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Prefabrykowane stacje transformatorowe ŚN/nn stanowią niezwykle ważny element 

krajowego systemu elektroenergetycznego. Zgodnie z Ustawą „Prawo Energetyczne” [1] 

powinny one charakteryzować się wysoką jakością działania, niezawodnością, ciągłością 

pracy, bezpieczeństwem obsługi i otoczenia oraz spełnianiem wymagań przepisów i norm.  

Zagadnienia związane z oceną zgodności wyrobów, jakimi są prefabrykowane stacje 

transformatorowe SN/nn, od dłuższego czasu budzi wiele zastrzeżeń i wręcz kontrowersji. 

Wymagania w zakresie wykonania oraz badania prefabrykowanych stacji transformatorowych 

SN/nn określa norma PN-EN 62271-202 [2].  

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności [3], wyroby 

nie posiadające wymagań określonych w rozporządzeniach ministerialnych, mogą być 

poddane dobrowolnej ocenie  zgodności na warunkach uzgodnionych w umowie zawartej 

przez zainteresowane strony, pomiędzy producentem a odbiorcą. Wyrobami takimi są między 

innymi urządzenia elektroenergetyczne o napięciu powyżej 1 kV AC, a w szczególności 

prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn.  

Niektóre przedsiębiorstwa energetyczne rozpoczęły proces tworzenia wymagań 

(standaryzacja) w zakresie stacji transformatorowych SN/nn, lecz należy stwierdzić, że 

wymagania te są niejednolite, zróżnicowane, brak jest systemowego podejścia w tym temacie 

ze strony przedsiębiorstw odpowiedzialnych za sprawne działanie systemu 

elektroenergetycznego. Najczęściej jest to widoczne podczas przetargów ogłaszanych przez 

przedsiębiorstwa energetyczne, gdzie decyduje nie jakość wyrobu a jego oferowana cena.  

Analiza wybranych standardów dotyczących stacji transformatorowych ŚN/nN 

wykazuje, że w dokumentach dostępnych na stronach internetowych przedsiębiorstw 

energetycznych wymagania dotyczące dokumentów potwierdzających podane przez 

producenta właściwości techniczne stacji określane są w różny sposób.  

Przykładowo Standardy obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A.  [6] podają, że należy 

stosować urządzenia elektroenergetyczne: 

 spełniające wymagania norm i obowiązujących przepisów, 

 posiadające niezbędne dokumenty (np. certyfikaty, atesty. oceny techniczne, 

poświadczenia certyfikatu wydanego za granicą), potwierdzające podane przez 

producenta właściwości techniczne, uwzględniające badania typu wydane przez 

jednostkę certyfikującą posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.  

Z kolei Wytyczne dotyczące standaryzacji stacji transformatorowych wnętrzowych 

obowiązujące w TAURON Dystrybucja S.A. ze stycznia 2013r.[6] mówią tylko, że 

projektowanie i budowa urządzeń stacji transformatorowych ŚN/nN powinny być 

każdorazowo oparte na aktach prawnych oraz zgodne z uznaną wiedzą techniczną. Wytyczne 



[6] jako podstawę do ich opracowania przywołują niedostępne na stronie internetowej 

„Wytyczne w sprawie standaryzacji budowy i eksploatacji elementów sieci 

elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.” 

Producenci stacji transformatorowych legitymują się różnorodnymi dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie wymagań normatywnych oraz osiągnięcie parametrów 

technicznych przez te wyroby. Są to: Certyfikaty, Atesty, Poświadczenia Techniczne oraz  

Certyfikaty Zgodności.  

Trzy pierwsze z wymienionych wyżej dokumentów wydawane są przez jednostki 

oceniające na podstawie tych samych obowiązujących norm lecz poza systemem certyfikacji, 

a więc na podstawie własnych kryteriów oceny, często zróżnicowanych. Nie obowiązuje tutaj 

norma PN-EN 4501:2000 [4] dotycząca systemów certyfikacji, a status tych dokumentów nie 

jest odzwierciedlony w ustawie o systemie oceny zgodności [3]. Bardzo ważne jest to, że 

zarówno kryteria stosowane przy ocenie, jak i kompetencje tych jednostek oceniających nie 

podlegają zewnętrznej kontroli i weryfikacji. Dokumenty te wydawane są najczęściej 

bezterminowo, potwierdzają jedynie spełnienie wymagań i parametrów technicznych 

egzemplarza badanego, natomiast nie dają gwarancji, że produkcja tego wyrobu w dłuższym 

okresie czasowym jest powtarzalna. Inaczej sprawa wygląda w przypadku dokumentu 

wystawianego w systemie certyfikacji tj. Certyfikatu Zgodności, którego charakter precyzuje 

ustawa o systemie oceny zgodności [3]. Ustawa ta określa, że Certyfikat Zgodności może 

wydać jednostka notyfikowana, czyli w polskich warunkach posiadająca akredytację 

Polskiego Centrum Akredytacji. Dzięki porozumieniom zawartym przez Polskie Centrum 

