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PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA PRACY W ELEKTROWNIACH 

WIATROWYCH I SŁONECZNYCH 
 

OCCUPATIONAL SAFETY PROBLEMS IN WIND AND SOLAR POWER 
STATIONS 

 
Streszczenie: Stale wzrasta liczba użytkowników elektrowni wiatrowych i słonecznych w Polsce narażonych 

na zagrożenia zwłaszcza mechaniczne i elektryczne występujące przy obsłudze tych obiektów. Przeprowa-

dzone analizy wykazały, że podczas użytkowania elektrowni występują nieprawidłowości dotyczące zwłasz-

cza dojść do stanowisk pracy i dróg ewakuacyjnych, środków ochrony indywidualnej, wydawania pisemnych 

poleceń, a także opracowania instrukcji i wykonywania prac. Ich skutkiem są różnego typu groźne awarie  

i wypadki przy pracy. W artykule omówiono wybrane zasady bezpieczeństwa postępowania podczas 

typowych prac w tych obiektach. Zwrócono uwagę, że do obsługi i użytkowania tych obiektów wymagani są 

wysoko wykwalifikowani i odpowiednio przeszkoleni pracownicy. Powinni oni przejść specjalistyczne 

badania lekarskie i być wyposażeni w specjalistyczny sprzęt oraz wyposażenie ochronne. Autorzy liczą, że 

przedstawione w artykule wskazania wspomogą dobór środków prewencji w celu poprawy bezpieczeństwa 

pracy w elektrowniach wiatrowych i słonecznych.  
 
Abstract: The number of users of wind and solar power stations in Poland, who are exposed to especially me-

chanical and electrical hazards at the service of these objects still increases. The performed analysis showed 

that during the use of these power stations appear faultinesses especially concerning accessions to workplaces 

and evacuation ways, personal protective equipment, issuing of orders in writing and also elaboration of in-

structions and job processing. Different type severe damages and employment injuries are present thereby. In 

the article one talked over chosen safety rules during typical jobs in these objects. Attention has been paid that 

high qualified and properly trained operators are required to use of these objects. They should pass special 

medical examinations and be equipped with professional tools and protective equipment. Authors hope that 

advices presented in the article will help the selection of preventives for the purpose of work safety improve-

ment in wind and solar power stations. 
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1. Wstęp 

Prognozowany udział produkcji energii  

z elektrowni wiatrowych w OZE w Polsce wy-

niesie 47% w 2020 r. [1]. Spodziewany jest 

również dynamiczny rozwój energetyki sło-

necznej w najbliższych latach. W związku  

z tym wynikają także problemy z zapewnieniem 

bezpieczeństwa podczas użytkowania tych spe-

cyficznych maszyn i urządzeń. Dlatego w Cen-

tralnym Instytucie Ochrony Pracy – Pa-

ństwowym Instytucie Badawczym, prze-

prowadzono prace badawcze obejmujące okre-

ślenie wykonywanych prac oraz wypadków 

podczas użytkowania urządzeń do pozyskiwa-

nia energii słonecznej i wiatrowej,  

a także identyfikację zagrożeń i środków pre-

wencji podczas wykonywania tych prac.  

 
 

 
 

Stwierdzono, że podczas użytkowania elek-

trowni wiatrowych występują nieprawidłowości 

dotyczące dojść do stanowisk pracy i dróg ewa-

kuacyjnych, środków ochrony indywidualnej, 

wydawania pisemnych poleceń oraz wykony-

wania prac, a także opracowania instrukcji [2]. 

Przeprowadzone badania stanowisk pracy  

w OZE [3] wykazały, że wynikają one często  

z niedostatecznej świadomości zagrożeń zarów-

no pracodawców jak pracowników. Znane są 

również zagrożenia związane z produkcją, 

użytkowaniem oraz recyklingiem urządzeń do 

pozyskiwania energii słonecznej [4], lecz 

brakuje wskazówek doboru środków prewencji.  

Niezbędne w związku z tym staje się pilne 

opracowanie standardów postępowania  

w elektrowniach wiatrowych i słonecznych.  
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2. Wypadki i zagrożenia 

W elektrowniach wiatrowych w Polsce odno-

towano dotychczas trzy wypadki ciężkie: popa-

rzenie płonącą benzyną, zmiażdżenie nóg, upa-

dek z wysokości i złamanie kręgosłupa, oraz 

jeden śmiertelny: zmiażdżenie głowy. Przy ob-

słudze elektrowni wiatrowych a także słonecz-

nych zagrożeniem są również instalacje elek-

tryczne SN i NN. Na świecie odnotowano do-

tychczas łącznie ponad 1800 różnego typu awa-

rii i zdarzeń, w tym ponad 160 wypadków 

śmiertelnych przy pracy (rys.1).  

