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PODSTAWOWE ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ 

ELEKTRYCZNYCH W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM,  
A INSTRUKCJE OBSŁUGI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ, 

INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH INSTALACJI 
PRODUKCYJNYCH – ZAKRES BRANśY ELEKTRYCZNEJ; NA 

PRZYKŁADZIE ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO PKN ORLEN S.A.,  
W PŁOCKU 

 
BASIC MAINTENANCE ISSEUS OF ELECTRICAL EQUIPMENT IN 

EXPLOSION-PROOF EXECUTION, IN REFERENCE OF  
OPERATING AND MAINTENANCE MANUALS OF ELECTRICAL EQUIPMENT, 
INSTALLATIONS AND POWER  SUPPLY SYSTEMS OF PRODUCTION PLANTS 

– SCOPE OF ELECTRICAL BRANCH, MAIN PRODUCTION UNIT OF  
PKN ORLEN S.A., PŁOCK 

 
Abstract: In refinery, petrochemical and chemical industry exceptionally important is maintenance process of 
electrical equipment in explosion-proof execution. The paper presents basic issues of electrical equipment in 
explosion-proof execution in respect of operating and maintenance manuals of electrical equipment, installa-
tions and power supply systems of production plants, taking into account e.g. experiences gained during im-
plementation Directives of European Parliament and the Council particularly Directive 1999/92/EC related to 
minimum requirements for improving the safety and health protection of workers exposed potentially at explo-
sive atmospheres risk, and their transposition into appropriate polish laws. This paper by focusing on operating 
and maintenance manuals bring closer some aspects of cooperation between production plant and power sup-
ply systems operator, production plant and operating entities, production plant and maintenance entities, pro-
duction plant and overhaul entities. The paper background is created by implementation correlated polish law 
rules, technical standards issued by Polish Committee for Standardization on the way to develop modern ap-
proach to operating and maintenance process of electrical equipment in explosion-proof execution. 
 

1. Wstęp 
Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. 
Oświaty, Nauki i Kultury UNESCO ogłosiła 
miniony rok Międzynarodowym Rokiem Che-
mii - angaŜując się w tę inicjatywę PKN 
ORLEN w 2011 roku był w centrum wielu wy-
darzeń promujących chemię. 
W minionym roku PKN ORLEN ponownie za-
jął pierwsze miejsce wśród największych kra-
jowych przedsiębiorstw na „Liście 500”, opu-
blikowanej przez dziennik „Rzeczpospolita”. 
W zakładzie produkcyjnym w Płocku oddano 
do eksploatacji instalację Paraksylenu (PX), 
tworzącą - wraz z połoŜoną we Włocławku in-
stalacją do produkcji kwasu tereftalowego 
(PTA) – najbardziej wydajny w Europie kom-
pleks PX/PTA. Tym samym ORLEN dołączył 
do grupy wytwórców najwyŜszej jakości PTA –  

 
 

podstawowego surowca do produkcji PET - 
Politereftalan Etylenu. Uruchomiono pro-
ekologiczną instalację Oxyclaus II, uzyskując  
w zakładzie produkcyjnym w Płocku moŜli-
wość pogłębienia odsiarczania wytwarzanych 
paliw. 
W segmencie wydobywczym PKN ORLEN  
rozpoczął – za pośrednictwem spółki ORLEN 
Upstream - poszukiwania gazu w skałach łup-
kowych. Na koncesji na Lubelszczyźnie wyko-
nane zostały pierwsze odwierty badawcze.  
W segmencie energetycznym realizowane są 
prace przygotowawcze przed budową nowych 
elektrowni zlokalizowanych w Płocku oraz we 
Włocławku. 
W tym roku PKN ORLEN ponownie znalazł się 
w elitarnym gronie spółek wchodzących  



