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Wnioski ze stosowania rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych” – ocena stanu
przestrzegania przepisów rozporządzenia u odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucji
energii elektrycznej w latach 2019 - 2022
Przykłady powtarzalnych nieprawidłowości w zakresie zasad organizacji prac eksploatacyjnych
oraz prowadzenia eksploatacji urządzeń elektroergetycznych:
• Nie wskazanie w organizacji pracodawcy odpowiedzialnego za organizację prac oraz
eksploatację urządzeń ,
• Zlecanie przez podmioty obsługi ruchowej urządzeń SN firmom zewnętrznym bez formalnych
uzgodnień w zakresie organizacji prac eksploatacyjnych,
• Brak określenia zasad organizacji prac w formie I.O.B.P.,
• Nie zdefiniowanie organizacji prac podczas rozruchu urządzeń elektroenergetycznych –
prace w obrębie czynnych urządzeń - odpowiedzialność zlecającego prace oraz wykonawcy
• Brak upoważnionych osób do wystawiania poleceń na prace, koordynacji, dopuszczania do
prac oraz kierowania pracami, DOPUSZCZĄCY?????,
• Brak wykazów osób upoważnionych do czynności lub prac,
• Nie wyznaczanie koordynatora ds. BHP w przypadku wykonywania prac przez brygady
różnych pracodawców na jednym urządzeniu energetycznym, w jednym pomieszczeniu
ruchu energetycznego lub na tym samym terenie ruchu energetycznego (definicje!!!!)
• Nie wystawianie poleceń pisemnych na prace eksploatacyjne wykonywane w warunkach
szczególnego zagrożenia dla życia lub zdrowia,
• Nieprawidłowe formułowanie poleceń na prace w zakresie; składu zespołu ( łączenie funkcji
!!!!!), środki i warunki bezpiecznego wykonywania pracy ( zapisy korporacyjne + prace przy
urządzeniach budowy Ex), definiowania przerw w pracy i warunków wznowienia pracy po
przerwie.

Wnioski ze stosowania rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych” – ocena stanu
przestrzegania przepisów rozporządzenia u odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucji
energii elektrycznej w latach 2019 - 2022
Przykłady powtarzalnych nieprawidłowości w zakresie zasad organizacji prac eksploatacyjnych
oraz prowadzenia eksploatacji urządzeń elektroergetycznych:
• Brak wykazów prac eksploatacyjnych, które muszą być wykonywane na podstawie poleceń
pisemnych na prace,
• Brak wykazów prac pomocniczych, które mogą być wykonywane przy urządzeniach
energetycznych przez osoby nieupoważnione pod nadzorem osób uprawionych i
upoważnionych – w przemyśle praktycznie nie stosowane !!!!
• Brak wykazu specjalistycznych prac serwisowych oraz ich organizacji w zapisach I.O.B.P.

Wnioski ze stosowania rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych” – ocena stanu
przestrzegania przepisów rozporządzenia u odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucji
energii elektrycznej w latach 2019 - 2022
Przyczyny nieprawidłowości w zakresie organizacji prac eksploatacyjnych - Ocena stosowania
rozporządzenia na przestrzeni lat 2019 – 2022 wskazuje na powtarzalne przyczyny:
•
•
•

•

Brak znajomości prawa
- odniesienie do pojęcia pracodawcy odpowiedzialnego za
organizację prac oraz eksploatację urządzeń,
Ograniczanie kosztów prowadzenia eksploatacji urządzeń poprzez wykonywanie tylko
niezbędnych zabiegów zlecanych doraźnie różnym podmiotom często jednoosobowym np. w
zakresie usuwania usterek i awarii,
Ograniczanie zatrudnienia w służbach utrzymania ruchu , co w praktyce skutkuje brakiem
możliwości utworzenia zespołu osób upoważnionych do wykonywania prac eksploatacyjnych
na podstawie poleceń pisemnych, co skutkuje w praktyce wykonywanie prac
eksploatacyjnych bez poleceń na prace,
Braki kadrowe (bariera pokoleniowa ) skutkują również tym, że w skład zespołów
wykonawczych wchodzą osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne o zakresie
niezgodnym z zakresem wykonywanych prac ( patrz np. prace przy urządzeniach budowy Ex)
– co po zmianie przepisu o świadectwach kwalifikacyjnych ??????

Wnioski ze stosowania rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych” – ocena stanu
przestrzegania przepisów rozporządzenia u odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucji
energii elektrycznej w latach 2019 - 2022
Powtarzalne nieprawidłowości w zakresie zasad eksploatacji urządzeń energetycznych:
•

•
•
•

•
•
•

Brak instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, co w praktyce skutkuje brakiem
wykonywania oględzin, przeglądów i pomiarów,
W praktyce eksploatacja sprowadza się do usuwania doraźnego przyczyn braku zasilania,
Brak badań ochrony od porażeń zarówno w zakładowych sieciach dystrybucyjnych SN
jak i nN ,
Brak sprzętu do uziemiania lub zwierania, sprzętu elektroizolacyjnego oraz sprzętu
wskazującego obecność napięcia lub pomieszczeniach ruchu energetycznego znajdował się
niekompletny lub nie badany sprzęt,
Zły stan techniczny obiektów stacyjnych, konstrukcji słupów linii napowietrznych,
Stosowanie agregatów prądotwórczych bez blokady lub z niesprawną blokadą SZR,
co stwarzało realne zagrożenie podania napięcia zwrotnego na sieci dystrybucyjną,
UWAGA : ZASADY EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY ELEKTROMOBILNEJ – CZY TO JEST
URZĄDZENIE ENERGETYCZNE ??????
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bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych” – ocena stanu
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Powtarzalne przyczyny
energetycznych:
•
•
•

