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Człowiek podejmuje wiele działań obarczonych wysokim 
ryzykiem.	 Istnieją	 zawody	 i	 profesje,	 a	 także	 sportowe	 pasje,	
w których aktywność naraża ich uczestników na sytuacje niebez-
pieczne i nierzadko zagrażające życiu. Wymieńmy kilka oczywi-
stych	 przykładów:	widowiskowe	wyścigi	 kierowców	 formuły	 1,	
wysiłki himalaistów zdobywających szczyty, nurków penetrują-
cych morskie głębiny, kosmonautów i komandosów. Do tej grupy 
dołączają elektromonterzy pracujący pod napięciem. Dlaczego? 
Skupmy się na definicji ryzyka. 

W potocznym rozumieniu ryzyko zwykle kojarzone jest z ja-
kimś niebezpieczeństwem, zagrożeniem, które może spowodować 
stratę	lub	przeszkodzić	w	osiągnięciu	zamierzonego	celu.	Inaczej,	
ryzykuje ten, kto podjął się niebezpiecznego i trudnego zadania, 
przez które może wiele stracić, ale jednocześnie może zdobyć cel 
niemożliwy do osiągnięcia w inny sposób. W codziennej pracy elek-
tromonterów znakomite opanowanie mechaniki musi iść w parze ze 
znajomością fizyki oddziaływań elektrycznych i elektromagnetycz-
nych. Zastosowanie nowoczesnej techniki pracy pod napięciem 
(PPN), polegającej przede wszystkim na użyciu wysokospecjali-
stycznego sprzętu elektroizolacyjnego, w sposób decydujący wpły-
nęło na bezpieczeństwo pracy energetycznych brygad. 

Technologii PPN poświęcono wiele miejsca w naukowych 
dyskursach.	Podkreślić	należy	przede	wszystkim	fakt,	że	dyscyplina	
ta jest ciągłym procesem zdobywania wiedzy, umożliwiającym opra-
cowanie nowych technologii, ale także polega na dzieleniu się do-
świadczeniem, doskonaleniu umiejętności potrzebnych w różnych 
warunkach pracy na urządzeniach sieciowych w terenie. To także 
zdolność do reagowania na impulsy zdarzeń lokalnych i otoczenia. 
Zawód elektromontera wymaga nieustannej koncentracji uwagi, 
dyscypliny pracy i odpowiedzialności za wspólne wykonanie zada-
nia. Mimo że obarczona ryzykiem, wypełniona na co dzień adrena-
liną i często niebezpieczna – praca brygad energetycznych to nie 
sport z rywalizacją czasową, podziwianą przez trybuny zagorzałych 
kibiców, to mozolne zdobywanie szczytów kompetencji w skupie-
niu i zawodowym działaniu. Niezwykle pomocne w osiągnięciu tego 
celu	są	profesjonalne	ośrodki	szkoleniowe	i	poligony	do	ćwiczeń	dla	
elektromonterów.	Jednym	z	takich	miejsc	jest	Ośrodek	Szkoleniowy	
Enea Operator	w	Łagowie.	To	tam	po	raz	piąty	zorganizowano	kon-
ferencję	poświęconą	rozwojowi	techniki	PPN.	

Miłe zaskoczenie

Wydawać	 by	 się	mogło,	 że	 organizacja	 piątej	 konferencji	
poprzedzona czterema edycjami konkursów prac pod napięciem 
nie	może	niczym	nowym	zaskoczyć.	A	jednak.	

Po raz pierwszy do czynnego udziału w wydarzeniu zostali 
zaproszeni przedstawiciele kadry elektromonterskiej ze spółek 
dystrybucyjnych,	którzy	wygłosili	referaty	specjalnie	przygotowa-
ne	na	tę	edycję	konferencji.	

Jako	 pierwszy	wystąpił	 Jacek	 Sztukowski,	 przedstawiciel	
gdańskiej spółki ENERGA Operator. Wystąpienie było poświę-
cone niebezpiecznemu zdarzeniu, które miało miejsce podczas 
realizacji	 prac	 techniką	PPN.	 Jacek	Sztukowski	 zwrócił	 uwagę	
uczestników na pomyłkę pracowników, w wyniku której doszło 
do	wypadku.	Referat	zawierał	odważne	wnioski	 i	podsumowa-
nie, które z pewnością przyczyni się do dokonania gruntownej 
analizy postępowania w sytuacji, gdyby podobne zdarzenie mia-
ło miejsce w przyszłości.