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 1/2012 (94) 160

w skład portfela RESPECT Index, obejmują-
cego firmy odpowiedzialne społecznie. Ekspe-
rci potwierdzili tym samym, Ŝe Koncern spełnia 
bardzo wysokie wymagania w tej dziedzinie. 
PKN ORLEN doceniony został równieŜ za 
otwartą i transparentną politykę informacyjną, 
skierowaną do inwestorów – wyrazem tego jest 
nagroda „Best investor relations by a polish 
company 2011”, przyznana juŜ trzeci raz z rzę-
du przez miesięcznik IR Magazine. 
W artykule podjęto istotne w przemysłach rafi-
neryjnym, petrochemicznym, chemicznym za-
gadnienia procesu utrzymania urządzeń elek-
trycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym, 
w aspektach Instrukcji Obsługi i Konserwacji 
urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycz-
nych zasilających instalacje produkcyjne, przy 
uwzględnieniu doświadczeń pozyskanych przy 
wdraŜaniu m.in. Dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady, w szczególności dyrektywy 
1999/92/WE oraz skojarzonych przepisów kra-
jowych prawa wydanych w sprawie minimal-
nych wymagań, związanych z moŜliwością wy-
stąpienia w miejscu pracy atmosfery wybucho-
wej. 
Ogniskując problematykę Instrukcji Obsługi  
i Konserwacji urządzeń, instalacji i sieci ele-
ktroenergetycznych, w artykule przybliŜono 
aspekty współpracy pomiędzy instalacją pro-
dukcyjną, a operatorem sieci dystrybucyjnej; 
instalacją produkcyjna, a podmiotami: zajmują-
cymi się odpowiednio: obsługą, konserwacją, 
remontami urządzeń, instalacji i sieci elektro-
energetycznych. W artykule podano zarys no-
woczesnego podejścia do procesu obsługi  
i utrzymania urządzeń elektrycznych w wyko-
naniu przeciwwybuchowych przywołując w tle 
skojarzone przepisy państwowe oraz wydane 
przez Polski Komitet Normalizacyjny normy 
techniczne. 

2. Zagadnienia eksploatacji urządzeń e-
lektrycznych w przestrzeniach zagroŜo-
nych wybuchem, wobec skojarzonych 
waŜniejszych przepisów 
Zagadnienia eksploatacji w aspektach Instrukcji 
Obsługi i Konserwacji urządzeń, instalacji   
i sieci elektroenergetycznych przeznaczonych 
dla instalacji produkcyjnych w przemysłach 
rafineryjnym, petrochemicznym oraz chemi-
cznym, wymagają rozwaŜenia wobec wymie-
nionych poniŜej waŜniejszych skojarzonych 
przepisów: 

1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki wy-
danego, z dnia 8 lipca 2010 r., w sprawie 
zapewnienia minimalnych wymagań doty-
czących bezpieczeństwa i higieny pracy 
pracowników zatrudnionych na stanowi-
skach pracy, na których wystąpić moŜe at-
mosfera wybuchowa (Dz.U. 2010.138.931, 
z późniejszymi zmianami).  
Przepisy wzmiankowanego powyŜej rozpo-
rządzenia, wdraŜają postanowienia dyrek-
tywy 1999/92/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady; oznaczenie - ATEX 137. 

2. 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). 
Przepisy wzmiankowanego powyŜej rozpo-
rządzenia wydano na podstawie ustawy  
o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz.U 
2009.178.1380, 2010.57.353, z później-
szymi zmianami). 

3. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny od-
powiadać bazy, stacje paliw płynnych ruro-
ciągi dalekosięŜne słuŜące do transportu 
ropy naftowej produktów naftowych i ich 
usytuowanie. (Dz. U. 2007.240.1753). 
Przepisy wzmiankowanego rozporządzenia 
wydano na podstawie ustawy Prawo bu-
dowlane (Dz.U 2010.243.1623). 

Wymieniane przepisy odpowiednio przywołują 
polskie normy techniczne wydawane przez Pol-
ski Komitet Normalizacyjny w ramach współ-
pracy m.in. z Europejskim Komitetem Norma-
lizacyjnym Elektrotechniki (CENELEC), czy 
teŜ Międzynarodową Komisją Elektrotech-
niczną (IEC). 

3. Instrukcje Obsługi i Konserwacji 
urządzeń, instalacji i sieci elektroenerge-
tycznych instalacji produkcyjnych; waŜ-
niejsze aspekty eksploatacji urządzeń 
elektrycznych w wykonaniu przeciwwy-
buchowym, zakres branŜy elektrycznej 
W przestrzeniach zagroŜonych wybuchem pra-
ce wykonuje się zgodnie z pisemnymi in-
strukcjami wydanymi przez pracodawcę. 
Pracodawca winien podejmować wszystkie 
niezbędne środki w celu zapewnienia, Ŝe miej-
sca pracy urządzenia oraz elementy łączące do-
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stępne osobom pracującym zostały zaprojekto-
wane, wykonane, połączone i zainstalowane,  
a takŜe są utrzymywane i działają w sposób mi-
nimalizujący zagroŜenie wybuchem – w tych 
zakresach odpowiednio podejmowane są zapisy 
Instrukcji Obsługi i Konserwacji urządzeń, in-
stalacji i sieci elektroenergetycznych. 
Instrukcje Obsługi i Konserwacji urządzeń, in-
stalacji i sieci elektroenergetycznych instalacji 
produkcyjnych, w aspekcie urządzeń elektrycz-
nych w wykonaniu przeciwwybuchowym 
winny zawierać, oprócz: 

