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Warszawa, dnia  23 lipca 2002 r. 

Jacek Bełkowski        

Rzecznik Odbiorców Paliw i Energii 

 
 

 

ZMIANA NAPIĘCIA ZNAMIONOWEGO 

z 220/380 V na 230/400 V 
 

W wielu publikacjach prasowych poruszany jest temat zmiany napięcia niskiego w 

Polsce z dotychczasowego 220/380 V1 na 230/400 V. Jest to powszechnie używane napięcie 

przez odbiorców energii elektrycznej w Polsce, stąd szerokie zainteresowanie sprawą. 

Niestety w publikacjach zamieszczanych w prasie codziennej, a więc kierowanej do 

stosunkowo dużej liczby czytelników, znajdują się rozbieżne informacje, które powodują, że 

odbiorcy nie wiedzą na jakie faktycznie skutki będą  narażeni w chwili zmiany napięcia.  

Pozwolę sobie w tym opracowaniu na uporządkowanie faktów. Mam nadzieję, że 

materiał ten zainspiruje odpowiedzialnych za zmianę napięcia pracowników przedsiębiorstw 

energetycznych zajmujących się eksploatacją sieci elektroenergetycznych do podjęcia działań 

zmierzających do rzetelnego informowania odbiorców  o harmonogramie i skutkach zmiany 

napięcia na obszarach obsługiwanych przez przedsiębiorstwa. Dotyczy to oczywiście tych 

obszarów, na których nie dokonano jeszcze zmiany napięcia.  

 

DLACZEGO ZMIENIAMY NAPIĘCIE ? 

 Wartości napięć między innymi dla sieci przesyłowych, odbiorczych i urządzeń 

określa Polska Norma PN-IEC 60038 Napięcia znormalizowane IEC, ustanowiona przez 

Polski Komitet Normalizacyjny w dniu 18 marca 1999 r. uchwałą nr 14/99-o. Wymieniona 

norma jest jednym z elementów dostosowania, w tym przypadku napięcia, polskich 

standardów technicznych do wymogów międzynarodowych i zastąpiła normę PN-88/E-

02000.  

                                                           
1 Pierwsza wartość określa wartość nominalną fazową i występuje w instalacjach jednofazowych; druga wartość 
to napięcie międzyfazowe, obie liczby charakteryzują sieć trójfazową.  
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PN-IEC 60038  jest normą do obligatoryjnego stosowania, ponieważ wymieniona jest 

w załączniku2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 września 1999 r. w sprawie 

wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80, poz. 911 ze 

zm.)3.  

W normie zostały określone wymagane lub zalecane wartości napięcia znamionowego 

sieci dla różnych rodzajów sieci i urządzeń. I tak w dziale drugim norma PN-IEC 60038 

„Tablice napięć znormalizowanych”, w tablicy I „Sieci i urządzenia prądu przemiennego o 

napięciu znamionowym zawartym między 100 a 1 000 V włącznie” w kolumnie dotyczącej 

sieci trójfazowej cztero- i trójprzewodowej o częstotliwości 50 Hz wymieniono napięcie 

znamionowe 230/400 V.  

 

KIEDY POWINNO BYĆ ZMIENIONE NAPIĘCIE ? 

W normie PN-IEC 60038 Napięcia znormalizowane IEC, w przypisie przy 

interesującym nas poziomie napięcia znamionowego 230/400 V znajduje się zalecenie 

dotyczące harmonogramu zmiany napięcia. Okres przejściowy zmiany napięcia  220/380 V 

na  230/400 V „powinien być możliwie krótki i nie zaleca się aby przekroczył 2003 rok”. 

Biorąc jednocześnie pod uwagę rozstrzygnięcia rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 

14 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich 

Norm wprowadzanie zmian mogło być rozpoczęte 23 października 1999 r., z chwilą wejścia 

w życie tego aktu prawnego4, i powinno być zakończone przed końcem 2003 r. 

Niezależnie od powyższego pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do § 33 punkt 5b 

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 r. w sprawie szczegółowych 

warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią 

elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz 

standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 85, poz. 957), przedsiębiorstwo 

energetyczne jest zobowiązane do powiadomienia na piśmie, co najmniej z rocznym 

wyprzedzeniem, odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 

kV, o konieczności dostosowania instalacji do zmienionych warunków zasilania. Z tego 

przepisu wynika bezpośredni obowiązek ciążący na przedsiębiorstwach energetycznych oraz 

                                                           
2 Na pozycji 227. 
3 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55, 
poz. 251 ze zm.). 
4 § 3 rozporządzenia mów: „wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji”; Dziennik Ustaw Nr 55 ukazał się 
8 października 1999 r. 
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pośredni obowiązek dostosowania instalacji i odbiorników energii elektrycznej przez 

odbiorców. 

 

WARTOŚCI  NAPIĘĆ 

 Na podstawie dotychczasowych przepisów napięcie w sieciach prądu przemiennego 

powinno wynosić 220 V5, z dopuszczalnym odchyleniem  w dół - 10% i w górę + 5%. 

Odpowiada to możliwej zmienności napięć od 198 V do 231 V.  

