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Abstract: Maintenance process of electrical equipment in explosion-proof execution is one of the most im-
portant explosion protection issues in refinery, petrochemical and chemical industry. The paper presents basic 
concerns of Explosion Protection Document aspects, in scope of maintenance electrical equipment in explo-
sion-proof execution. Based on experiences obtained during implementation Directives of European Parlia-
ment and the Council particularly Directive 1999/92/EC dedicated on minimum requirements for improving 
the safety and health protection of workers exposed potentially at risk explosive atmospheres, and their trans-
position into appropriate polish laws. This paper describes some electrical branch contributions to the Explo-
sion Protection Document expressed on example of PKN ORLEN S.A. Main Production Unit. Pertained  
Polish laws, correlated technical standards published by Polish Committee for Standardization compose the 
background, on which modern approach to maintenance of electrical equipment in explosion-proof execution 
is in line with Responsible Care Card implementation and proceeding sustainable development. 

1. Wstęp 
PKN ORLEN jest jedną z największych korpo-
racji przemysłu naftowego w Europie Środ-
kowo-Wschodniej, zaliczaną do pierwszej dzi-
siątki na świecie  w swojej branŜy według ran-
kingu "Top 250 Global Energy Company".  
Koncern zajmuje się przerobem ropy naftowej 
na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej 
opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne  
i wyroby petrochemiczne. Spółka zarządza 
siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na 
Litwie. Zintegrowany kompleks rafineryjno–
petrochemiczny w Płocku zaliczany jest do naj-
nowocześniejszych i najefektywniejszych tego 
typu obiektów w Europie.  
Firma posiada największą w Europie Centralnej 
sieć stacji paliw liczącą ponad 2 700 obiektów 
zlokalizowanych w Polsce, Niemczech, Cze-
chach i na Litwie. Zapleczem sieci detalicznej 
ORLENU jest efektywna infrastruktura logi-
styczna, składająca się z naziemnych i pod-
ziemnych baz magazynowych oraz sieci ruro-
ciągów dalekosięŜnych.  
 

 
 

PKN ORLEN prowadzi działalność na czterech 
rynkach macierzystych, którymi są Polska, 
Czechy, Litwa i Niemcy.  
Firma zarządzana jest w sposób odpowie-
dzialny i zrównowaŜony, spełniając wysokie 
wymagania m.in. co do  jakości raportowania, 
poziomu relacji inwestorskich, ładu informa-
cyjnego. Zostało to między innymi pozytywnie 
ocenione przez ekspertów kwalifikujących 
spółki giełdowe do prestiŜowego grona  Re-
spect Index. 
Prowadzenie efektywnej działalności gospodar-
czej to nie jedynie zwiększenie zysków w ra-
mach obowiązującego prawa, lecz takŜe wspie-
ranie inicjatyw oraz potrzeb społecznych. 
Świadome zobowiązanie się Koncernu do 
zmniejszania uciąŜliwości dla otaczającego śro-
dowiska, poprawy stanu bezpieczeństwa, po-
prawy ochrony zdrowia pracowników, a takŜe 
społeczności lokalnej realizowane jest m.in. 
poprzez wdraŜanie Systemu Zarządzania Re-
sponsible Care „Odpowiedzialność i Troska”. 
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Artykuł opisuje waŜniejsze doświadczenia po-
zyskane w procesie utrzymania urządzeń elek-
trycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym 
pozyskane przy wprowadzaniu dyrektyw Par-
lamentu Europejskiego i Rady, w szczególności 
dyrektywy 1999/92/WE, oraz wdraŜających je 
krajowych przepisów prawa wydanych w spra-
wie minimalnych wymagań, dotyczących  bez-
pieczeństwa i higieny pracy pracowników, 
związanych z moŜliwością wystąpienia w miej-
scu pracy atmosfery wybuchowej.  
Wskazane w artykule wybrane przepisy pra-
wne, normy techniczne wydane przez Polski 
Komitet Normalizacyjny tworzą uwarunkowa-
nia, w których nowoczesne podejście do pro-
cesu utrzymania urządzeń elektrycznych w wy-
konaniu przeciwwybuchowym jest współbieŜne 
z wdraŜaniem Systemu Responsible Care „Od-
powiedzialność i Troska” oraz kontynuowa-
niem zrównowaŜonego rozwoju. 

