brak przejrzysto ci (podzia u na rozdzia y). 
2. Brak wzoru polecenia pisemnego. 
3. Brak definicji funkcji zwi zanych z organizacj  pracy. Nie okre lono 

wymaga  i obowi zków osób funkcyjnych  
4. Brak szczególnych uregulowa  dla firm obcych. Wszystkie osoby 

wykonuj ce prace s  równoprawne (o ile posiadaj  uprawnienia  
i upowa nienia do prowadzenia prac.)  

5. Nie ma poj cia nadzoruj cego ani zespo u pracowników kwalifikowanych. 
Prace mog  wykonywa  uprawnione i upowa nione osoby (co z osobami 
bez grupy E?) 

6. Tabela odleg o ci stref pracy pod napi ciem i w pobli u napi cia zbyt 
szczegó owa. 

 
Czytelnik mo e sam oceni , czy brak uwzgl dnienia tych uwag korzystnie wp yn  
na tre  Rozporz dzenia. 
 
Podsumowanie. 
Wprowadzenie nowego rozporz dzenia by o absolutn  konieczno ci . Trudno 
jednak nie zauwa y , e przy tej okazji nie wykorzystano wielu mo liwo ci 
poprawy warunków bezpiecznego organizowania pracy. 
Pozytywnie oceniam: 

1. Wprowadzenie poj cia �prowadz cy eksploatacj � i przyznanie mu praw 
delegowania upowa nie . 

2. Stworzenie mo liwo ci upowa nienia pracowników firm innych w zakresie 
takim jak pracowników prowadz cego eksploatacj . 

3. Rezygnacja ze sformalizowania polecenia ustnego. 
 
Niedoskona o ci: 

1. Po czenie w jednym akcie prawnym zagadnie  bezpiecze stwa pracy przy 
urz dzeniach elektrycznych i innych energetycznych. 

2. Brak jasnego uregulowania organizacji pracy pracowników 
nieuprawnionych. (bez kwalifikacji okre lonych przez Prawo 
Energetyczne) 

3. Brak precyzji w okre leniu warunków wykonania prac, w szczególno ci 
podzia u odpowiedzialno ci pomi dzy osobami zaanga owanymi  
w organizacj  pracy. 

4. Tabela odleg o ci stref pracy pod napi ciem i w pobli u napi cia zbyt 
szczegó owa. 

 
Trzeba jednak zwróci  uwag , e w sytuacji szerokich uprawnie  i obowi zków 
prowadz cego eksploatacj , wszystkie te niedoskona o ci mo na zniwelowa  
poprzez uregulowania zawarte w instrukcjach zak adowych. 
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Andrzej Liwo  
 

Technika w samochodzie (C.D.) 
 
ASR ,  
 
Wsiadaj c do samochodu nie zastanawiamy si  nad systemami bezpiecze stwa 
samochodu dot d dopóki nie zaczyna nam sygnalizowa  swoj  niesprawno  
poprzez kontrolki umieszczone na tablicy licznikowej. 
Jednym z wielu systemów bezpiecze stwa jazdy jest tym razem ASP i ESP. 

ASR - to system, którego g ównym zadaniem jest niedopuszczenie do nadmiernego 
po lizgu kó  pojazdu podczas przyspieszania (objawiaj cego si  ich buksowaniem). 
W fazie przyspieszenia pojazdu je li jakie  ko o (lub kilka kó ) ma tendencje do 
po lizgu, uk ad za po rednictwem swojego kalkulatora optymalizuje po lizg opon. 

System kontroli trakcji � system zaliczany do grupy systemów Advanced Vehicle 
Control Systems (albo Automated Highway Systems), którego g ównym zadaniem 
jest niedopuszczenie do nadmiernego po lizgu kó  pojazdu podczas przyspieszania 
(objawiaj cego si  ich buksowaniem). Po rednio systemy takie mog  wp ywa  
równie  na polepszenie w a ciwo ci trakcyjnych pojazdu podczas ruchu w zakr cie. 
Wi kszo  systemów dzia a jedynie w zakresie niskich pr dko ci pojazdu (do 40 
km/h) aczkolwiek budowane s  te  wersje dzia aj ce dla ca ego zakresu pr dko ci. 
Jest kolejnym po ABS-ie systemem podwy szaj cym bezpiecze stwo czynne. 
Dzia anie systemu wp ywa tak e na zmniejszenie zu ycia opon i paliwa. System ten 
wykorzystuje elementy systemu ABS. Mo e równie  wykorzystywa  inne elementy, 
jak jednostk  steruj c  prac  silnika. 