Obowiązująca norma PN-IEC 60038 podaje dwa zalecenia dotyczące odchyleń od 

nominalnej wartości 230 V. Pierwsze dotyczy okresu przejściowego, w którym zalecane 

odchylenia wynoszą: - 10% i +6%, co odpowiada zmienności napięć w przedziale 207 V do 

243,8 V. Drugie zalecenie podaje możliwe odchylenia w przedziale -/+ 10%, co odpowiada 

207 V do 253 V i dotyczy normalnych warunków użytkowania, po okresie przejściowym. 

Należy zwrócić uwagę, że istnieje, oprócz normy, inny akt prawny odnoszący się do 

napięć. Jest nim cytowane wcześniej rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 września 

2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci 

elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu 

sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców, w którym 

to rozporządzeniu w rozdziale 6 „Standardy jakościowe obsługi odbiorców”, w § 33 ust. 1 

punkt 2, zostały określone dopuszczalne odchylenia napięcia znamionowego, dla 

interesującego nas poziomu napięć, w przedziale od – 10% do +5%, co odpowiada 

zmienności napięć od 207 V do 241,5 V.  Takie uregulowanie należy zinterpretować, że 

przyjęte standardy jakościowe obsługi odbiorców są ostrzejsze od obowiązującej normy, 

ponieważ zawężają dopuszczalne odchylenie napięcia w górę. Jednocześnie oznacza to, że w 

obecnym stanie prawnym dopuszczona zmienność napięcia wynosi: 

• 198 V do 241,5 V -  w okresie przejściowym, to jest do 31.12.2003 r., 

• 207 V do 241,5 V -  od 01.01.2004 r. 

Formalnie rzecz biorąc, przy spełnieniu przytoczonego wcześniej wymogu 

powiadomienia odbiorców, od kilku lat możliwe jest by w instalacjach odbiorców było 

napięcie o wartości 241,5 V. I pewnie u części odbiorców zmiana wartości napięcia stała się 

faktem. 

 

                                                           
5 w tej części, dla zwiększenia czytelności wywodu, będę podawał  tylko wartości napięcia fazowego. 
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SKUTKI ZMIANY NAPIĘCIA 

Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że głównym zmartwieniem odbiorców było 

zbyt niskie napięcie w sieci elektrycznej, które powodowało pogorszenie pracy urządzeń 

elektrycznych, a w skrajnych przypadkach uniemożliwiało pracę niektórych rodzajów 

odbiorników energii elektrycznej. Z tego właśnie względu należy się cieszyć, że wskutek 

zmiany napięć podniesione zostanie minimalne dopuszczone napięcie.  

Korzyści z unifikacji napięć jest wiele.  Przytoczę kilka najbardziej praktycznych: - 

możliwość korzystania w każdym kraju z tych samych urządzeń; - możliwość produkcji 

większych serii takich samych urządzeń, a tym samym możliwość obniżenia ceny; - większa 

kompatybilność części i podzespołów. 

Specjaliści od budowy urządzeń elektrycznych uspakajają, mówiąc, że nie będzie 

negatywnych skutków zmiany napięcia ponieważ: 

• urządzenia elektryczne dostępne na naszym rynku od wielu lat (niektóre grupy 

urządzeń nawet od kilkunastu lat) przystosowane są do pracy ze znamionowym 

napięciem 230 V, 

• starsze urządzenia konstruowane były z marginesami bezpieczeństwa 

przekraczającymi  możliwe do osiągnięcia wartości napięć przy aktualnych 

regulacjach, 

• doświadczenie krajów, które przeszły podobną operacje wskazują, że nie było 

negatywnych skutków zmiany napięcia. 

Pomimo takich argumentów wskutek sygnałów płynących z artykułów prasowych 

wśród odbiorców istnieje obawa, iż najstarsze urządzenia przestaną działać, a więc te, które 

najczęściej używane są przez osoby o najniższych dochodach.  

Należy zatem oczekiwać od przedsiębiorstw energetycznych, że skutecznie dotrą z 

rzetelną informacją do wszystkich odbiorców. W niektórych  przypadkach, szczególnie w 

stosunku do ludzi starszych lub niedołężnych, bezpośredni kontakt pracownika 

przedsiębiorstwa energetycznego zapewne byłby dobrym sposobem na powiadomienie o 

planowanych zmianach napięcia sieci, przy jednoczesnej możliwości dokonania oceny 

zagrożeń dla konkretnych urządzeń u odbiorcy. W zależności od stwierdzonych zagrożeń 

można dostosować program zmiany napięcia do istniejących warunków, kierując się zasadą 

dbałości o interes odbiorców. 
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Należy zwrócić uwagę, że istnieje przedział napięć od 207 do 231 V, który spełnia 

wymagania poprzedniej normy dla napięcia znamionowego 220 V i nowej normy, przy 

podwyższonym napięciu do 230 V. W przypadkach, gdy jest to uzasadnione potrzebami 

odbiorców i gdy są możliwości techniczne sieci można zawęzić zmienność napięcia do 

podanego przedziału.  

 Liczę na profesjonalne podejście pracowników przedsiębiorstw energetycznych, na 

rzeczowe, wszechstronne wyjaśnienia i tam gdzie to będzie potrzebne na pomoc odbiorcom. 

Różne przedsiębiorstwa w różnym stopniu mają zaawansowane prace wprowadzenia w życie 

zamiany napięcia znamionowego w sieciach. Bardzo pomocną może być wymiana 

doświadczeń między przedsiębiorstwami energetycznymi.  

  

 