2. Zagadnienia eksploatacji urządzeń 
elektrycznych w przestrzeniach zagroŜo-
nych wybuchem  
Prowadzenie eksploatacji urządzeń elektrycz-
nych w wykonaniu przeciwwybuchowym, w 
przemyśle rafineryjnym, petrochemicznym oraz 
chemicznym, w aspektach Dokumentu za-
bezpieczenia przed wybuchem wymaga rozwa-
Ŝenia zagadnień  eksploatacji m.in. wobec na-
stępujących  przepisów: 
1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 

8 lipca 2010 r.,  wdraŜającego dyrektywę 
1999/92/WE Parlamentu Europejskiego  
i Rady wydaną w sprawie zapewnienia mi-
nimalnych wymagań dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy pracowników za-
trudnionych na stanowiskach pracy, na któ-
rych wystąpić moŜe atmosfera wybuchowa 
(Dz.U. 2010.138.931, z późniejszymi zmia-
nami).  
Wskazana w krajowych przepisach dyrek-
tywa 1999/92/WE, w przepisach wspólno-
towych, wydanych w języku angielskim 
posiada oznaczenie 1999/92/EC; odpo-
wiednio stosowane jest oznaczenie symbo-
liczne ATEX 137. 

2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
22.12.2005 r., wdraŜające dyrektywę 
94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
wydaną w sprawie ujednolicenia przepisów 
prawnych Państw Członkowskich, dotyczą-
cych urządzeń i systemów ochronnych 
przeznaczonych do uŜytku w przestrzeniach 

zagroŜonych wybuchem. (Dz.U. 
2005.263.2203, z późniejszymi zmianami). 
Wskazana w krajowych przepisach dyrek-
tywa 94/9/WE, w przepisach wspólnoto-
wych, wydanych w języku angielskim po-
siada oznaczenie 94/9/EC; odpowiednio 
stosowane jest oznaczenie symboliczne 
ATEX 95. 

3. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r., w sprawie ochrony przeciwpoŜa-
rowej budynków, innych obiektów budow-
lanych i terenów. (Dz.U. 2010.109.719,  
z późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
21 listopada 2005 r. , w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
bazy, stacje paliw płynnych rurociągi dale-
kosięŜne słuŜące do transportu ropy nafto-
wej produktów naftowych i ich usytuowa-
nie. (Dz.U. 2005.243.2063, 2007.240.1753, 
z późniejszymi zmianami). 

Przy uwzględnieniu skojarzonych z wzmian-
kowanymi powyŜej przepisami, zapisów norm 
technicznych wydanych w szczególności przez 
Polski Komitet Normalizacyjny. 

3. Dokument zabezpieczenia przed wy-
buchem; najwaŜniejsze aspekty, zakres 
branŜy elektrycznej 
Dokument zabezpieczenia przed wybuchem 
powinien zawierać w szczególności: 
1. Opis środków ochronnych, które zostaną 

podjęte celem realizacji wymagań określo-
nych w rozporządzeniu wdraŜającym po-
stanowienia dyrektywy 1999/92/WE oraz 
ograniczenia szkodliwych skutków wybu-
chu. 

2. Wykaz przestrzeni zagroŜonych wybuchem 
wraz z ich klasyfikacją na strefy. 

3. Oświadczenie pracodawcy, Ŝe: 
3.1. Miejsca pracy, urządzenia, a takŜe urzą-

dzenia ostrzegawcze są zaprojekto-
wane, uŜywane i konserwowane w spo-
sób zapewniający bezpieczne i wła-
ściwe ich funkcjonowanie. 