• przedmiotu instrukcji, podstawy 
prawne wydania instrukcji, zakresu jej 
obowiązywania, przeznaczenia instruk-
cji, definicji przyjętych w instrukcji; 

• opisu technologicznego przedmiotowej 
instalacji produkcyjnej, wykazu zwią-
zanych przepisów, wymagań kwalifika-
cyjnych osób, wymagań przyjmowania 
do eksploatacji, wycofania z eksploata-
cji, likwidacji: urządzeń, instalacji  
i sieci elektroenergetycznych, wykazu 
skojarzonej dokumentacji techniczno-
ruchowej ze wskazaniem miejsca jej 
przechowywania, kart potwierdzają-
cych zapoznanie się z instrukcją, kart 
zatwierdzania, przeglądu i aktualizacji 
instrukcji, rozdzielnika instrukcji; 

• takŜe: szczegółowe dookreślenie współ-
pracy z podmiotami zajmującymi się 
odpowiednio: dystrybucją energii elek-
trycznej, obsługą, konserwacją, re-
montami urządzeń, instalacji i sieci;  
w tym urządzeń oraz instalacji w wyko-
naniu przeciwwybuchowym – zamiesz-
czone według wskazanego w instrukcji 
wykazu załączników. 

Wobec instalacji, urządzeń, systemów i ele-
mentów łączących, które nie są uwaŜane za 
urządzenia lub systemy ochronne w rozumieniu 
przepisów dotyczących zasadniczych wymagań 
dla urządzeń i systemów ochronnych przezna-
czonych do uŜytku w przestrzeniach zagroŜo-
nych wybuchem - instalacje, urządzenia i ele-
menty je łączące, w szczególności kable, prze-
wody uŜywane są jedynie wtedy, kiedy okre-
ślono, Ŝe mogą być one bezpiecznie uŜytko-
wane, a pracodawca podjął wszelkie niezbędne 
środki przeciwdziałające błędnym połączeniom 
elementów łączących. 
Zasady i tryb postępowania przy sporządzaniu, 
zatwierdzaniu i aktualizacji dokumentacji tech-
nologicznej i instrukcji stanowiskowych,  

w PKN ORLEN S.A. pracownicy branŜy elek-
trycznej realizują we współpracy z pozostałymi 
interesariuszami zgodnie z procedurą wskazaną 
wewnętrznym aktem organizacyjnym wydanym 
w tej sprawie. 
Instrukcje Obsługi i Konserwacji urządzeń, in-
stalacji i sieci elektroenergetycznych instalacji 
produkcyjnych – branŜy elektrycznej są jed-
nymi z instrukcji szczegółowych odpowiednio 
tworzonych przez pozostałe współpracujące 
branŜe automatyczną, mechaniczną – stosowa-
nymi równolegle z instrukcjami ogólnymi 
obejmującymi m.in. instrukcje technologiczne, 
instrukcje bezpieczeństwa poŜarowego, instruk-
cje bezpieczeństwa i higieny pracy, instrukcje 
ochrony środowiska. 

3.1.  Współpraca pomiędzy instalacją pro-
dukcyjną, a podmiotami zajmującymi się 
dystrybucją energii elektrycznej; wybrane 
aspekty eksploatacji urządzeń elektrycznych 
w wykonaniu przeciwwybuchowym 

Zasady współpracy pomiędzy instalacją pro-
dukcyjną, a podmiotami zajmującymi się dys-
trybucją energii elektrycznej zamieszczane są  
w dedykowanym załączniku Instrukcji Obsługi 
i Konserwacji urządzeń, instalacji i sieci ele-
ktroenergetycznych. 
Zapisy wzmiankowanego załącznika Instrukcji 
Obsługi i Konserwacji zawierają w szczególno-
ści, oprócz: 