•

nieprawidłowości

w

zakresie

zasad

eksploatacji

urządzeń

Brak zrozumienia czym jest urządzenie energetyczne, co skutkuje nie opracowywaniem
instrukcji eksploatacji lub odwrotnie tworzeniem instrukcji eksploatacji dla tokarek lub
frezarek tylko dlatego, że zabudowano elektryczne napędy trójfazowe,
Ograniczanie kosztów eksploatacji urządzeń energetycznych poprzez nie wykonywanie
okresowych zabiegów eksploatacyjnych , co w praktyce skutkuje brakiem prewencji,
eksploatacja w praktyce sprowadza się do usuwania awarii,
Nieprawidłowe prowadzenie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych budowy Ex oraz
brak prawidłowo sformułowanych zasad doboru urządzeń do stref zagrożenia wybuchem, co
skutkuje tym, że urządzenia elektroenergetyczne stanowią źródło zapłonu mieszanin
wybuchowych,
Nie stosowanie i nie wykonywanie badań ochrony antyelektrostatycznej na instalacjach
technologicznych ,

§ 1.Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji
urządzeń energetycznych.
§ 2.Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
•
urządzenia energetyczne - urządzenia, instalacje i sieci, w rozumieniu przepisów prawa
energetycznego, stosowane w technicznych procesach wytwarzania, przetwarzania,
przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw lub energii –
Jak zdefiniować urządzenie energetyczne w odniesieniu do odbiorników energii np.
w przemyśle ??? – należy odnieść się do urządzeń wymienionych w załączniku do
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. w
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Prawidłowe określenie co jest urządzeniem
energetycznym spowoduje np. że nie będą tworzone zasady eksploatacji tokarek, frezarek
itp. tylko dlatego, że mają one wbudowane napędy elektryczne.
Komentarz: taki zapis pozwala pracodawcy prowadzącemu eksploatację na
definiowanie gdzie jest granica pomiędzy urządzeniem energetycznym i odbiornikiem
energii, np. można przyjąć za PN-88/E -02000 „Napięcia znamionowe” pkt.
1.2.6. „Odbiornik energii elektrycznej – urządzenie pobierające energię
elektryczną”.
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Powtarzalne problemy interpretacyjne prawa w zakresie organizacji prac eksploatacyjnych
występujące u odbiorców przyłączonych do sytemu dystrybucji energii elektrycznej.
•Czy będzie aktualizacja tego Rozporządzenia i będzie powrót do def ,,prowadzący eksploatację”
obecnie ,,Pracodawca”?
•Kto jest pracodawcą odpowiedzialnym za organizację prac oraz określenie zasad eksploatacji
urządzeń energetycznych?,
•Jak interpretować pojęcie pracodawcy w rozumieniu zapisów rozporządzenia Ministra Energii z dnia
28.08.2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z
2019r. poz. 1830) w przypadku rozruchu oraz remontu urządzeń energetycznych?
•Czy można po 26 października 2020r. powierzyć firmie zewnętrznej odpowiedzialność za organizację
prac oraz eksploatację urządzeń energetycznych?,
Kto odpowiada za organizację prac eksploatacyjnych w ramach rozruchu urządzeń przed ich oddaniem
do eksploatacji w ramach realizacji zadań inwestycyjnych?,
Kto odpowiada za organizację prac eksploatacyjnych w ramach rozruchu urządzeń przed ich oddaniem
do eksploatacji w ramach realizacji zadań inwestycyjnych?,
•Czy koordynatorem ds. BHP może być pracownik inwestora?
•Jak określić minimalną obsadę ruchową/zmianie roboczej w zakładowych służbach utrzymania ruchu
po zmianach w organizacji bezpiecznej pracy, które obowiązują od 26 października 2020r.?,
•Czy dopuszczający może wchodzić w skład Zespołu ?
•Jaka powinna być organizacja prac eksploatacyjnych wykonywanych w strefach zagrożenia
wybuchem?,
•Czy okresowemu sprawdzeniu podlega sprzęt do uziemiania i zwierania?,
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Powtarzalne problemy interpretacyjne prawa w zakresie zasad eksploatacji urządzeń
energetycznych występujące u odbiorców przyłączonych do sytemu dystrybucji energii
elektrycznej.
Czy z uwagi na wprowadzenie pojęcia „prac pomocniczych” należy w organizacji pracy zdefiniować
pojęcie „nadzorującego”, czy tę funkcję może pełnić kierujący zespołem?
•Czy prace pielęgnacyjne na Rozdzielni 110kV- też zaliczamy do prac pomocniczych i możemy
wykonywać na Instrukcję Eksploatacji?
•Gdzie powinny być zapisane prace pomocnicze, czy w IOBP, jeżeli nie są to prace eksploatacyjne. Kto
ma je nadzorować.?
•Czy sprzątanie na nawęglaniu zaliczamy do prac pomocniczych? ,
•Czy wycinka gałęzi wokół linii napowietrznych jest pracą eksploatacyjną, czy pracą pomocniczą?

Wnioski ze stosowania rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych” – ocena stanu
przestrzegania przepisów rozporządzenia u odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucji
energii elektrycznej w latach 2019 - 2022
Przykłady nieprawidłowości w zakresie prowadzenia eksploatacji urządzeń elektroergetycznych.

Widok wycieków oleju transformatorowego
z kadzi transformatora
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Przykłady
nieprawidłowości
elektroergetycznych.

w

zakresie

prowadzenia

eksploatacji

Widok uszkodzenia słupa linii napowietrznej SN

urządzeń

Wnioski ze stosowania rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych” – ocena stanu
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Przykłady
nieprawidłowości
elektroergetycznych.

w

zakresie

prowadzenia

eksploatacji

Widok gałęzi rosnących bezpośrednio nad zespołem paneli PV.

urządzeń

Wnioski ze stosowania rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych” – ocena stanu
przestrzegania przepisów rozporządzenia u odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucji
energii elektrycznej w latach 2019 - 2022
Przykłady
nieprawidłowości
elektroergetycznych.

w

zakresie

prowadzenia

eksploatacji

urządzeń

Widok napędu elektrycznego eksploatowanego w strefach zagrożenia wybuchem z tytułu obecności
mieszanin pyłowo - powietrznych
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Przykłady
nieprawidłowości
elektroergetycznych.