3.2. Urządzenia spełniają wymagania prze-
widziane w przepisach dotyczących 
minimalnych wymagań bezpieczeństwa 
i higieny pracy w zakresie uŜywania 
maszyn przez pracowników podczas 
pracy. 
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3.3. Została dokonana ocena ryzyka związa-
nego z moŜliwością wystąpienia atmos-
fery wybuchowej. 

4. Terminy dokonywania przeglądu stosowa-
nych środków ochronnych. 

5. Określenie dla wszystkich osób wykonują-
cych pracę na rzecz róŜnych pracodawców, 
w tym samym miejscu pracy: środków 
ochronnych, zasad koordynacji stosowania 
tych środków przez pracodawcę odpowie-
dzialnego za miejsce pracy, celu koordyna-
cji oraz metod i procedur jej wprowadzania. 

W PKN ORLEN S.A. pracownicy branŜy elek-
trycznej prowadzą we współpracy z pozosta-
łymi interesariuszami procedurę wskazaną we-
wnętrznym aktem organizacyjnym wydanym  
w sprawie dokumentacji klasyfikacyjnej prze-
strzeni zagroŜonych wybuchem w Koncernie 
oraz Spółkach Grupy Kapitałowej. 
Pracownicy branŜy elektrycznej współpracują  
z innymi interesariuszami, w kaŜdym z wymie-
nionych powyŜej zagadnień wchodzących w 
skład Dokumentu zabezpieczenia przed wybu-
chem, celem zapewnienia realizacji celów do-
kumentu. 

3.1.  Opis środków ochronnych; oświad-
czenie, Ŝe urządzenia spełniają wymagania 
przewidziane w przepisach, a specyfikacja 
urządzeń elektrycznych w wykonaniu prze-
ciwwybuchowym 

Środki ochronne podejmowane celem realizacji 
wymagań określonych w rozporządzeniu wdra-
Ŝającym postanowienia dyrektywy 1999/92/WE 
oraz ograniczające szkodliwe skutki wybuchu 
obejmują m.in.: 
1. Środki ograniczające powstawanie  atmos-

fery wybuchowej, np.: wentylacja, odpyla-
nie, usuwanie pyłów z pomieszczeń, np. 
wentylacja pomieszczeń akumulatorni. 

2. Środki ograniczające moŜliwość zapłonu 
atmosfery wybuchowej, obejmują np. wery-
fikację wykonania przeciwwybuchowego 
urządzeń i systemów branŜy elektrycznej. 

Wykazy urządzeń i systemów elektrycznych  
w wykonaniu odpowiednim do strefy zagro-
Ŝenia wybuchem, sporządzane są w formie spe-
cyfikacji urządzeń i systemów ochronnych do-
puszczonych do pracy w strefach zagroŜonych 
wybuchem. 
Wykonawca specyfikacji urządzeń i systemów 
ochronnych dopuszczanych do pracy w strefach 
zagroŜonych wybuchem, we współpracy z In-
spektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Kie-

rownikiem Projektu dołącza do specyfikacji  
m.in. kopie: 
• Deklaracji zgodności WE wydanych przez 

producentów urządzeń oraz systemów 
ochronnych. 

• Certyfikatów badania typu WE wydanych 
przez stacje notyfikowane. 

Prowadzący eksploatację urządzeń, instalacji  
i sieci elektrycznych m.in. w oparciu o specyfi-
kację urządzeń elektrycznych i systemów 
ochronnych wraz z załączonymi kopiami dekla-
racji, certyfikatów, itp. wydaje oświadczenie do 
Komisji PoŜarowo-Technicznej w trakcie po-
dejmowania przez komisję decyzji o dopusz-
czeniu  obiektu do eksploatacji. 
W zakładzie produkcyjnym, terminalach paliw 
oraz stacjach paliw realizacja wymagań doty-
czących bezpieczeństwa i higieny pracy pra-
cowników zatrudnionych na stanowiskach 
pracy, na których moŜe pojawić się atmosfera 
wybuchowa, dla nowych obiektów oraz obiek-
tów istniejących,  realizowana jest  zgodnie  
z wewnętrznym aktem organizacyjnym określa-
jącym zasady sporządzania dokumentacji za-
bezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem. 