• opisu układu elektroenergetycznego, 
wykazu urządzeń elektroenergetycz-
nych, schematów układów zasilania ze 
wskazaniem podziału odpowiedzialno-
ści, zasad kontroli i odpowiedzialności 
podmiotu zajmującego się dystrybucją 
energii elektrycznej, zasad rejestracji  
i kontroli prac, zasad współpracy w sta-
nach zakłóceniowych urządzeń, instala-
cji i sieci elektroenergetycznych, zasad 
współpracy w stanie normalnym pracy 
urządzeń, instalacji i sieci elektroener-
getycznych; 

• takŜe: wykazy osób, pracowników in-
stalacji produkcyjnej uprawnionych do 
uzgodnień w zakresie obsługi; wykazy 
osób, pracowników podmiotu zajmują-
cego się dystrybucją energii elektrycz-
nej: uprawnionych do wydawania pole-
ceń ruchowych oraz uzgodnień; wy-
kazy osób, pracowników podmiotu 
zajmującego się dystrybucją energii 
elektrycznej uprawnionych do obsługi. 
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W aspektach eksploatacji urządzeń  w wykona-
niu przeciwwybuchowych – urządzenia, insta-
lacje, sieci elektroenergetyczne w przestrze-
niach niezagroŜonych wybuchem winny za-
pewniać bezpieczne funkcjonowanie urządzeń 
umiejscowionych w przestrzeniach zagroŜo-
nych wybuchem. 

3.2.  Obsługa. Współpraca pomiędzy instala-
cją produkcyjną, a podmiotami zajmującymi 
się obsługą urządzeń, instalacji i sieci elek-
troenergetycznych; wybrane aspekty eksplo-
atacji urządzeń elektrycznych w wykonaniu 
przeciwwybuchowym 

Zasady współpracy pomiędzy instalacją pro-
dukcyjną, a podmiotami zajmującymi się ob-
sługą zamieszczane są w Instrukcji Obsługi  
i Konserwacji urządzeń, instalacji i sieci ele-
ktroenergetycznych, w układzie uwzględnia-
jącym eksploatowane grupy urządzeń, instalacji 
elektrycznych. 
Eksploatowane grupy urządzeń elektrycznych 
instalacji produkcyjnej obejmują przykładowo: 
rozdzielnice średniego napięcia (SN),  trans-
formatory SN/nN, rozdzielnice i tablice nN, 
układy automatyki i zabezpieczeń, układy na-
pięcia gwarantowanego, tablice prądu stałego, 
tablice oświetlenia awaryjnego, przekształtniki 
energoelektroniczne, urządzenia elektryczne w 
wykonaniu przeciwwybuchowym, systemy 
nadzoru (SCADA), itp. 
Instrukcje dedykowane obsłudze danej grupy 
urządzeń, instalacji elektrycznych zawierają  
w szczególności, oprócz: 

• przedmiotu instrukcji, zakresu jej obo-
wiązywania, przeznaczenia instrukcji, 
definicji przyjętych w instrukcji, wy-
kazu związanych przepisów, wymagań 
kwalifikacyjnych osób;  

• takŜe: dokumentację techniczno-ru-
chową, programy pracy urządzeń, opisy 
czynności łączeniowych przy urządze-
niach, zasad bezpieczeństwa pracy przy 
urządzeniach, zasady postępowania  
w przypadkach awarii urządzenia, 
zasad postępowania w przypadkach za-
groŜeń, opisu oddziaływania urządzenia 
na środowisko. 

Dokumentacja techniczno-ruchowa powinna 
być wydana na odpowiedzialność producenta 
urządzenia lub jego autoryzowanego przedsta-
wiciela; dokumentacja powinna zawierać in-
formacje umoŜliwiające racjonalna eksploatację 
urządzenia, m.in.: charakterystykę techniczną 

urządzenia; parametry, wymiary, fundamento-
wanie; rysunki, schematy, opisy budowy, opisy 
sposobu działania; wytyczne obsługi i uŜytko-
wania; wytyczne konserwacji, remontu; wykaz 
wyposaŜenia specjalnego; katalog części za-
miennych, itp. 
W skojarzeniu z dokumentacją techniczno-ru-
chową pozostają dane, związane z miejscem 
zainstalowania urządzenia - obejmują one 
m.in.: schematy, rysunki, widoki, przekroje 
przedstawiające umiejscowienia urządzenia, 
podłączenie urządzenia do instalacji, sieci, 
protokoły z odbioru, montaŜu, prób technicz-
nych, karty pracy, itp. 