W zale no ci od producenta samochodu system taki mo e posiada  ró ne nazwy. 
W Polsce jednym z popularniejszych okre le  jest ASR (od ang. Acceleration Slip 
Regulation). Nazwa ASR jest wykorzystywana w pojazdach produkowanych m.in 
przez koncern Mercedes-Benz, Volkswagen, Fiat lub Rover. Koncerny Ford, Saab, 
Mazda oraz Chevrolet (Daewoo) stosuj  nazw  TCS (od ang. Traction control 
system). Firma BMW stosuje oznaczenie ASC+T. Stosowane s  równie  oznaczenia 
TC (ang. Traction Control) i inne. 

Zasada dzia ania 

W momencie rozpoznania przez jednostk  steruj c  po lizgu którego  z kó  lub osi 
(ró nica cz stotliwo ci sygna ów z czujników ABS-u dla ró nych kó  jest wi ksza 
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ni  podczas normalnej jazdy), nast puje zmniejszenie ich pr dko ci, które 
realizowane mo e by  na kilka sposobów: 

wykorzystanie hamulców do przyhamowania kó  znajduj cych si   
w po lizgu � rozwi zanie zapewniaj ce szybki czas reakcji systemu, 
jednak e negatywnie wp ywaj ce na komfort podró y. 
opó nienie zap onu lub ca kowite jego od czenie przy jednoczesnym 
odci ciu wtrysku 
przymkni cie przepustnicy � w rozwi zaniach, gdzie przepustnica jest 
sterowana elektronicznie by wire, jest ona przymykana wbrew woli 
kierowcy. W rozwi zaniach tradycyjnych wyst puje dodatkowa 
przepustnica. Rozwi zanie najbardziej komfortowe, ale o najd u szym 
czasie reakcji. 

W zale no ci od szczegó owych rozwi za  wykorzystywany jest tylko jeden sposób 
sterowania, dwa lub wszystkie. 
W poje dzie bez systemu kontroli trakcji po najechaniu na lisk  powierzchni  przez 
jedno z kó  nap dowych, spadnie opór stawiany uk adowi nap dowemu przez to 
ko o, ko o zacznie si  obraca  szybciej, ni  wynika to z pr dko ci toczenia si  ko a, 
w wyniku czego b d  wzrasta y obroty uk adu nap dowego. Na skutek (efekt 
uboczny) dzia ania mechanizmu ró nicowego, który powoduje e moment obrotowy 
jest taki sam na wszystkich ko ach nap dzanych, drugie ko o nap dowe tocz ce si  
prawid owo nie b dzie wykorzystywa  swej przyczepno ci. Zjawisko utrudnia 
ruszenie gdy jedno z kó  jest na liskiej nawierzchni, utrudnia jazd  po liskiej 
nawierzchni szczególnie na zakr cie. Zjawisko to wyst puje te  w wyniku 
najechania na ka u  - wówczas silnik, który utraci  obci enie, gwa townie 
zwi ksza obroty, a po odzyskaniu przyczepno ci uk ad nap dowy musi wytraci  
obroty do pr dko ci wynikaj cej z pr dko ci jazdy, co wywo uje szarpni cie 
pojazdem, zmian  warunków przyczepno ci kó  do jezdni, bardzo niebezpieczne na 
zakr tach. 
W samochodzie wyposa onym w system kontroli trakcji, system wykrywa taki stan 
- gdy na liskiej powierzchni kr ci si  tylko jedno z kó  nap dowych - system 
kontroli trakcji ogranicza moc silnika, a nast pnie w cza cz ciowo hamulec 
lizgaj cego si  ko a, tak aby uk ad ró nicowy mimo wszystko przeniós  moment 

nap dowy równie  na drugie ko o. W ten sposób, dzi ki systemowi kontroli trakcji, 
na liskiej powierzchni optymalnie nap dzane s  wszystkie ko a nap dowe. Nale y 
zauwa y , i  w tym przypadku system kontroli trakcji dzia a jako elektroniczna 
blokada mechanizmu ró nicowego. 
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Rys.1. Elementy uk adu przeciwpo lizgowego kó  nap dowych wykorzystuj cego hamulce i 
przepustnic  silnika :1 - czujniki pr dko ci kó , 2 - hamulce kó , 3 - zespó  hydrauliczny 
(modulator) ABS i ASR,4 - sterownik ABS i ASR, 5 - sterownik Motronic, 6 - przepustnica 
silnika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.2. 