3.2.  Wykaz przestrzeni zagroŜonych wybu-
chem, ocena ryzyka związanego z moŜliwo-
ścią wystąpienia atmosfery wybuchowej,  
a dokumentacja klasyfikacyjna przestrzeni 
zagroŜonych wybuchem 

Informacje o identyfikacji atmosfer wybucho-
wych wskazywane są w dokumentacji klasyfi-
kacyjnej przestrzeni zagroŜonych wybuchem, 
która zawiera m.in.: 
• Wykaz przestrzeni klasyfikowanych, w tym 

przestrzeni zagroŜonych wybuchem wraz  
z przyporządkowaniem im odpowiednio 
numerów rysunków, rodzaju przestrzeni, 
poziomu jej usytuowania oraz wysokości 
obiektu klasyfikowanego. 

• Wykaz i charakterystyki materiałów pal-
nych niebezpiecznych pod względem wy-
buchowym. 

Dokumentacja klasyfikacyjna przestrzeni za-
groŜonych wybuchem oprócz informacji identy-
fikujących atmosfery wybuchowe obejmuje za-
gadnienia: 
• Opisujące proces technologiczny, charakte-

rystyki źródeł emisji, rysunki klasyfikowa-
nego obiektu wraz z terenem przyległym, 
zestawienie wymaganych normami i prze-
pisami obliczeń oraz analiz. 
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• Wnioski jednoznacznie uzasadniające przy-
jętą w opracowaniu klasyfikację przestrzeni 
zagroŜenia wybuchem; a takŜe inne zagad-
nienia uznane za waŜne do uzyskania celu 
dokumentacji klasyfikacyjnej. 

W skojarzeniu z klasyfikacją przestrzeni zagro-
Ŝonych wybuchem pozostaje ocena ryzyka wy-
buchu, prowadzona m.in. w oparciu o we-
wnętrzne akty organizacyjne wydane w sprawie 
oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach 
pracy w PKN ORLEN S.A.. 

3.3.  Terminy dokonywania przeglądu 
środków ochronnych, zakres branŜy elek-
trycznej  

Terminy dokonywania przeglądu stosowanych 
środków ochronnych powinny być zawarte w 
Dokumencie zabezpieczenia przed wybuchem, 
wydanym w celu realizacji minimalnych wy-
magań bezpieczeństwa i higieny  pracy związa-
nych z moŜliwością wystąpienia w miejscu 
pracy atmosfery wybuchowej. 
Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeń-
stwa i higieny pracy związane z moŜliwością 
wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybu-
chowej mają m.in. zastosowanie do: 
• Przestrzeni zagroŜonych wybuchem, zgod-

nie z ich dokumentacją  klasyfikacyjną, gdy 
jest to wymagane ze względu na cechy 
miejsca pracy, stanowiska pracy,  urządzeń; 
w tym posadowionych w przestrzeniach 
zagroŜonych wybuchem urządzeń branŜy 
elektrycznej np. silników elektrycznych. 

• Urządzeń w przestrzeniach niezagroŜonych 
wybuchem zapewniających bezpieczne 
funkcjonowanie urządzeń posadowionych 
w przestrzeniach zagroŜonych wybuchem; 
np. zabezpieczeń znajdujących się w roz-
dzielnicach posadowionych w stacjach 
elektroenergetycznych. 

NaleŜy podejmować wszelkie niezbędne środki, 
w  celu zapewnienia, Ŝe miejsca pracy, urzą-
dzenia oraz elementy łączące dostępne osobom 
pracującym zostały: 
• zaprojektowane, wykonane, połączone i za-

instalowane, a takŜe są 
• utrzymywane i działają 
w sposób minimalizujący zagroŜenie wybu-
chem. 
W obiektach oraz na terenach przyległych do 
nich zabronione jest wykonywanie czynności 
mogących spowodować poŜar, jego rozprze-
strzenianie się, utrudnienie prowadzenia działa-

nia ratowniczego lub ewakuacji, m.in. zabro-
nione jest: 
1. UŜytkowanie urządzeń, instalacji, narzędzi:  

• W sposób niezgodny z przeznaczeniem, 
albo warunkami określonymi przez 
producenta. 