w

zakresie

prowadzenia

eksploatacji

Widok układu wentylacji podciśnieniowej – brak ochrony antyelektrostatycznej

urządzeń

Wnioski ze stosowania rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych” – ocena stanu
przestrzegania przepisów rozporządzenia u odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucji
energii elektrycznej w latach 2019 – 2022
•prace eksploatacyjne - prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych z zachowaniem
zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska w zakresie:
•a)
obsługi, mające wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń
energetycznych, (zmiany w jakich granicach ???? – przemysł )
•b)
konserwacji, związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem wymaganego stanu
technicznego urządzeń energetycznych, (gdzie określono pojęcie wymaganego stanu
technicznego????)
•c)
remontów urządzeń energetycznych związanych z usuwaniem usterek i awarii, w celu
doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego,
•d)
montażu, niezbędne do instalowania i przyłączania urządzeń energetycznych, (system
lotto podczas prac montażowych i organizacja)
•e)
kontrolno-pomiarowym, niezbędne do dokonania oceny stanu technicznego,
parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń
energetycznych; (KOMENTARZ DOT. SPRAWNOŚCI – NALEŻY OKREŚLIĆ JEDNOZNACZNIE W
ZASADACH EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ KIEDY WYZNACZAMY SPRAWNOŚĆ URZĄDZEŃ)
INTERPRETACJA W ODNIESIENIU DO NOWELI ROZP O ŚWIADECTWACH KWALFIKACYJNYCH
– DO DYSKUSJI !!!!!1
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•poleceniodawca - osoba upoważniona, wyznaczona przez pracodawcę do wydawania poleceń
pisemnych, posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru;
•koordynujący – osoba upoważniona, wyznaczona przez poleceniodawcę do koordynacji prac
określonych w poleceniu pisemnym, związanych z ruchem urządzeń energetycznych,
posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru ;
•dopuszczający - osoba upoważniona, wyznaczona przez poleceniodawcę i upoważniona przez
pracodawcę do wykonywania czynności związanych z dopuszczeniem do prac eksploatacyjnych
w zakresie przygotowania, przekazania i likwidacji strefy pracy oraz zakończenia pracy,
posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji;; ( Czy przy takim
zapisie dopuszczający po dopuszczeniu może wchodzić w skład zespołu – tak jeżeli wynika to z
organizacji pracy przyjętej u danego pracodawcy)
•kierujący zespołem - osoba upoważniona i wyznaczoną przez poleceniodawcę do kierowania
zespołem, posiadającą umiejętności zawodowe w zakresie wykonywanej pracy (kto i jak ma
obowiązek to sprawdzić np. prace przy urządzeniach Ex lub montaż torów linii WN ????) oraz
ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji;
•zespół - co najmniej dwie osoby wykonujące pracę;
•odstęp ergonomiczny - odstęp w powietrzu dopuszczający w ograniczonym zakresie błędy
ruchowe i błędy w ocenie odległości przy prowadzeniu prac przy minimalnej odległości
zbliżenia. Wymaga to uwzględnienia rodzaju czynności wykonywanych przez osobę jak
i używanych narzędzi. (NOWA DEFINICJA, KTO I JAK MA ZDEFINIOWAĆ TO POJĘCIE W
KONKRETNIE WYKONYWANEJ PRACY - POLECENIODAWCA W TREŚCI POLECENIA NA
PRACĘ PRZY FORMUŁOWNAIU ŚRODKÓW I WARUNKÓW BEZPIECZNEGO WYKONANIA
PRACY)

Napięcie
znamionowe
urządzenia

Minimalne odstępy w powietrzu,
wyznaczające zewnętrzną granicę
strefy:
Prac pod
napięciem

Prac w pobliżu
napięcia

[kV]

[mm]

[mm]