Komponenty uk adu ABS wraz z ASR. 
1 � hydro agregat z urz dzeniem steruj cym, 2 � czujnik pr dko ci obrotowej ko a. 
System zarz dzaj cy silnikiem wyposa onym w: 3 � sterownik, 4 � zespó  przepustnicy, 
5 � wtryskiwacze, 6 � modu  zap onowy, 7 � czujnik po o enia peda u gazu. 
 
Do sterowania momentem nap dowym w pojazdach z silnikiem ZI s u y peda  
elektroniczny EGAS. 
Sterowaniu podlegaj : 
- przepustnica (ustawiana przez EGAS), 
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- uk ad zap onowy (k t wyprzedzenia zap onu), 
- uk ad wtryskowy (synchronizacja sygna ów wtrysku i zap onu). 
W pojazdach z silnikiem ZS sterowanie momentem obrotowym jest realizowane 
przez zmian  sterowania pompy wtryskowej (zmniejszenie dawki paliwa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.3. Wykres dzia ania kontroli trakcji przy u yciu: 
1 � przepustnicy i hamulców,2 � przepustnicy i opó nienia zap onu,3 � tylko przepustnicy 
silnika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.4.  Elektroniczne sterowanie silnikiem za pomoc  peda u EGAS w uk adzie ASR: 1 - 
sterownik ABS/ASR, 2 - uk ad steruj cy z funkcj  EGAS, 3 - czujnik po o enia peda u 
przyspieszenia.  4 - nastawnik, 5 - przepustnic  (lub pompa wtryskowa), 6 - czujnik pr dko ci 
obrotowej ko a 
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Elementy uk adu wspomagaj cego bezpiecze stwo - Sterowniki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.5. Sterownik uk adu wspomagaj cego. /Bosch/ 
 
Oprócz elementów mechanicznych w sk ad ka dego uk adu bezpiecze stwo 
wchodz  wszelkiego rodzaju sterowniki. Podczas jazdy pomiar i obliczenia warto ci 
niezb dnych do kontroli czy nie dochodzi do zagro enia dokonywany jest ok. 25 
razy na sekund . Mo na wi c powiedzie  i  uk ad na bie co czuwa nad 
bezpiecze stwem i je li tylko wykryje podniesiony poziom ryzyka lub gdy tor jazdy 
nie jest zgodny z za o onym przez kierowc  uk ad wkracza do akcji aby pojazd 
zachowa  kierowalno . 
 
 
 
http://www.hamulcebosch.pl 
http://www.sciaga.pl 
http://ntm.wimi.pcz.pl 
http://www.magazynauto.pl 
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Oddzia  Tarnowski SEP poleca zeszyty o tematyce: �EGZAMIN 
KWALIFIKACYJNY   ELEKTRYKÓW ( D i E ) w pytaniach i odpowiedziach�. 
Zeszyty zawieraj  tematyk  z zakresu wiedzy dla przyst puj cych do egzaminu kwalifikacyjnego D i E . 
Zeszyty s  rodzajem kompendium wiedzy  na tematy wymagane w czasie egzaminu. Znajomo  
odpowiedzi na pytania zawarte w zeszytach jest egzekwowana od wszystkich osób przyst puj cych do 
egzaminu stosownie do zakresu zawartego w zg oszeniu. 
ZESZYT  PIERWSZY 
Antoni Lisowski � Wymagania ogólne (dotycz  wszystkich egzaminowanych) 

Tematyka zeszytu: 
Ogólne zasady BHP, 
Organizacja bezpiecznej pracy przy eksploatacji sieci, instalacji i urz dze  
elektroenergetycznych,  
Post powanie w przypadku awarii, po aru lub innego zagro enia w pracy urz dze , 
Sprz t ochronny, 
Ochrona przeciwpora eniowa w sieciach, instalacjach i urz dzeniach elektroenergetycznych,  
Sposoby udzielania pierwszej pomocy w szczególno ci osobom pora onym pr dem elektrycznym i 
poparzonym. 

ZESZYT  DRUGI 
Jan Strojny - Podstawowe zasady eksploatacji urz dze  elektroenergetycznych 

Tematyka zeszytu: 
Ogólne Zasady Eksploatacji i Ruchu Sieci, Urz dze  i Instalacji Elektroenergetycznych, 
S u by Eksploatacyjne i Uprawnienia Kwalifikacyjne, 
Dokumentacja Techniczno-Eksploatacyjna Urz dze , Instalacji i Sieci Elektroenerget., 
Przy czanie Urz dze  i Instalacji Do Sieci Elektroenergetycznej, 
Racjonalne U ytkowanie Energii i Programowanie Pracy Urz dze  Elektroenergetycznych, 
Zasady Dysponowania Moc  Urz dze  Przy czonych Do Sieci, 
Ochrona rodowiska a Eksploatacja Urz dze  i Instalacji Elektroenergetycznych. 