Po	raz	pierwszy	na	konferencji	głos	zabrali	przedstawicie-
le TAURON Dystrybucja.	 Piotr	 Kardaszyński	 i	 Grzegorz	 Irauth	
w ciekawy sposób omówili sposoby identyfikacji miejsc poten-
cjalnych awarii z wykorzystaniem nowoczesnej diagnostyki. 
Mowa tutaj o oględzinach za pomocą oblotów oraz termowizji 
i pomiarów wyładowań niezupełnych. Prelegenci opowiedzie-
li o zamontowanych i uruchomionych po raz pierwszy w marcu 
bieżącego	 roku	 sensorach	SP-1	 na	 rozłączniku	 THO	 sterowa-
nym zdalnie. Miejsce pierwszej eksperymentalnej pracy zosta-
ło wybrane i przygotowane tak, aby możliwa była praca bez 
napięcia. Montaż został zasymulowany pracą na wyłączeniu 
z użyciem podnośnika, narzędzi i sprzętu do prac PPN na liniach 
napowietrznych	20	kV.	Wnioski	z	pracy	zespołu	były	jednoznacz-
ne: praca pod napięciem jest szybsza i skuteczniejsza od pra-
cy z wyłączeniem modernizowanego stanowiska słupowego. 
Dla lepszej optymalizacji działań zespół elektromonterów przy-
gotował procedurę, która znacznie zoptymalizowała wykonanie 
pracy przez następne zespoły pracowników modernizujących 
punkty rozłącznikowe. Dokument ten, co oczywiste, nie zwalnia 
z obowiązku przestrzegania aktualnie obowiązującej instrukcji 
pracy pod napięciem, kart technologicznych oraz przygotowania 
formularza	planu	pracy.	

Konsekwentnie ku szczytom eksploatacji, 
czyli V Konferencja Prac Pod Napięciem w ENEA Operator

12-13 września 2019 r.

Rys. 1. Modernizacja punktu rozłącznikowego poprzez rozbudowę 
systemu	łączności	o	przewody	i	antenę	TETRA

przed modernizacją po modernizacji
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Zastosowanie technologii PPN zminimalizowało liczbę 
i czas wyłączeń planowych przy modernizacji punktów rozłączni-
kowych	na	sieci	napowietrznej	20	kV.	Ponadto	w	ramach	moder-
nizacji punktu rozłącznikowego wykonano rozbudowę systemu 
łączności	o	przewody	i	antenę	TETRA.

Ciekawy	 referat	 pt.	 „Nowe	 technologie	 PPN	 –	 Potrzeba	
matką	wynalazku.	Proces	opracowania	i	pilotaż”	wygłosił	Jacek	
Kryś z ENEI Operator. Wystąpienie poświęcone było zagadnie-
niom	 przebudowy	 linii	 napowietrznych	 SN	 z	 przewodami	 AFL,	
które przebiegają przez tereny leśne, na linie kablowe SN. Dzia-
łania te noszą w spółce ENEA Operator nazwę „Programu Le-
śnego”. Program zakłada opracowanie nowej technologii prac 
pod	napięciem	w	sieci	napowietrznej	15	i	20	kV,	polegającej	na:	
czasowym wydzieleniu odcinka linii napowietrznej, podnoszeniu 
przewodów	za	pomocą	izolowanej	konstrukcji	teleskopowej	IKT,	
przekonfigurowaniu	montażu	 przewodów	 linii	 do	 nowej	 funkcji	
słupa, opuszczaniu przewodów w linii głównej na stanowisku 
w strefie prac pod napięciem i finalnie łączeniu przewodów linii 
napowietrznej SN.

Pokażmy sobie i światu

Technologia PPN ma zastosowanie w wielu krajach nie 
tylko skupionych na kontynencie europejskim, ale także poza 
nim. Dowodzi to jednej rzeczy: technologia prac pod napięciem 
nieustannie zwiększa swój zasięg, a wymiana doświadczeń mię-
dzynarodowych pozwala na wypracowanie najlepszych rozwią-
zań. O rozwoju PPN w krajach grupy wyszehradzkiej opowiedział 
podczas prezentacji Paweł Słoma z firmy ARCON, o rozwoju tej 
dziedziny technologii w krajach skandynawskich mówił Tomasz 
Olejnik z firmy ENSTO, a na działaniach z zakresu PPN na tere-
nach byłego Związku Radzieckiego skupił się  Michał Włodarczyk 
z firmy HUBIX.	Uczestnicy	konferencji	przekazali	wiedzę,	w	 jaki	
sposób technologię prac pod napięciem wykorzystuje się  m.in. 
w	Czechach,	Słowacji,	Węgrzech,	Finlandii,	Białorusi,	Rosji	 i	Ta-
tarstanie. Nie zabrakło prelekcji poświęconej rozwojowi technolo-
gii	PPN	w	krajach	obu	Ameryk,	której	autorem	był	Grzegorz	Geru-
zel z ENEI Operator,	a	o	rozwoju	tej	technologii	na	terenie	Azji	roz-
prawiał Bogumił Dudek z PSE S.A. Dowiedzieliśmy się o postępie 
prac	w	USA	i	Argentynie,	Chinach	i	Indiach	oraz	Japonii.		