3. Wymagania dotyczące pracowników 

Pracujący przy urządzeniach elektrycznych po-

winni posiadać świadectwa kwalifikacyjne SEP 

(1 grupa uprawnień energetycznych), a obsłu-

gujący wciągarki oraz żurawiki w gondoli - 

świadectwa kwalifikacyjne UDT w zakresie ich 

obsługi i konserwacji. Pracownicy wykonujący 

prace na wysokości oraz we wnętrzach urzą-

dzeń technicznych (gondoli, wieży) powinni 

mieć też zaświadczenia lekarskie o braku prze-

ciwwskazań do wykonywania prac na wyso-

kości oraz w warunkach mikroklimatu gorącego 

i zimnego, a także powinni ukończyć kurs 

alpinizmu przemysłowego.  

4. Techniczne środki ochronne oraz wy-
posażenie pracowników 

Podczas użytkowania elektrowni fotowoltaicz-

nych i wiatrowych stosuje się techniczne środki 

chroniące pracowników przed występującymi 

zagrożeniami. Priorytet mają środki ochrony 

zbiorowej, jednak w niektórych sytuacjach mu-

szą być one uzupełnione, a w ostateczności za-

stąpione przez środki ochrony indywidualnej. 

 

 

4.1. Środki ochrony zbiorowej 

Stosownie do rodzaju wykonywanych prac,  

a także biorąc pod uwagę najbardziej istotne 

zagrożenia do ochrony pracowników stosowane 

są osłony ruchomych elementów, odpowiednie 

balustrady oraz odpowiednio oznakowane po-

krywy otworów chroniące przed upadkiem  

z wysokości (rys.2). W szafach sterowniczych 

umieszczane są urządzenia do awaryjnego za-

trzymywania i wyłączniki główne. Do ochrony 

przed zagrożeniami elektrycznymi stosowane są 

wyłączniki różnicowo-prądowe oraz odłącznik 

od sieci energetycznej średniego napięcia,  

a także instalacja odgro-

mowa obiektu. Dla zale-

wnienia bezpieczeństwa 

podczas wykonywania 

prac na dachu gondoli, na 

turbinie lub wieży elek-

trowni wiatrowej rozmie-

szcza się tam punkty za-

kotwiczenia, a także za-

pewnia możliwość ewa-

kuacji pracowników z go-

ndoli po zewnętrznej stro-

nie wieży za pomocą sys-

temu zjazdu awaryjnego. 

 

 

Rys. 2. Pokrywa włazu wewnątrz wieży elek-

trowni wiatrowej 
 

W miejscach, gdzie wykonywane są przeglądy  

i konserwacje zapewnia się oświetlenie robo-

cze, a dla potrzeb ewakuacyjnych oświetlenie 

awaryjne. W odpowiednich miejscach rozmie-

szczany jest sprzęt ppoż. - gaśnice ABC przez-

naczone do gaszenia pożarów w instalacji elek-

trycznej średniego napięcia (rys.3) i odpowie-

dnie znaki bezpieczeństwa, np. znak zakazu 

wstępu przy wejściu do wieży albo oznako-

wanie ostrzegawcze sygnalizujące strefę za-

grożenia upadkiem przedmiotów. 

Rys. 1. Liczba oraz charakter zdarzeń wypadkowych i poważnych 

awarii w elektrowniach wiatrowych na świecie - oprac. własne na 

podstawie danych Caithness Windfarm [5] 
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Rys 3. Sprzęt przeciwpożarowy w budynku ste-

rowni elektrowni słonecznej 

4.2. Indywidualne wyposażenie pracowników 

Pracownicy podejmujący działania w elektro-

wni wiatrowej powinni być ubrani w odzież 

roboczą lub ochronną dostosowaną do wykony-

wanej pracy i warunków atmosferycznych i być 

wyposażeni w przenośne wiatromierze. Zarów-

no na zewnątrz, jak i wewnątrz elektrowni wia-

trowej pracownicy powinni nosić hełm ochron-

ny z osłoną podbródka. Do innych najczęściej 

używanych środków ochrony indywidualnej  

w elektrowniach wiatrowych i elektrowniach 

fotowoltaicznych należą: 