3.3.  Konserwacja. Współpraca pomiędzy in-
stalacją produkcyjną, a podmiotami zajmu-
jącymi się konserwacją urządzeń, instalacji  
i sieci elektroenergetycznych w wykonaniu 
przeciwwybuchowym 

Konserwacja obejmuje czynności wykonywane 
w celu utrzymania lub przywrócenia takiego 
stanu urządzenia, instalacji, itp. aby spełniało 
wymagania techniczne oraz zapewniało prawi-
dłowe funkcjonowanie. 
Współpraca pomiędzy instalacją produkcyjną,  
a podmiotami zajmującymi się odpowiednio 
konserwacją zamieszczane są w Instrukcji Ob-
sługi i Konserwacji urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych, w układzie odpowied-
nio uwzględniającym eksploatowane grupy 
urządzeń, instalacji elektrycznych. 
Urządzenia, instalacje uŜytkowane w przestrze-
niach zagroŜonych wybuchem winny spełniać 
minimalne wymagania, dotyczące bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, związane z moŜliwością 
wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybu-
chowej – z tych względów waŜne jest, aby  
w trakcie eksploatacji prowadzić czynności 
kontrolne oraz konserwacyjne. 
Dedykowane konserwacji danej grupy urzą-
dzeń, instalacji elektrycznych załączniki In-
strukcji zawierają w szczególności, oprócz: 

• przedmiotu instrukcji, zakresu jej obo-
wiązywania, przeznaczenia instrukcji, 
definicji przyjętych w instrukcji, wy-
kazu związanych przepisów, wymagań 
kwalifikacyjnych osób, wykazu osób 
instalacji produkcyjnej upowaŜnionych 
do uzgodnień w zakresach konserwacji, 
wykazy osób współpracujących pod-
miotów zajmujących się konserwacją 
upowaŜnionych do uzgodnień w zakre-
sach konserwacji; 
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• takŜe: zasady i standardy techniczne 
eksploatacji, granice eksploatacji, oce-
ny stanu technicznego urządzeń, doku-
mentacja kontroli, przeglądów, konse-
rwacji, wykaz dokumentacji techni-
cznej - opracowań projektowych branŜy 
elektrycznej. 

Poprawne działanie urządzeń, instalacji, itp.  
w przestrzeniach zagroŜonych wybuchem nie 
jest wystarczające do potwierdzenia, Ŝe urzą-
dzenia, instalacje zachowują minimalne wyma-
gania bezpieczeństwa. 
Zapewnianie sprawności technicznej urządzeń 
elektrycznych zainstalowanych na instalacjach 
produkcyjnych oraz wykluczanie negatywnego 
wpływu tych urządzeń na jakość wytwarzanych 
produktów, wspierają procedury Zintegrowa-
nych Systemów Zarządzania równolegle z we-
wnętrznymi aktami organizacyjnymi Komplek-
sowego Systemu Prewencji. 
Stosowanie uznanych reguł technicznych lub 
rozwiązań organizacyjnych m.in. w celach za-
pewniania ochrony Ŝycia, zdrowia, środowiska 
oraz bezpieczeństwa pracy wspiera wydana 
przez Polski Komitet Normalizacyjnych, norma 
techniczna PN-EN 60079 Atmosfery wybu-
chowe, część 17 Kontrola i konserwacja insta-
lacji elektrycznych obejmuje zagadnienia bez-
pośrednio związane z kontrolą i konserwacją 
instalacji elektrycznych w przestrzeniach za-
groŜonych wybuchem; norma przywoływana w 
instrukcjach dołączanych do wprowadzanych 
do obrotu urządzeń przeznaczonych do uŜytku 
w przestrzeniach zagroŜonych wybuchem. 