Drugi panel: „PPN w bieżącej eksploatacji na świecie” po-
prowadził	 Jarosław	Ziobrowski,	Dyrektor	Departamentu	Zarzą-
dzania Majątkiem Sieciowym  ENEI Operator. 

Najcenniejsza jest wymiana doświadczeń

Eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych zajmuje 
się wyspecjalizowana grupa pracowników każdego z koncer-
nów dystrybucyjnych. Dzięki nim polska energetyka podąża 
nurtem najlepszych osiągnięć w eksploatacji sieci i utrzymania 
ciągłości zasilania w energię elektryczną naszych domów i za-
kładów pracy, szkół i szpitali, transportu i przemysłu. Biorąc 
pod	 uwagę	 istotną	 funkcję	 pracowników	 szczebla	 wykonaw-
czego w dziedzinie energetyki, postanowiono wymienić ich do-
świadczenia	na	forum.

Podczas	konferencji	nie	zabrakło	czasu	na	dyskusje	w	gro-
nie praktyków. Panele zostały podzielone na dwa zespoły dys-
kusyjne. W pierwszym z nich udział wzięli przedstawiciele kadry 
monterskiej poszczególnych firm dystrybucyjnych (na rys. 5. – od 
prawej):	Andrzej	Milko	 (ENEA Operator) i Dariusz Celencewicz 
(TAURON Dystrybucja) oraz Leszek Knuth (ENERGA Operator) 
i	Jacek	Fogiel	(PGE Dystrybucja). 

Rys.	2.	Efekt	przekonfigurowania	funkcji	słupa	linii	SN	
(z przelotowego na krańcowy) – prace wykonane techniką PPN

Rys.	3.	Wykonane	techniką	PPN	łączenie	przewodów	 
linii napowietrznej SN za pomocą złączek,  

które umożliwi przywrócenie ciągłości przewodów linii

Wśród prelegentów nie zabrakło Stanisława Płuciennika, 
przedstawiciela PGE Dystrybucja, który podzielił się doświad-
czeniem z realizowanych prac związanych z montażem i demon-
tażem rozłączników jednobiegunowych, wymianą izolatorów,  
podłączaniem i odłączaniem serwisowej linii kablowej SN oraz 
wymianą	 odłączników	 trójfazowych.	 W	łódzkim	 oddziale	 PGE 
Dystrybucja	w	latach	2017-2018	wykonano	103	prace,	a	w	pół-
rocznym okresie w 2019 roku – 88 prac, natomiast w oddziale 
lubelskim tylko w minionym roku wykonano 22 prace, a w 2019 
–	37	prac.	

Podczas wystąpień nie zabrakło także dyskusji na temat 
innowacyjnych rozwiązań dotyczących prac pod napięciem 
w przyszłości.

Moderatorem pierwszego panelu: „PPN w bieżącej eksplo-
atacji w Polsce” był Eugeniusz Bodak, Dyrektor Zakładu Rozwo-
ju	i	Inwestycji	Oddziału	Zielona	Góra	ENEI Operator. Rys.	4.	Dyskusja	z	publicznością
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Natomiast w drugim panelu dyskutowali przedstawiciele 
kadry	dozoru	 (na	 rys.	 5.	 –	 od	prawej):	Krzysztof	Kudlik	 (PGE 
Dystrybucja) i Dariusz Nadolski (ENERGA Operator) oraz 
 Mirosław Zalewski (ENEA Operator) oraz Marcin Schlitzke 
( TAURON Dystrybucja).

Przedstawiciele monterów wskazywali w dyskusji na osiąganą 
dzięki	technice	PPN	poprawę	wydajności	i	efektywności	prac,	lep-
sze wyposażenie w narzędzia, a zwłaszcza elektronarzędzia. Byli 
za wprowadzaniem nowych, innowacyjnych rozwiązań, zwłaszcza 
sprzętowych i narzędziowych. Natomiast kadra dozoru koncentro-
wała się m.in. na problemach wypełniania poleceń na pracę i ko-
nieczności wizji terenowych przed wydaniem polecenia.