- obuwie ochronne z podeszwą przeciwpośli-

zgową, 

- rękawice chroniące przed zagrożeniami me-

chanicznymi oraz rękawice elektroizolacyjne, 

odporne na czynniki termiczne lub chemiczne 

w zależności od wykonywanych prac, 

- okulary ochronne, 

- ochronniki słuchu - w zależności od rodzaju 

wykonywanych prac (przeglądu lub konser-

wacji pracującej turbiny wiatrowej, 

- pasy krzyżowo-lędźwiowe przydatne do ręcz-

nych prac transportowych,  

- szelki z urządzeniem samozaciskowym prze-

suwnym chroniącym przed upadkiem, 

- linki z absorberem energii (amortyzatorem). 

Pracownicy powinni być również wyposażeni 

w latarki zwykłe i czołowe oraz środki łączno-

ści bezprzewodowej, a także mieć torbę lub pas 

narzędziowy. 

5. Zasady postępowania podczas prac 

Zasady postępowania podczas użytkowania 

urządzenia energetycznego powinny być opi-

sane w ramowej instrukcji eksploatacji. Instruk-

cja powinna być sporządzona zgodnie z wyma-

ganiami formalnymi określonymi w §4 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 

28.03.2013r. w sprawie bhp przy urządzeniach 

energetycznych [6]. Wszelkie prace eksploata-

cyjne powinny być realizowane zgodnie z tą 

instrukcją.  

Wiele z prac wykonywanych w elektrowniach 

wiatrowych, a także niektóre z prac w elek-

trowniach fotowoltaicznych zaliczanych jest do 

szczególnie niebezpiecznych. Są to zwłaszcza 

prace na wysokości, a także prace wewnątrz 

urządzeń technicznych, takich jak gondola, czy 

wieża. Wymagają one stosowania środków 

zabezpieczających, nadzoru oraz przeprowa-

dzenia specjalnego instruktażu obejmujące-

go imienny podział pracy, kolejność wyko-

nywania zadań oraz wymagania bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy poszczególnych czynnoś-

ciach. Ponadto zgodnie z przepisami praca we 

wnętrzach urządzeń technicznych powinna być 

poprzedzona wydaniem pisemnego pozwolenia 

[7].  

Przy pracach szczególnie niebezpiecznych na-

leży postępować z opracowanymi w przedsię-

biorstwie procedurami (w tym po uprzednim 

przeprowadzeniu instruktażu i określeniu zasad 

nadzoru). Konieczne jest też ustalenie procedur 

szybkiej ewakuacji pracowników z miejsc 

pracy na wysokości w sytuacjach awaryjnych.  

W warunkach szczególnego zagrożenia, np. 

przy pracach wykonywanych przy urządzeniach 

energetycznych, wewnątrz gondoli, oprócz pi-

semnego pozwolenia wymagane jest wykony-

wanie ich przez dwie osoby wewnątrz obiektu 

przy asekuracji trzeciej osoby znajdującej się na 

zewnątrz. 

5.1. Uwzględnianie warunków środowiska 
pracy 

Podczas podejmowania i prowadzenia prac  

w elektrowniach wiatrowych niezwykle ważne 

jest uwzględnianie panujących warunków po-

godowych, zwłaszcza prędkości wiatru, która 

powinna być na bieżąco monitorowana. Po-

mimo dużej odporności tych obiektów na wa-

runki pogodowe [8], przystępując do realizacji  

i podczas prac w różnych miejscach turbiny 

wiatrowej należy przestrzegać dopuszczalnych 

prędkości wiatru, a gdy prędkość wiatru prze-

kroczy te wartości należy natychmiast przerwać 

prace i opuścić elektrownię. Wartości dopusz-

czalne prędkości wiatru podawane są przez 
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producentów elektrowni wiatrowych. Przykła-

dowo przy wchodzeniu na dolny podest pręd-

kość wiatru nie powinna przekraczać 25 m/s,  

a do gondoli 20 m/s. Prace pionowe na 

zewnątrz i wewnątrz turbiny, większość prac 

konserwacyjnych i wymiany elementów powin-

ny być wykonywane przy prędkościach maksy-

malnie od 12 do 20 m/s, a przy korzystaniu  

z wciągnika prędkość wiatru powinna być jesz-

cze mniejsza. Nawet, jeśli prędkość wiatru jest 

niższa od wartości granicznych, ale odczuwalne 

drgania powodują problemy z utrzymaniem 

równowagi, prace powinny zostać natychmiast 

przerwane i należy opuścić elektrownię. Jeśli 

istnieje ryzyko wystąpienia burzy z wyłado-

waniami elektrycznymi, również należy opuścić 

turbinę wiatrową, a nawet cały park wiatrowy, 

jeśli podstacja nie zapewnia właściwego 

schronienia przed burzą [9]. 