≤1

bez dotyku

300

3

60

1 120

6

90

1 120

10

120

1 150

15

160

1 160

20

220

1 220

30

320

1 320

110

1 000

2 000

220

1 600

3 000

400

2 500

4 000

750

5 300

8 400

4.Stosując minimalne odstępy, określone w ust. 3, należy, w razie konieczności, uwzględnić odstęp
ergonomiczny. Patrz odniesienie do Polskiej Normy PN – EN 51110-1 „Eksploatacja urządzeń elektrycznych”!!!!!!
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bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych” – ocena stanu
przestrzegania przepisów rozporządzenia u odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucji
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Wykonywanie prac przy urządzeniach elektroenergetycznych, wymagających użycia sprzętu
zmechanizowanego, może odbywać się pod warunkiem, że pracodawca określi warunki
prowadzenia i nadzoru tych prac, z uwzględnieniem zachowania odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa. (PATRZ PRACE NA LINIACH KABLWOYCH I NAPOWIETRZNYCH –
WYPADKI)
Odwołanie do IBWR oraz planu BIOS i uzgodnień z operatorem systemu
dystrybucyjnego
lub przesyłowego.!!!!!!
Jakie warunki w zakresie projektowania linii napowietrznych prowadzonych nad
składowiskiem
paliwa w elektrowni zawodowej - PN – EN 50341-2-22:2010
„Elektroenergetyczne linie
napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV –
Część 3. Zbiór normatywnych warunków krajowych” oraz PN-E – 05100 -1:2000
„Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie prądu
przemiennego z przewodami roboczymi gołymi.”
6. Organizując strefę pracy w pobliżu napięcia zapewnia się nieprzekroczenie minimalnych
odstępów, o których mowa w ust. 3, żadną częścią ciała, odzieży, narzędziem lub jego
elementem.
(KOMENTARZ – ODOWŁANIE DO KONIECZNOŚCI WYZNACZENIA W PRAKTYCE W
ORGANIZACJI PRACY NADZORUJĄCEGO)
7. Przed rozpoczęciem prac pod napięciem lub w pobliżu napięcia osoby skierowane do tych
prac zapoznaje się z instrukcją określającą technologię, wymaganymi narzędziami oraz
środkami ochronnymi, które stosuje się podczas prowadzenia tych prac.
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Prace eksploatacyjne wykonują osoby upoważnione
Pracodawca może dopuścić do wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach
energetycznych, pod nadzorem osoby uprawnionej, osoby niebędące osobami uprawnionymi:
1) w celu przyuczenia do zawodu z uwzględnieniem przepisów dotyczących zatrudnienia
młodocianych; (? PRATYCZNA NAUKA ZAWODU, CZY PRZYUCZNIE DO ZAWODU )
2) reprezentujące organy nadzoru zewnętrznego;
3) prowadzące specjalistyczne prace serwisowe.
- wyłącznie pod nadzorem osoby upoważnionej. !!!!!
Pracodawca określa wykaz prac pomocniczych przy urządzeniach lub grupach urządzeń
energetycznych, które mogą być wykonywane przez osoby niebędące osobami uprawnionymi.
Osoby wykonujące prace pomocnicze przy urządzeniach lub grupach urządzeń energetycznych
mogą wchodzić w skład zespołu wykonującego prace eksploatacyjne przy tych urządzeniach lub
grupach urządzeń energetycznych .
Pracodawca określi sposób organizacji i nadzoru prac, o których mowa wyżej
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•§ 9. 1. Jeżeli w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamkniętych urządzenia energetycznego określonych w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i
higieny pracy mogą gromadzić się lub występować pary cieczy lub gazy stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub
bezpieczeństwa, bezpośrednio przed każdym wejściem do tej przestrzeni urządzenia należy:
•1)
dokonać w niej pomiaru stężenia par cieczy lub gazów;
•2)
sprawdzić, czy stężenie par cieczy lub gazów nie przekracza:
•a)
dopuszczalnych wartości określonych w przepisach dotyczących najwyższych dopuszczalnych
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
•b)
wartości określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów; ????? (INTERPRETACJA – STREY EX)
•3)
w przypadku przekroczenia stężenia par cieczy lub gazów doprowadzić do jego obniżenia
co najmniej do dopuszczalnych wartości.
•2. Jeżeli nie jest możliwe obniżenie stężenia par cieczy lub gazów poniżej wartości, o których mowa
w ust. 1 pkt. 3, rozpoczęcie i prowadzenie prac jest dopuszczalne po zapewnieniu odpowiednich dodatkowych
środków ochronnych, zawartych w szczegółowych instrukcjach prowadzenia tych prac.
•3. Wyniki pomiarów, o których mowa w ust. 1, rejestruje się oraz przechowuje się na zasadach określonych w
przepisach w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. !!!!!! –
KOMENTARZ – zatem wyniki pomiarów przechowujemy 3 lata, a rejestry pomiarów przez 40 lat?????
• Uwaga: zapis powyższy dotyczy również rozdzielnic w izolacji SF6.
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§ 10.1.Prace eksploatacyjne , przy wykonywaniu, których jest możliwe gromadzenie się lub
występowanie pyłów, gazów, par cieczy lub mgieł stwarzających zagrożenie powstania pożaru lub
wybuchu, należy prowadzić po usunięciu tego zagrożenia
lub zastosowaniu środków ochronnych zgodnie z instrukcjami wykonywania tych prac.
Prace eksploatacyjne, przy których wykonywaniu jest możliwe gromadzenie się lub
występowanie pyłów, gazów, par cieczy lub mgieł, stwarzających zagrożenie powstania pożaru
lub wybuchu, prowadzi się po usunięciu tego zagrożenia lub zastosowaniu dodatkowych
środków ochronnych zgodnie z instrukcją eksploatacji. (ZMIANA OD 26.03.2020 – ODNIESIENIE
DO INSTR. EKSPL. URZĄDZEŃ EX!!!!)
2.Udostępnione miejsce pracy w którym istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej,
powinno spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących minimalnych wymagań
bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery
wybuchowej
Strefa pracy, w której istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej, powinna spełniać
wymagania określone w przepisach w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny
pracy, związanych z możliwością wystąpienia w strefie pracy atmosfery wybuchowej. (ZMIANA
OD 26.03.2020)
Uwaga: Patrz rozporządzenie dot. Minimalnych wymagań bhp
przy wykonywaniu prac w strefach zagrożonych wybuchem – organizacja prac + dobór narzędzi i
urządzeń do pracy w strefach zagrożonych wybuchem – patrz odniesienie do warunków
technicznych określonych w Polskiej Normie PN-EN -1127- 1 „Atmosfery wybuchowe.
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•§ 24. Przed przystąpieniem do prac przy urządzeniach elektroenergetycznych, w przypadku, o którym