Zamiast dalszego gadania

Nie	 na	 samych	 dyskusjach	 upłynęła	 V	 Konferencja	 Prac	
Pod	Napięciem,	 zorganizowana	w	 Łagowie.	 Jednym	 z	 najbar-
dziej widowiskowych momentów były zorganizowane na poligo-
nie pokazy praktyczne. Elektromonterzy zaprezentowali miedzy 
innymi prace na liniach napowietrznych SN za pomocą izolo-
wanych podnośników koszowych o różnych konstrukcjach. Re-
alizowały je zespoły pracownicze z ENEI Operator i ENERGA 
Operator oraz PGE Dystrybucja i TAURON Dystrybucja. Nie za-
brakło także pokazów monterskich na liniach napowietrznych 
nn w wykonaniu zespołów z ENEI Operator. Pokazami kierowali 
Grzegorz	Grucki	i	Adam	Tokarski	z	ENEI Operator. Obserwato-
rzy mieli okazję doświadczyć dokonującego się postępu techno-
logicznego, a także obejrzeć w trakcie pracy ogromne maszy-
ny i podnośniki wykorzystywane w technologii PPN. 

Pokazami zainteresowano zaproszoną młodzież szkół 
branżowych. Na poligonie pojawili się uczniowie Technikum 
Elektrycznego z Nowej Soli, Gorzowa Wlkp. oraz Sulęcina ze 
swoimi nauczycielami zawodu. Pod patronatem ENEI Opera-
tor i przy współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim tworzony 
jest minipoligon przy CKZiU Elektryk, który ma zachęcić młodych 
ludzi do poznania pracy elektromonterów w praktyce. 

Czas szybko mija…

Dwa	dni	konferencji	rozdzieliła	uroczysta	kolacja	na	Zamku	
Joannitów	w	Łagowie.	Miłym	akcentem	był	występ	zespołu	mu-
zycznego	 „Jedenasty	 stopień…”,	 którego	 nazwa	 nawiązuje	 do	
bezpiecznego stopnia zasilania. Energii artystom – co ciekawe 
–	 zawodowo	energetykom	–	na	pewno	nie	 zabrakło.	V	Konfe-
rencja PPN przeszła tym samym do historii. Dzięki prelekcjom 
praktyków, dyskusjom i rozmowom w kuluarach, technologia 
PPN ma szanse rozwijać się w nowoczesny sposób, zapewnia-
jąc bezpieczeństwo pracowników wykonujących ten potencjalnie 
ryzykowny, ale bardzo ciekawy zawód. Pozostaje nam czekać na 
przyszłoroczną	 edycję	 konferencji	 i	 podziękować	 Grzegorzowi	
Geruzelowi z ENEI Operator za zaangażowanie i kreatywność 
w organizacji tego przedsięwzięcia. Dzięki niemu i całemu ze-
społowi minione energetyczne wydarzenie było inspirujące, cie-
kawe i zaskakujące. Do zobaczenia w przyszłym roku.

Oprac.: Bogumił Dudek
Zdjęcia: ENEA Operator Sp. z o.o.

Rys. 5. Moderatorem obu dyskusji był Bogumił Dudek  
(PKBwE SEP)

Panel dyskusyjny 3

Panel dyskusyjny 4

Rys.	6.	Grzegorz	Grucki	kierujący	pokazami

Rys. 7. Młodzież zainteresowana pokazem
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Fotorelacja z V Konferencji Prac Pod Napięciem ENEA Operator w łagowie

Uroczyste	otwarcie	konferencji	 
– członek Zarządu ENEA Operator – M. Cebula

Pierwsze wyróżnienia, nagrody  
– nominacje ogłasza G. Geruzel

Recepcja	konferencji	–	wdzięk	na	uwięzi Uczestnicy	konferencji

Wykładowcy-bywalcy Trochę historii – E. Bodak z pierwszą polską instrukcją PPN z 1975 r.

Nowi	wykładowcy	(od	lewej):	J.	Kryś	(ENEA Operator)	oraz	P.	Kardaszyński	i	G.	Irauth	(TAURON Dystrybucja)

Konferencja PPN 2019 ENEA Operator 
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Stoiska	wystawowe	–	fragmentJeden	z	paneli	referatowych	poprowadził	 
J.	Ziobrowski	(ENEA Operator)

Konferencja PPN 2019 ENEA Operator – pokazy prac

PPN na poligonie – prezentacja brygad i programu

Udział młodzieży szkolnej pod czujnym okiem organizatorów

Przygotowanie do PPN na linii SNW trakcie realizacji pokazu
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PPN na linii SN (ENEA Operator) PPN na linii SN (TAURON Dystrybucja)

PPN na linii SN (ENERGA Operator) PPN na linii SN (PGE Dystrybucja)

Konferencja PPN 2019 ENEA Operator – uroczysta kolacja

Gościnna	sala	Zamku	Joannitów	z	występem	zespołu	„Jedenasty	stopień…”

Przy dobrej muzyce i tańce miały wzięcie Testowanie skłonności do ryzyka