Do prac prowadzonych na zewnątrz, zwłaszcza 

podnoszenia ładunków, należy przystępować, 

gdy jest odpowiednia widoczność obiektów  

i osób współpracujących przy tych operacjach, 

a przerywać je niezwłocznie, gdy wystąpi mgła 

lub silny opad atmosferyczny.  

Przed przystąpieniem do realizacji prac  

w turbinach wiatrowych należy też sprawdzić 

temperaturę panującą wewnątrz gondoli oraz 

temperaturę otoczenia, które należy uwzględnić 

przy stosowaniu dodatkowych środków ochron-

nych (np. odzieży ochronnej), z uwzględnie-

niem: czasu ekspozycji pracownika, pory i cza-

su trwania odpoczynku, stopnia fizycznego 

obciążenia organizmu podczas wykonywania 

planowanych prac, specyficznych środków 

zapobiegawczych zapewniających dostosowa-

nie się do warunków pracy. 

W przypadku oblodzenia nie wolno zbliżać się 

do elektrowni ani poruszać po drogach dojaz-

dowych dopóki nie zostanie załączony system 

zdalnego sterowania, umożliwiający zatrzyma-

nie turbiny, a osadzony na łopatach lód zostanie 

całkowicie usunięty (spadający lód może być 

rozrzucany w zasięgu większym od dwukrotno-

ści wysokości wieży). Ze względu na koniecz-

ność podejmowania działań, również w nocy, 

pracownicy powinni nosić odzież z dobrze 

widocznymi elementami odblaskowymi. 

5.2. Prace pionowe na zewnątrz 

Osoby wykonujące prace pionowe na wysoko-

ści muszą być przeszkolone w technikach 

alpinistycznych i ratunkowych. Przed przystą-

pieniem do wykonywania prac pionowych nale-

ży zatrzymać turbinę wiatrową i rozłączyć 

komunikację ze zdalnym sterowaniem oraz 

zamieścić odpowiednie znaki bezpieczeństwa. 

Po zablokowaniu wirnika i wyłącznika głów-

nego należy wejść do gondoli i wciągnąć nie-

zbędne narzędzia i osprzęt. Każdy pracownik 

powinien dysponować jedną liną do schodzenia 

i drugą do asekuracji. Na jednej linie powinien 

znajdować się przyrząd zjazdowy, a na drugiej 

przyrząd samozaciskowy. Liny te należy za-

mocować do różnych punktów kotwiczących. 

Należy dopilnować, aby liny nie ocierały się  

o ostre krawędzie, a w miejscach narażenia 

należy zamieścić odpowiednie osłony lub 

podkładki. Po upewnieniu się, że opuszczone 

liny dochodzą do ziemi, można rozpocząć 

kontrolowane schodzenie po linach. Należy 

również przestrzegać zasady, aby dwóch praco-

wników nie pracowało równocześnie, wisząc na 

tej samej linie. Wszystkie liny i stosowany 

sprzęt powinny być atestowane zgodne z obo-

wiązującymi przepisami i posiadać stosowne 

certyfikaty. W przypadku stosowania narzędzi 

przy wykonywaniu prac na wysokości należy je 

przytwierdzić linką do nadgarstka, aby uniknąć 

ich upadku na ziemię. 

5.3. Prace przy wciągniku gondoli 

Przed zdjęciem z wciągnika ładunku, który był 

nim wciągany do gondoli oraz przed wycią-

gnięciem go na zewnątrz w przypadku spusz-

czania ładunku na ziemię, należy się upewnić, 

że u podstawy turbiny wiatrowej (gdzie może 

spaść dany ładunek) nie przebywa żadna osoba. 

Pokrywa włazu może być otwarta podczas tych 

operacji jedynie w taki sposób, aby materiał nie 

spadł na podstawę turbiny wiatrowej. 