mowa w § 23 ust. 1 pkt 3, wyłącza się napięcie w sposób uniemożliwiający pojawienie się napięcia na
odłączonych urządzeniach (PRZEMYSŁ JAK W PRAKTYCE ODSTAWIĆ URZĄDZENIE – REGULCJA
PRWNA????)
•§ 25. 1.
•1. Przed przystąpieniem do wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych odłączonych
od napięcia:
•1) stosuje się zabezpieczenie przed przypadkowym lub celowym załączeniem napięcia w sposób
określony w instrukcji eksploatacji;
•2) oznacza się w sposób widoczny wszystkie miejsca odłączenia;
•3) sprawdza się, czy nie występuje napięcie na odłączonych urządzeniach;
•4) uziemia się odłączone urządzenia, jeżeli wymaga tego technologia prac;
•5) oznacza się strefę pracy znakami bezpieczeństwa.
•2. Uziemienie urządzeń lokalizuje się tak, aby praca była wykonywana w strefie ograniczonej
uziemieniami i co najmniej jedno uziemienie było widoczne z miejsca wykonywania pracy, z
zastrzeżeniem § 32 pkt 2. – zakaz dokonywania zmian w zastosowanych zabezpieczeniach, z
wyjątkiem przypadków przewidzianych w pisemnym poleceniu wykonania określonych prac.
(Np. prace związane z naprawą linii kablowej)
•3. Jeżeli nie jest możliwe uziemienie urządzeń w sposób określony w ust. 2, stosuje się inne
dodatkowe środki techniczne lub organizacyjne, zapewniające bezpieczeństwo prowadzenia prac
określone w instrukcji eksploatacji.
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§ 26. 1. Sprzęt ochronny elektroizolacyjny oraz wskazujący napięcie należy ewidencjonować i poddawać
okresowym próbom i badaniom w sposób określony w dokumentacji producenta. (UWAGA BRAK ZAPISÓW
DOTYCZĄCYCH SPRZĘTU DO UZIEMIANIA LUB ZWIERANIA, PATRZ PN – EN 61230:2011 „Prace pod napięciem.
Przenośny sprzęt do uziemiania lub uziemiania i zwierania”.
•2. Sposób ewidencjonowania i kontroli oraz przechowywania sprzętu ochronnego elektroizolacyjnego oraz
wskazującego napięcie ustala pracodawca (prowadzący eksploatację).
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•1)
wewnątrz zbiorników, kanałów, wnętrz urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach
zamkniętych urządzenia energetycznego określonych w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w
szczególności w, komorach paleniskowych kotłów, kanałach spalin, kanałach powietrza elektrofiltrów, absorberach,
walczakach kotłów, kanałach i lejach zsypowych, rurociągów sieci cieplnych oraz w zbiornikach paliw płynnych
i gazowych;
•2)
wewnątrz zasobników węgla lub biomasy oraz zasobników pyłu węglowego lub biomasy;
•3)
niebezpieczne pod względem pożarowym, wykonywane w strefach zagrożenia wybuchem;
•4)
w obiegach wody elektrowni i elektrociepłowni, wymagające wejścia do kanałów, rurociągów ssawnych i
zbiorników, jak również prace na ujęciach i zrzutach wody wykonywane z pomostów, łodzi lub barek oraz prowadzone
pod powierzchnią wody;
•5)
z zakresu konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowe, wykonywane wewnątrz pylonów lub
gondoli oraz prace z zakresu zewnętrznej konserwacji elektrowni wiatrowej;
•6)
z zakresu konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowe, wykonywane
w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod napięciem; (JAKIM
NAPIĘCIEM - od 0 V w górę, zapis te nie dotyczy obniżonego napięcia bezpiecznego)
•7)
z zakresu konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowe przy urządzeniach elektroenergetycznych
odłączonych od napięcia, lecz uziemionych w taki sposób, że żadne z uziemień nie jest widoczne z miejsca
wykonywania pracy;
•8)
w wykopach lub na wysokości; (KOMENTARZ - zapis kompletnie nielogiczny – jaki zakres
świadectwa kwalifikacyjnego musi mieć np. osoba wykonująca wykop pod ułożenie linii kablowej ????. Raczej
należałoby interpretować to, iż są to prace pomocnicze, wtedy nie ma konieczności wystawienia polecenia
pisemnego na prace przy urządzeniach energetycznych)
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•9) z zakresu konserwacji, remontów, kontrolno-pomiarowe, wykonywane przy urządzeniach elektroenergetycznych
znajdujących się pod napięciem z wyłączeniem prac wykonywanych stale przez upoważnione osoby w ustalonych
miejscach pracy na podstawie szczegółowych instrukcji;
•10)
z zakresu konserwacji, remontów, kontrolno-pomiarowe, wykonywane w wykopach lub rowach przy
gazociągach i innych urządzeniach gazowniczych lub rurociągach sieci cieplnych;
•11)
konserwacyjne, montażowe/demontażowe lub remontowe przy kolejowej sieci jezdnej trakcyjnej;
•12)
przy odłączonych od napięcia lub znajdujących się w budowie elektroenergetycznych liniach
napowietrznych, które krzyżują się w strefie ograniczonej uziemieniami ochronnymi z liniami znajdującymi się pod
napięciem lub mogącymi znaleźć się pod napięciem, w tym przewodami napowietrznej sieci trakcyjnej;
•13)
na skrzyżowaniach linii elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem lub mogących znaleźć się
pod napięciem i przewodami napowietrznej sieci trakcyjnej;
•14) przy odłączonym od napięcia torze wielotorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej o napięciu 1 kV i powyżej,
jeżeli którykolwiek z pozostałych torów linii pozostaje pod napięciem;
•15) konserwacyjne, remontowe lub montażowe przy urządzeniach i instalacjach rozładowczych paliw płynnych i
gazowych;
•16)
związane z identyfikacją i przecinaniem kabli elektroenergetycznych;
•17) na rurociągach wody, pary wodnej, sprężonych gazów, cieczy o nadciśnieniu roboczym równym lub większym od
50 kPa, wymagających demontażu armatury lub odcinka rurociągu albo naruszenia podpór i zawiesi rurociągów;
•18) wymagające odkrycia kadłubów turbin, wymontowania wirników turbiny i generatora lub naprawy i wyważania tych
wirników;
•3. Prowadzący eksploatację ustala i aktualizuje szczegółowy wykaz prac, o których mowa w ust. 2, w oparciu o przepisy
wydane na podstawie art. 23715 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy oraz wyniki identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami,
mogące wystąpić podczas wykonywania prac.
•4. Prace, o których mowa w ust. 2 i 3, wykonują co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji.
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§ 29.
•Bez polecenia pisemnego jest dozwolone:
•1) wykonywanie czynności związanych z ratowaniem zdrowia lub życia ludzkiego lub środowiska
naturalnego;
•2) zabezpieczanie przez osoby uprawnione mienia przed zniszczeniem;
•3) prowadzenie przez osoby uprawnione i osoby upoważnione prac eksploatacyjnych określonych w
instrukcji eksploatacji ustalonych przez pracodawcę. !!!!!!! – nie wystawianie poleceń na prace