ZESZYT  TRZECI  
Antoni Lisowski - Ochrona przeciwpora eniowa i przeciwprzepi ciowa 

Tematyka zeszytu: 
Ochrona przeciwpora eniowa, 
Ochrona przeciwprzepi ciowa. 

ZESZYT  CZWARTY 
Jan Strojny - Urz dzenia pr dotwórcze i urz dzenia w wykonaniu 
przeciwwybuchowym 

Tematyka zeszytu: 
Urz dzenia pr dotwórcze przy czone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez wzgl du na 
wysoko  napi cia znamionowego, 
Zespo y pr dotwórcze o mocy powy ej 50kW, 
Urz dzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym. 

ZESZYT  PI TY 
Jan Strojny - Urz dzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o 
napi ciu nie wy szym ni  l kV 

Tematyka zeszytu: 
Elektroenergetyczne linie napowietrzne o napi ciu do 1kV, 
Elektroenergetyczne linie kablowe o napi ciu do 1kV, 
Instalacje elektroenergetyczne w budynkach i obiektach budowlanych, 
Elektryczne instalacje przemys owe, 
Instalacje elektryczne w budownictwie mieszkaniowym, 
Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych, 
Elektryczne urz dzenia nap dowe. 
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ZESZYT  SZÓSTY 
Jan Strojny - Urz dzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napi ciu 
znamionowym powy ej l kV 

Tematyka zeszytu: 
Elektroenergetyczne linie napowietrzne o napi ciu powy ej 1kV, 
Elektroenergetyczne linie kablowe o napi ciu powy ej 1kV, 
Stacje  elektroenergetyczne, 
Transformatory elektroenergetyczne, 
Elektryczne urz dzenia nap dowe, 
Baterie kondensatorów na napi cie ponad 1kV, 
Elektrofiltry. 

ZESZYT  SIÓDMY 
Jan Strojny - Urz dzenia elektrotermiczne, urz dzenia do elektrolizy, 
elektrofiltry i sie  trakcyjna 

Tematyka zeszytu: 
Sieci elektrycznego o wietlenia ulicznego, 
Elektryczna sie  trakcyjna, 
Urz dzenia elektrotermiczne, 
Elektryczne spawarki i zgrzewarki, 
Urz dzenia do elektrolizy, 
Urz dzenia prostownikowe i akumulatorowe. 

ZESZYT  ÓSMY 
Jan Strojny - Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urz dzenia i instalacje 
automatycznej regulacji, sterowania i zabezpiecze  urz dze  elektroenerget. 

Tematyka zeszytu: 
Uk ady aparatury kontrolno pomiarowej w energetyce, 
Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, 
Automatyka przemys owa i monta  aparatury, 
Zasady eksploatacji. 

ZESZYT  DZIEWI TY 
Fryderyk asak - Prace kontrolno-pomiarowe dotycz ce sieci, urz dze  i 
instalacji elektroenergetycznych 

Tematyka zeszytu: 
Pomiary w instalacjach elektrycznych: 

Uprawnienia do wykonywania pomiarów ochronnych, 
Zasady, zakres i dokumentowanie wykonania pomiarów odbiorczych i okresowych oraz cz sto  
wykonywania pomiarów okresowych, 
Sprawdzanie ci g o ci przewodów ochronnych i pomiar ich rezystancji, 
Wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji, 
Sprawdzenie oddzielenia obwodów, pomiar rezystancji pod ogi i cian oraz próba wytrzyma o ci 
elektrycznej, 
Sprawdzenie skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej, 
Pomiar rezystancji uziomów, 

Pomiary eksploatacyjne urz dze  elektroenergetycznych do 1kV: 
Zasady wykonywania pomiarów podstawowych wielko ci elektrycznych, 
Badanie spawarek, zgrzewarek, agregatów pr dotwórczych, elektronarz dzi i elektrycznych 
urz dze  nap dowych, 
Badanie instalacji i urz dze  na placach budowy, 
Badanie elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych do 1kV, 
Badanie elektrycznych instalacji o wietleniowych, 
Badanie instalacji i urz dze  elektrycznych w pomieszczeniach zagro onych wybuchem, 
Badanie rozdzielnic elektroenergetycznych, transformatorów i baterii kondensatorów o napi ciu 
do 1kV. 