5.4. Użytkowanie drabin wewnętrznych  
i wind (dźwigów)  

Pracownik wchodzący do wieży elektrowni 

wiatrowej z zamiarem wejścia lub wjechania na 

górę powinien uprzednio włożyć szelki bezpie-

czeństwa, które powinny być każdorazowo 

podpięte do przesuwnego urządzenia samozaci-

skowego drabiny wewnętrznej ilekroć pracow-

nik się po niej porusza (rys.4).  

Podczas wchodzenia lub schodzenia po drabi-

nie, do jednej liny asekuracyjnej mogą być 

przymocowane maksymalnie dwie osoby, które 

nigdy nie mogą równocześnie przebywać na 

tym samym odcinku drabiny.  Pracownik prze-

noszący ładunek powinien być ostatni podczas 

wchodzenia i pierwszy podczas schodzenia.  
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W miarę przemieszczania się po drabinie należy 

zamykać za sobą kolejne napotykane pokrywy 

włazów. 

 

 

Rys. 4. Drabina wewnętrzna w wieży elektrowni 

wiatrowej oraz urządzenie samozaciskowe z ka-

rabińczykiem do podpięcia szelek bezpieczeń-

stwa  

Wchodzenie po drabinie wewnętrznej w trakcie 

pracy dźwigu jest zabronione. Jeśli zajdzie ko-

nieczność przemieszczenia się po drabinie we-

wnętrznej należy zablokować windę, wyjmując 

klucz z jej pulpitu sterowniczego. 

5.5. Prace pod napięciem 

Prace przy wyposażeniu elektrycznym powinny 

być wykonywane w zespołowo lub co najmniej 

przez dwie przeszkolone osoby.  Podczas tych 

prac nie należy używać narzędzi metalowych, 

zegarków, biżuterii ani innych przewodzących 

rzeczy osobistych oraz należy usunąć metalowe 

części ubrania, gdyż wyładowania łukowe 

mogą doprowadzić do poważnych oparzeń.  

Jeżeli przy wchodzeniu do wieży elektrowni 

wiatrowej zauważy się obecność wody pod po-

destem dolnej szafy rozdzielczej, nie wolno po-

dejmować tam jakichkolwiek prac. 

Z kolei biorąc pod uwagę specyfikę pracy przy 

panelach fotowoltaicznych w elektrowni sło-

necznej, istotne jest zwłaszcza, uwzględnianie 

faktu, że prace te są wykonywane zawsze pod 

napięciem, a nawet niskie napięcia mogą wy-

wołać wstrząs (porażenie) u pracownika znaj-

dującego się na dachu lub drabinie i spowodo-

wać jego upadek z wysokości. Jedyną metodą 

całkowitego wyłączenia instalacji elektrycznej 

jest odcięcie jej od źródła światła – słońca 

(można przykryć panele fotowoltaiczne nie-

przeźroczystym materiałem). 

5.6. Konserwowanie, sprzątanie, czyszczenie 
obiektu  

Teren elektrowni, a zwłaszcza drogi dojazdowe 

i wewnętrzne muszą być przejezdne i utrzy-

mane w dobrym stanie, umożliwiającym  

w razie potrzeby szybkie dotarcie o każdej po-

rze roku odpowiednim służbom ratowniczym 

do oddalonych miejsc.  

Aby uniknąć zwarć, awarii itp. problemów na-

leży również regularnie sprzątać oraz odkurzać 

sterowniki i aparaturę elektroniczną wewnątrz 

sterowni. 

W ramach konserwacji elektrowni fotowolta-

icznych należy pielęgnować okoliczne drzewa 

mogące zacieniać panele lub grożące ich 

uszkodzeniem mechanicznym. Należy też re-

gularnie kosić trawę na wysokości min. 10 cm 

(ze względu na możliwość zbytniego wysusze-

nia i samozapłonu) [3]. 

Podczas prac konserwacyjnych przekładni  

w elektrowniach wiatrowych występują zagro-

żenia związane z gorącym olejem przekładnio-

wym oraz jego oparami. Olej, korpus i po-

szczególne elementy przekładni mogą ulegać 

rozgrzaniu do temperatury powyżej 50ºC. Pod-

czas tych prac należy otworzyć pokrywę włazu 

umożliwiającą wyjście na zewnątrz gondoli, 

aby ułatwić ulotnienie się oparów oraz odcze-

kać, aby umożliwić schłodzenie oleju oraz sto-

sować rękawice termoizolacyjne lub inne środki 

zapobiegające oparzeniom skóry.  