Zmiany w ustawie z dnia z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625
ze zmianami oraz z 2011r. Dz. U. Nr 234, poz. 1392) - Prace
Komisji Kwalifikacyjnych - omówienie zmian regulacji prawnych.

ZMIANA USTAWY PRAWO ENERGETYCZNE – WEJŚCIE W ŻYCIE 03.07.2021
•

w art. 54:

•
•

a)
po ust. 1a dodaje się ust. 1aa w brzmieniu:
„1aa. Świadectwa kwalifikacyjne wydane osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń,
instalacji lub sieci tracą ważność po upływie 5 lat od dnia ich wydania.”,
b)
uchyla się ust. 1c,
c)
w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Pracodawca może dopuścić do wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach
energetycznych, pod nadzorem osoby uprawnionej, osoby nieposiadające świadectw
kwalifikacyjnych:
1)
w celu przygotowania zawodowego z uwzględnieniem przepisów dotyczących zatrudnienia
młodocianych;
2)
będące uczniami szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla
którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378), przewiduje nabycie umiejętności związanych z
wykonywaniem prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych;
3)
reprezentujące organy nadzoru;
4)
prowadzące specjalistyczne prace serwisowe.”,
d)
uchyla się ust. 2a,

•
•
•

•
•

•
•
•
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• Art. 25 – ustawy przejściowej
• Świadectwa wydane przez komisje kwalifikacyjne, o
których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy zmienianej w art.
1, zachowują ważność w przypadku:
• 1) osób, o których mowa w art. 54 ust. 1c pkt 2 ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym –
przez okres, na jaki zostały wydane;
• 2) innych osób – przez okres, na jaki zostały wydane,
jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia wejścia w
życie niniejszej ustawy.
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•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
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e)
po ust. 2a dodaje się ust. 2b i 2c w brzmieniu:
„2b. Prezes URE jest organem właściwym do uznawania kwalifikacji osób wykonujących prace, o
których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 7, nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, w rozumieniu ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).
2c. Sprawdzenie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności związanych z eksploatacją
urządzeń, instalacji lub sieci, odpowiednio do rodzaju prac, stanowisk oraz instalacji, urządzeń lub
sieci przeprowadzają komisje kwalifikacyjne w formie egzaminu.”,
f)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Komisje kwalifikacyjne są powoływane na okres 5 lat przez:
1)
Prezesa URE:
a)
w przedsiębiorstwach energetycznych zatrudniających co najmniej 200 osób
wykonujących prace, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 7,
b)
przy stowarzyszeniach naukowo-technicznych zrzeszających co najmniej 200
członków posiadających kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i
sieci, jeżeli statuty tych stowarzyszeń zawierają postanowienia określające zakres
wykonywanej działalności na rzecz gospodarki energetycznej,
2)
właściwych ministrów oraz Szefów Agencji, o których mowa w art. 21a,
3)
ministra właściwego do spraw transportu
– na wniosek przedsiębiorcy, stowarzyszenia naukowo-technicznego lub jednostki organizacyjnej
podległej lub nadzorowanej przez właściwych ministrów oraz Szefów Agencji, o których mowa w
art. 21a, lub ministra właściwego do spraw transportu.”,

ZMIANA USTAWY PRAWO ENERGETYCZNE – WEJŚCIE W ŻYCIE 03.07.2021
•
•
•

•

•
•

•
•

po ust. 3 dodaje się ust. 31–33 w brzmieniu:
„31. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, określa w szczególności nazwę i adres komisji
kwalifikacyjnej oraz zakres sprawdzanych kwalifikacji.
32. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
33. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.”,
h)
w ust. 3a pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4)
zaprzestania pełnienia służby lub rozwiązania stosunku pracy z jednostką organizacyjną
podległą lub nadzorowaną przez właściwego ministra lub Szefa Agencji w przypadku, o którym
mowa w ust. 3 pkt 2.”,
i)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Za sprawdzenie kwalifikacji, o których mowa w ust. 1, pobiera się opłatę od osoby
kierującej wniosek o stwierdzenie kwalifikacji, nie wyższą niż 10% minimalnego
wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia tego wniosku.”,
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j)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Minister właściwy do spraw energii, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 6, określi
w szczególności:
1)
rodzaje prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji lub sieci, dla których jest wymagane
świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania czynności związanych z ich eksploatacją,
2)
zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do wykonywania czynności
związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, odpowiednio do rodzaju prac, stanowisk
oraz instalacji, urządzeń lub sieci,
3)
skład komisji kwalifikacyjnych oraz wymagania dla przewodniczącego, zastępcy i członków
komisji kwalifikacyjnych ze względu na stanowisko pracy, zakres czynności i grupy urządzeń,
instalacji i sieci, na których wykonywane są czynności przez osoby, których kwalifikacje sprawdza
ta komisja,
4)
tryb przeprowadzania egzaminu przez komisję kwalifikacyjną,
5)
sposób wnoszenia opłaty, o której mowa w ust. 4, i jej wysokość,
6)
warunki i sposób gromadzenia przez komisje kwalifikacyjne dokumentacji z postępowania
w sprawie sprawdzania kwalifikacji,
7)
wzór świadectwa kwalifikacyjnego
– biorąc pod uwagę zapewnienie bezpieczeństwa technicznego i niezawodności funkcjonowania
oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych, ciepłowniczych
i gazowych, bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz bezstronnego i niezależnego postępowania w
sprawie wydania świadectwa kwalifikacyjnego dla osób wykonujących czynności związane z
eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci.”;

Projekt 15.02.2022
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA)
z dnia ………… 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