3.3.  Remonty. Współpraca pomiędzy instala-
cja produkcyjną, a podmiotami zajmującymi 
się remontami urządzeń, instalacji i sieci ele-
ktroenergetycznych; wybrane aspekty eks-
ploatacji urządzeń elektrycznych w wykona-
niu przeciwwybuchowym 

Remonty obejmują czynności mające na celu 
przywrócenie do stanu pełnej zdatności do 
uŜytku urządzeń, które były uŜytkowane lub 
składowane przez pewien okres czasu, lecz 
które nie są wadliwe. Stan zdatności do uŜytku, 
pozwala na uŜytkowanie urządzenia bez 
uszczerbku pod względem funkcjonowania lub 
bezpieczeństwa przeciwwybuchowego urzą-
dzenia, z naleŜytym uwzględnieniem wymagań 
odpowiednio określonych w certyfikacie. 
Współpraca pomiędzy instalacją produkcyjną,  
a podmiotami zajmującymi się remontami za-
mieszczane są w Instrukcji Obsługi i Konser-

wacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenerge-
tycznych, odpowiednio - w układzie uwzględ-
niającym eksploatowane grupy urządzeń, in-
stalacji elektrycznych. 
Dedykowane remontom zakresy dołączane są 
do załączników podejmujących konserwacje 
danej grupy urządzeń, instalacji elektrycznych, 
zakresy instrukcji; w szczególności zawierają, 
oprócz: 

• zakresu obowiązywania, przyjętych 
definicji, wykazu związanych przepi-
sów, wymagań kwalifikacyjnych pod-
miotów zajmujących się remontami - 
warsztatów remontowych, wykazu osób 
instalacji produkcyjnej upowaŜnionych 
do uzgodnień w zakresach remontów, 
wykazy osób współpracujących pod-
miotów zajmujących się remontami 
upowaŜnionych do uzgodnień w zakre-
sach remontów; 

• takŜe: dokumentacje remontowe zawie-
rające certyfikaty, zaświadczenia, in-
strukcje demontaŜu i montaŜu, zalecane 
metody remontu, wykazy części za-
miennych, dokumentacje z badań po-
remontowych, zapisy wszelkich 
uprzednich remontów, modyfikacji. 

W przypadkach remontu urządzenia, które było 
przedmiotem oceny przez jednostkę certyfiku-
jącą konieczne jest wyjaśnienie stanu dalszej 
zgodności z certyfikatem. Zasady remontów 
urządzeń elektrycznych przeznaczonych do sto-
sowania w przestrzeniach zagroŜonych wybu-
chem wspiera wydana przez Polski Komitet 
Normalizacyjnych, norma techniczna PN-EN 
60079 Atmosfery wybuchowe, część 19: Na-
prawa, remont i regeneracja urządzeń. 

4. Wnioski  
1. Prowadzenie prac eksploatacyjnych urzą-

dzeń, instalacji, sieci elektroenergetycznych 
uŜytkowanych w przestrzeniach zagroŜo-
nych wybuchem wymaga podjęcia wszel-
kich niezbędnych środków w celu zapew-
nienia, Ŝe miejsca pracy, urządzenia oraz 
elementy je łączące zostały m.in. wyko-
nane, połączone i zainstalowane, takŜe są 
utrzymywane i działają w sposób minimali-
zujący zagroŜenie wybuchem. 

2. W trakcie eksploatacji urządzeń, instalacji, 
sieci elektroenergetycznych w przestrze-
niach zagroŜonych, waŜnym jest zachowa-
nie ich wykonania przeciwwybuchowego – 
dlatego wymagają one obsługi, konserwacji 
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wykonywanych przez kwalifikowanych 
pracowników. 

3. Osoby zajmujące się eksploatacją winny 
upewniać się czy zainteresowany podmiot 
zajmujący się remontem spełnia warunki 
norm, szczególnie dotyczące kontroli jako-
ści i zapewnienia jakości oraz wymagania 
wobec wyposaŜenia warsztatu i wiedzy fa-
chowej osób zaangaŜowanych w remont. 

4. Oceną zdolności do wykonywania remon-
tów odpowiednio co do organizacji i tech-
nologii przeprowadzania remontów urzą-
dzeń elektrycznych budowy przeciwwybu-
chowej zgodnie z PN-EN 60079-19 zajmują 
się stacje notyfikowane, np. Główny Insty-
tut Górnictwa, wydając stosowne zaświad-
czenie. 

5. Podmioty zajmujące się remontami urzą-
dzeń, instalacji w wykonaniu przeciwwy-
buchowym muszą mieć m.in. odpowiednie 
wyposaŜenie do realizacji wymaganych 
prób z uwzględnieniem danych rodzajów 
wykonania przeciwwybuchowego. 
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