• Nie poddawanych okresowym kontro-
lom o zakresie i częstotliwości wyni-
kających z przepisów prawa budowla-
nego. 

• Niesprawnych technicznie. 
2. Stosowanie innych czynników mogących 

zainicjować zapłon materiałów występują-
cych w przestrzeniach zagroŜonych wybu-
chem, z wyjątkiem urządzeń przeznaczo-
nych do tego celu, spełniających wymaga-
nia określone w przepisach rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, w sprawie zasadni-
czych wymagań dla urządzeń i systemów 
ochronnych przeznaczonych do uŜytku w 
przestrzeniach zagroŜonych wybuchem; tj. 
rozporządzenia  wdraŜającego Dyrektywę 
94/9/WE (Dz.U. 2005.263.2203). 

Urządzeń, instalacji, systemów ochronnych  
i elementów łączących w szczególności kabli, 
przewodów, rur uŜywa się jedynie wówczas, 
gdy w Dokumencie zabezpieczenia przed wy-
buchem określono, Ŝe mogą być one bezpiecz-
nie uŜywane w atmosferze wybuchowej. 
Norma techniczna PN-EN 60079 Urządzenia 
elektryczne w przestrzeniach zagroŜonych wy-
buchem, część 17 Kontrola i konserwacja in-
stalacji elektrycznych w przestrzeniach zagro-
Ŝonych wybuchem (innych niŜ kopalnie), wska-
zuje Ŝe, ze względów bezpieczeństwa, w trakcie 
eksploatacji tych instalacji; celem zachowania 
ich wykonania przeciwwybuchowego, instancje 
elektryczne wymagają: 
• Kontroli odbiorczej, 
• Kontroli okresowych, albo  
• ciągłego nadzoru przez wykwalifikowa-

nych pracowników i w razie potrzeby kon-
serwacji. 

Odstęp czasu między kontrolami okresowymi, 
ustalany bez zasięgnięcia opinii eksperta, nie 
powinien być dłuŜszy niŜ trzy lata. 
Dokładne określanie odpowiedniego odstępu 
czasu pomiędzy kontrolami okresowymi, na-
leŜy wyznaczyć biorąc pod uwagę spodziewane 
pogarszanie się stanu urządzeń, instalacji, itp.  
Ponadto, po wyznaczeniu odstępu czasu po-
między kontrolami, instalacje naleŜy poddawać 
kontrolom wyrywkowym celem potwierdzenia 
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albo skrócenia lub wydłuŜenia  przyjętego od-
stępu czasu pomiędzy kontrolami okresowymi. 
Wyniki wszystkich kontroli winny być udoku-
mentowane.  
W przypadku, gdy urządzenia znajdujące się  
w miejscu pracy lub organizacja pracy zostały 
poddane zmianom mogącym mieć wpływ na 
wynik oceny ryzyka, naleŜy dokonać aktualiza-
cji dokumentu zabezpieczenia przed wybu-
chem. 

3.4. Określanie, dla wszystkich osób wyko-
nujących pracę na rzecz róŜnych pra-
codawców w tym samym miejscu pracy – za-
kres branŜy elektrycznej: środków ochron-
nych, zasad koordynacji stosowania środków 
przez pracodawcę odpowiedzialnego za miej-
sce pracy, celu koordynacji oraz metody  
i procedury jej sprawdzania 

Środki ochronne winny: zapobiegać tworzeniu 
się atmosfery wybuchowej, zapobiegać wystą-
pieniu zapłonu atmosfery wybuchowej, ograni-
czać szkodliwe efekty wybuchu. Środki podej-
mowane, w zakresie branŜy elektrycznej wska-
zane są m.in. w: 
• Specyfikacjach urządzeń elektrycznych  

i systemów dopuszczonych do pracy w 
przestrzeniach zagroŜonych wybuchem. 