•
•
•

•

•
•
•
•

§ 1Rozporządzenie określa:
1)
rodzaje prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji lub sieci, dla których jest wymagane
świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania czynności związanych z ich eksploatacją;
2)
zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do wykonywania czynności
związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, odpowiednio do rodzaju prac, stanowisk
oraz instalacji, urządzeń lub sieci;
3)
skład komisji kwalifikacyjnych oraz wymagania dla przewodniczącego, zastępcy i
członków komisji kwalifikacyjnych ze względu na stanowisko pracy, zakres czynności i grupy
urządzeń, instalacji i sieci, na których wykonywane są czynności przez osoby, których kwalifikacje
sprawdza ta komisja;
4)
tryb przeprowadzania egzaminu przez komisję kwalifikacyjną;
5)
sposób wnoszenia opłaty za sprawdzenie kwalifikacji i jej wysokość;
6)
warunki i sposób gromadzenia przez komisje kwalifikacyjne dokumentacji z postępowania
w sprawie sprawdzania kwalifikacji;
7)
wzór świadectwa kwalifikacyjnego.
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§ 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do osób:
1)
zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci:
a)
w podziemnych zakładach górniczych – w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 9
czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 i 2269),
b)
przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w obiektach jądrowych – w zakresie
uregulowanym ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1941),
c)
przy urządzeniach energetycznych związanych z ruchem drogowym – w zakresie
uregulowanym ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 450, z późn. zm.)),
d)
przy urządzeniach energetycznych związanych z żeglugą śródlądową i morską – w
zakresie uregulowanym ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020
r. poz. 1863 oraz z 2021 r. poz. 2490) oraz ustawą z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2175);
2)
wykonujących prace, o których mowa w przepisach rozporządzenia, którym Prezes URE
uznał kwalifikacje nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
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§ 3. Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane świadectwo kwalifikacyjne do
wykonywania czynności związanych z ich eksploatacją:
•
Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i
zużywające energię elektryczną:
•
urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez
względu na wysokość napięcia znamionowego;
•
urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;
•
urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1 kV i nie wyższym
niż 30 kV;
•
urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 30 kV i nie wyższym
niż 110 kV;
•
urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 110 kV;
•
zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
•
urządzenia elektrotermiczne;
•
urządzenia do elektrolizy;
•
sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
•
elektryczna sieć trakcyjna;
•
elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
•
urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej i wprowadzanie jej do sieci
elektroenergetycznej o mocy powyżej 10 KWh.
•
aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń
urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-12;
•
urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;
•
urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.
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§ 3. Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania czynności
związanych z ich eksploatacją:
•
Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:
•
kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW i nie wyższej niż 500 kW, wraz z urządzeniami
pomocniczymi;
•
kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 500 kW i nie wyższej niż do 1800 kW, wraz z
urządzeniami pomocniczymi;
•
kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 1800 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
•
sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW i nie wyższym niż 500 kW;
•
sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 500 kW;
•
turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW i nie wyższej niż 15 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
•
turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 15 MW i nie wyższej niż 100 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
•
turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 100 MW i nie wyższej niż 500 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
•
turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 500 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
•
przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW i nie wyższej niż 500 kW;
•
przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 500 kW;
•
urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW i nie wyższej niż 500 kW;
•
urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 500 kW;
•
pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW i nie wyższej niż 500 kW;
•
pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 500 kW;
•
sprężarki o mocy powyżej 20 kW i nie wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
•
sprężarki o mocy powyżej 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
•
urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100
Mg;
•
piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
•
urządzenia umożliwiające przechowywanie ciepła lub chłodu w celu ich późniejszego wykorzystania o mocy powyżej 10 KWh;
•
aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-20;
•
urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;
•
urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.
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Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i
zużywające paliwa gazowe:
urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia
przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie,
mieszalnie;
urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągii punkty redukcyjne, stacje
gazowe);
sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
turbiny gazowe;
aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.
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§ 4. Nie wymaga się świadectwa kwalifikacyjnego do wykonywania czynności związanych z eksploatacją urządzeń
i instalacji u użytkowników:
1)
urządzeń elektrycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW,
jeżeli w dokumentacji urządzenia określono zasady jego obsługi;
2)
urządzeń lub instalacji cieplnych o mocy zainstalowanej nie wyższej niż 50 kW.
§ 5. 1. Świadectwo kwalifikacyjne wymagane jest dla następujących rodzajów prac i stanowisk:
1)
eksploatacji - do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi,
konserwacji, remontów, montażu i demontażu, kontrolno-pomiarowym i oględzin oraz oceny stanu
technicznego;
2)
dozoru - do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w
zakresie określonym w pkt 1 oraz stanowiska osób sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i
sieci.
2. Prace, o których mowa w ust. 1, dotyczą wykonywania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy i wymagań
ochrony środowiska następujących czynności w zakresie:
1)
obsługi, mających wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci;
2)
konserwacji, związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń,
instalacji i sieci;
3)
remontów, związanych z usuwaniem usterek i awarii urządzeń, instalacji i sieci, w celu doprowadzenia ich
do wymaganego stanu technicznego;
4)
montażu i demontażu, niezbędnych do odpowiednio instalowania lub odinstalowania i
przyłączania lub odłączania urządzeń, instalacji i sieci;
5)
kontrolno – pomiarowym, niezbędnych do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów
eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci;
6)
oględzin oraz oceny stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci.
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§ 6. Zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do wykonywania czynności związanych z eksploatacją urządzeń,
instalacji lub sieci określają dokumenty potwierdzające odbycie co najmniej praktycznej nauki zawodu w warsztatach
szkolnych, pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego lub u