Przed rozpoczęciem prac w obrębie generatora 

elektrowni wiatrowej należy odłączyć napięcie  

i zablokować wyłącznik główny, aby zapobiec 

ewentualnemu przywróceniu zasilania elek-

trycznego. Należy również zablokować ruch 

urządzenia hamulcem. Sprawdzić próbnikiem 

napięcia lub multimetrem czy na pewno w stre-

fie chronionej przez ten wyłącznik główny nie 

występuje napięcie. Po upewnieniu się, co do 

braku występowania napięcia w obwodzie 

należy go uziemić i zewrzeć oraz oznakować 

strefę pracy przy pomocy tabliczek ostrze-

gawczych, jakie należy zamieścić na otwartych 

wyłącznikach. Podczas prac przygotowawczych 

w obrębie generatora, do momentu założenia 

uziemiaczy należy stosować: 

- rękawice dielektryczne przeznaczone do 

napięcia występującego w strefie planowanych 

prac, a także:  



Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 2/2017 (114) 30

- narzędzia izolowane i izolacyjne (w zakresie 

do 1 kV prądu przemiennego lub 1,5 kV prądu 

stałego) lub  

- drążki izolacyjne i narzędzia wymienne po- 

wyżej ww. napięć. 

5.7 Postępowanie podczas wypadków i awarii 

Wśród osób obsługujących elektrownię po-

winny być osoby przeszkolone w udzielaniu 

pierwszej pomocy. W razie wystąpienia wypa-

dku, groźnej awarii lub pożaru w elektrowni 

należy natychmiast odłączyć instalację od sieci 

energetycznej i ewakuować pracowników. 

Sprzętem stosowanym do przeprowadzania 

ewakuacji z turbiny wiatrowej w przypadku, 

gdy jej przeprowadzenie w standardowy sposób 

okaże się niemożliwe, jest system zjazdu awa-

ryjnego. Operatorzy przebywający w gondoli 

powinni być wyposażeni w trójkąt ewakuacyjny 

(jeden na parę pracowników), którego należy 

użyć w razie konieczności ewakuacji poszko-

dowanego, któremu nie można założyć standar-

dowych szelek ochronnych. Aby prze-

prowadzić ewakuację należy zjechać razem  

z poszkodowanym przyczepionym do linki kot-

wiczącej osoby ratującej przed asekurującą go 

osobą i możliwie jak najszybciej udzielić mu 

odpowiedniej pomocy do chwili przybycia 

pogotowia ratunkowego.  

5.8. Ochrona obiektu przed nieuprawnionym 
dostępem 

Elektrownie oraz teren wokół nich powinien 

być chroniony przed wtargnięciem osób nieu-

poważnionych, kradzieżą, włamaniem, uszko-

dzeniem i aktami wandalizmu. Teren powinien 

być ogrodzony.  

 

 
 

Rys. 5. Ogrodzenie i zamykane wejście do elek-

trowni wiatrowej 

Na ogrodzeniu należy umieścić odpowiednie 

oznakowania (ostrzeżenie przed porażeniem 

prądem elektrycznym, zakaz wstępu), a wejście 

do elektrowni powinno być zamykane (rys.5). 

Nieuprawnione wejście do elektrowni powinno 

być sygnalizowane przez systemy monitorowa-

nia i alarmowania.  

6. Podsumowanie  

Zagadnienia związane z zapewnieniem bezpie-

czeństwa pracownikom podczas użytkowania 

elektrowni wiatrowych oraz innych instalacji 

OZE w Polsce mają coraz większe znaczenie. 

Wynika to ze wzrostu udziału energii ekolo-

gicznej, wynikającego z polityki państwa zmie-

rzającej do ograniczenia emisji gazów cieplar-

nianych oraz potrzeb zapewnienia właściwego 

funkcjonowania obiektom energetycznym po 

upływie gwarancji producenta. Wiąże się to  

z koniecznością prowadzenia regularnych prze-

glądów i konserwacji ich infrastruktury. Wielu 

użytkowników elektrowni w Polsce nie chce 

być w tych działaniach zależnymi od płatnego 

serwisu producenta, lecz wolałoby polegać na 

własnych pracownikach. Wymaga to jednak nie 

tylko odpowiedniej wiedzy i opanowania 

umiejętności technicznych związanych z reali-

zacją typowych czynności konserwacyjnych, 

lecz również umiejętnego postępowania w celu 

zmniejszenia ryzyka urazu. 
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