Akredytacji z innymi zagranicznymi jednostkami akredytowanymi (EM MLA, IAF MLA), 

dokument ten (Certyfikat Zgodności) ważny jest w obiegu międzynarodowym. Wydanie 

Certyfikatu Zgodności składa się z dwóch etapów: 

- Etap pierwszy obejmuje badanie pełne prefabrykowanej stacji transformatorowej na 

zgodność z  normą przedmiotową PN-EN 62271-202 [2] oraz normami towarzyszącymi. 

Badania wykonują laboratoria badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum 

Akredytacji o sygnaturze: „Nr. AB…” 

- Etap drugi to wydanie Certyfikatu Zgodności przez jednostkę certyfikującą, 

 posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji o sygnaturze: „Nr. AC…” 

Proces wydawania Certyfikatu Zgodności wyrobu obejmuje: 

- Identyfikację wyrobu i producenta, 

- Pełną analizę sprawozdań z wykonanych badań pod kątem spełnienia wymagań norm 

przedmiotowych zarówno przez zastosowane metody badawcze i przedmiot badań, 

- Ocenę systemu jakości producenta oraz nadzór nad certyfikatem w okresie jego 

 ważności w ramach systemu certyfikacji (audyty u producenta wykonywane przez 

 jednostkę certyfikującą). 



Należy podkreślić, że nadzór nad certyfikatem w okresie jego ważności zapewnia 

odbiorcy między innymi pewność, że konstrukcja jak i proces produkcji wyrobu poddanego 

badaniom typu nie uległ zmianie a wyrób jest wyrobem powtarzalnym. 

Aktualnie w Polsce jedynym akredytowanym podmiotem posiadającym w zakresie 

akredytacji prawo wystawiania Certyfikatów Zgodności na zgodność z normą przedmiotową 

PN-EN 62271-202:2010 [2] jest Instytut Energetyki, Instytut Badawczy  w Warszawie, jako 

jednostka certyfikująca wyroby o numerze akredytacji AC 117. 

Należy nadmienić, że wykaz akredytowanych przez PCA podmiotów wraz z zakresami 

udzielonej akredytacji oraz danymi kontaktowymi znajduje się na stronie internetowej PCA 

(www.pca.gov.pl) w zakładce „Akredytowane podmioty”. 

Bardzo często w materiałach określających wymagania przetargowe tzw. SIWZ, a 

nawet w ramowych standardach dotyczących prefabrykowanych stacji transformatorowych 

przedsiębiorstwa energetyczne stawiają sprzeczne wymagania producentom stacji. Dopuszcza 

się bowiem na równym poziomie przedkładanie takich dokumentów, jak: Certyfikat 

Zgodności, Certyfikat, Atest czy Poświadczenie Techniczne. Jednocześnie podkreśla się, że 

dokumenty te muszą być wydane przez jednostki posiadające akredytację Polskiego Centrum 

Akredytacji. Według informacji Polskiego Centrum Akredytacji laboratoria badawcze 

akredytowane (akredytacja AB…) dokumentują wyłącznie wykonanie usługi badawczej ze 

sprawozdaniami z badań z powołaniem się na posiadaną akredytację, natomiast laboratoria te 

nie mogą wydawać innych dokumentów np. Atestów, Certyfikatów oraz Świadectw. Dlatego 

też, powyższe procedery stosowane przez przedsiębiorstwa energetyczne są niedopuszczalne i 

sprzeczne z zasadami narzuconymi przez ustawy i normy. 

Z pewnością zasygnalizowany wyżej problem wymaganych dokumentów 

potwierdzających jakość i spełnianie wymogów przepisów i norm nie dotyczy tylko 

prefabrykowanych stacji transformatorowych ŚN/nN, ale również innych obiektów i urządzeń 

elektroenergetycznych. Częściowo wynika to z nieprecyzyjności zapisów przepisów, ale nie 

do końca. 

Jest oczywistym, że producent, który poddaje swój wyrób pełnej ocenie zgodnie z 

systemem oceny zgodności aby uzyskać Certyfikat Zgodności, ponosi większe koszty niż ten, 

który zadowala się substytutem w postaci atestu, certyfikatu czy poświadczenia technicznego. 

Certyfikaty Zgodności powinny więc mieć większą wagę w procedurach przetargowych. 

Wydaje się, że tematyką tą mogłoby zająć się Centralne Kolegium Sekcji 

Energetycznej SEP dla przeanalizowania problemu i wypracowania stosownych zaleceń.  
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