• Dokumentacji projektowej,  
• Dokumentacji eksploatacyjnej np. z wyko-

nanych testów i sprawdzeń podczas kontroli 
odbiorczej, kontroli okresowych. 

• Instrukcjach Obsługi i Konserwacji, zgod-
nie z wewnętrznym aktem organizacyjnym 
wydanym, w sprawie zasad i trybu postę-
powania przy sporządzaniu i aktualizacji 
dokumentacji technologicznej i instrukcji 
stanowiskowych. 

• Innych dokumentach skojarzonych z doku-
mentem zabezpieczenia przed wybuchem, 
np. dotyczących przeciwdziałania zagroŜe-
niom powodowanym elektrycznością sta-
tyczną, czy teŜ ochrony katodowej. 

Zasady koordynacji stosowania środków 
ochronnych są podejmowane przez wewnętrzne 
akty organizacyjne dotyczące procedur doboru 
dostawców, zatrudniania firm wykonawczych 
czy teŜ procedur koordynacji prowadzonych 
prac. Cele koordynacji oraz metody i procedury 
jej wprowadzania w PKN ORLEN S.A. są 
przedmiotem wewnętrznych aktów organiza-
cyjnych, np. aktów wchodzących w skład 
Kompleksowego Systemu Prewencji. 

Wewnętrzne akty organizacyjne udostępniane 
są odpowiednio przy wsparciu systemu infor-
matycznego nadzoru nad dokumentacją – sys-
tem NND. 

4. Wnioski 

1. Prowadzenie eksploatacji instalacji produk-
cyjnych wymaga rozwiązywania zagadnień 
co do:  
• Obiektów nowych przyjmowanych do 

eksploatacji, po wprowadzeniu w Ŝycie 
przepisów ujednolicających przepisy 
prawne Państw Członkowskich doty-
czących urządzeń i systemów ochron-
nych przeznaczonych do uŜytku  
w przestrzeniach zagroŜonych wybu-
chem, tj. Rozporządzenia Ministra Go-
spodarki wdraŜającego dyrektywę 
94/9/WE. 

• Obiektów przyjmowanych do eksplo-
atacji, przed wprowadzeniem prze-
pisów krajowych, wdraŜających  dyre-
ktywy: 94/9/WE, 1999/92/WE. 

• Obiektów wyposaŜanych w urządzenia 
elektryczne w wykonaniu przeciw-wy-
buchowym, przy współpracy podmio-
tów gospodarczych wykorzystujących 
synergie globalizacji. 

2. Prowadzenie eksploatacji urządzeń elek-
trycznych w wykonaniu przeciwwybu-
chowym przy wykorzystaniu synergii glo-
balizacji, wymaga rozwiązywania zagad-
nień  wyposaŜania nowych obiektów  
w urządzenia w wykonaniu przeciwwybu-
chowym certyfikowane wg schematów od-
miennych od wskazanych w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady, dedyko-
wanej do rynku wspólnotowego.  

3. ZrównowaŜony rozwój, pozyskiwanie 
synergii globalizacji przy odpowiedzialno-
ści i trosce o zmniejszanie uciąŜliwości dla 
otaczającego środowiska, poprawę stanu 
bezpieczeństwa, poprawę ochrony zdrowia 
pracowników, a takŜe społeczności lokal-
nych wymaga podejmowania przez pod-
mioty gospodarcze szerokiej współpracy 
m.in. z organizacjami normalizacyjnymi, 
organizacjami pozarządowymi, pozostałymi 
interesariuszami.  

4. Uwzględniająca synergie współpraca moŜe 
być realizowana w oparciu o wewnętrzne 
akty organizacyjne, przy zastosowaniu 
norm technicznych wydanych przez Polski 
Komitet Normalizacyjny (PKN), a przy-



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 89/2011 116

padku ich braku norm wydanych przez 
Europejski Komitet Normalizacyjny Elek-
trotechniki (CENELEC),  czy teŜ Między-
narodową Komisję Elektrotechniczną 
(IEC).   
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