pracodawców w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),
umożliwiającej nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci oraz
wykazanie się wiedzą z zakresu:
1)
na stanowiskach eksploatacji:
a)
zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,
b)
zasad eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
c)
zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych,
d)
zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej
pomocy,
e)
zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub
zagrożenia życia, zdrowia i ochrony środowiska;
2)
na stanowiskach dozoru:
a)
przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia
ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
b)
przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad
racjonalnego użytkowania paliw i energii,
c)
przepisów dotyczących eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej
urządzeń, instalacji i sieci,
d)
przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,
e)
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem
udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,
f)
zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych
do sieci,
g)
zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,
h)
zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.
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§ 7. 1. Egzamin przeprowadza się na wniosek osoby zajmującej się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji albo na
wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące informacje dotyczące osoby kierującej wniosek:
1)
imię i nazwisko osoby;
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku cudzoziemca nieposiadającego numeru
PESEL;
4)
adres zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli jest inny od adresu zamieszkania;
5)
adres poczty elektronicznej albo informacja o braku takiego adresu;
6)
informacje dotyczące:
a)
wykształcenia,
b)
posiadanych kwalifikacji wynikających z odbycia co najmniej praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych,
pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego lub u pracodawców,
c)
przebiegu pracy zawodowej,
d)
wykonywanego zawodu,
e)
rodzaju i zakresu wnioskowanych uprawnień, bez możliwości wprowadzania ograniczeń w zakresie
potwierdzanych kwalifikacji;
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
dokumenty potwierdzające wykształcenie osoby kierującej wniosek;
2)
wykaz świadectw kwalifikacyjnych posiadanych przez osobę kierującą wniosek;
3)
dokumenty potwierdzające odbycie przez osobę kierującą wniosek co najmniej praktycznej nauki zawodu w
warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia
praktycznego lub u pracodawców;
4)
potwierdzenie uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne, zwanej dalej „opłatą”;
4. W przypadku wniosku złożonego przez inne osoby niż wymienione w ust. 1 lub niespełniającego wymagań, o
których mowa w ust. 2 i 3, nie przeprowadza się egzaminu dla osoby kierującej ten wniosek.
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§ 8. 1. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:
1)
przewodniczący;
2)
zastępca przewodniczącego;
3)
członkowie;
4)
sekretarz.
2. Członkiem komisji kwalifikacyjnej może być osoba, która jest pracownikiem służby bezpieczeństwa i higieny
pracy zatrudnionym przez podmiot wnioskujący o powołanie komisji kwalifikacyjnej.
3. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz członkowie komisji kwalifikacyjnej posiadają:
1)
wykształcenie wyższe w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych lub ukończone studia podyplomowe w
tym zakresie oraz udokumentowaną dziesięcioletnią praktykę zawodową przy eksploatacji urządzeń, instalacji i
sieci – w przypadku przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej;
2)
wykształcenie wyższe w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych lub ukończone studia podyplomowe w
tym zakresie oraz udokumentowaną pięcioletnią praktykę zawodową przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci –
w przypadku pozostałych członków komisji kwalifikacyjnej;
3)
wykształcenie wyższe lub średnie techniczne oraz udokumentowaną pięcioletnią praktykę zawodową w
służbie bezpieczeństwa i higieny pracy – w przypadku członków komisji kwalifikacyjnej.
4. Zastępca przewodniczącego wykonuje obowiązki przewodniczącego w przypadku jego nieobecności lub na
wniosek przewodniczącego.
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§ 9. 1. Egzamin przeprowadza zespół egzaminacyjny, zwany dalej „zespołem”, złożony co najmniej z trzech osób, w tym
przewodniczącego zespołu, wyznaczonych przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej.
2. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające udokumentowaną praktykę zawodową w obszarze odnoszącym się do
rodzaju i zakresu kwalifikacji, które podlegają sprawdzeniu.
3. Sekretarz wchodzi w skład zespołu, jeżeli spełnia wymagania, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 2 lub 3.
4. Egzamin jest ustny i wykazuje wiedzę teoretyczną i praktyczną osoby kierującej wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
zakresie, o którym mowa w § 6. Zakres tematyki, miejsce oraz termin egzaminu ustala przewodniczący komisji
kwalifikacyjnej i powiadamia o nich pisemnie osoby kierujące wniosek o stwierdzenie kwalifikacji, co najmniej 14 dni przed
wyznaczoną datą egzaminu.
5. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie przez osobę kierującą wniosek o stwierdzenie kwalifikacji
dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego jej tożsamość.
6. Dopuszcza się przeprowadzenie egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w
szczególności:
1)
transmisję egzaminu w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,
2)
wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy egzaminu mogą wypowiadać się w
jego toku
- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa, w tym zabezpieczeniem przebiegu egzaminu przed ingerencją osób
trzecich, oraz pod warunkiem możliwości identyfikacji osoby kierującej wniosek o stwierdzenie kwalifikacji.
7. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 4, wystarczające jest wysłanie powiadomienia na adres, o którym mowa w
§ 7 ust. 2 pkt 5, a w przypadku braku takiego adresu – na adres, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 4.
8. Wynik egzaminu określa się jako „pozytywny” lub „negatywny”.
9. O wyniku egzaminu członkowie zespołu rozstrzygają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga
głos przewodniczącego zespołu.
10. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, w którym stwierdza się wynik egzaminu; protokół podpisują
przewodniczący i członkowie zespołu.
11. Dokumentację przeprowadzonego egzaminu przewodniczący zespołu przedkłada niezwłocznie przewodniczącemu
komisji kwalifikacyjnej.
12. Za właściwe przygotowanie egzaminów jest odpowiedzialny przewodniczący komisji kwalifikacyjnej, a za prawidłowy
przebieg egzaminu - przewodniczący zespołu.
13. Jeżeli osoba kierująca wniosek o stwierdzenie kwalifikacji nie przystąpiła do egzaminu z przyczyn od niej niezależnych,
przewodniczący komisji kwalifikacyjnej, na wniosek tej osoby, wyznacza następny termin egzaminu lub zarządza zwrot
opłaty.
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§ 10. 1. Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu komisja kwalifikacyjna, w terminie 14 dni od dnia egzaminu,
wydaje świadectwo kwalifikacyjne według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2. Świadectwo kwalifikacyjne nie może zawierać dodatkowych adnotacji, które wprowadzają ograniczenia
w zakresie potwierdzonych kwalifikacji.
3. W razie negatywnego wyniku egzaminu osoba zainteresowana może ponownie przystąpić do egzaminu, po
złożeniu wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 1, oraz uiszczeniu opłaty.
§ 11. 1. Opłata jest pobierana w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników,
obowiązującego w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 1.
2. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy jednostki organizacyjnej, przy której powołano komisję kwalifikacyjną.
3. W tytule wpłaty podaje się imię i nazwisko osoby kierującej wniosek o stwierdzenie kwalifikacji oraz informację o
rodzaju i zakresie kwalifikacji, które mają zostać stwierdzone.
§ 12. 1. Komisja kwalifikacyjna przechowuje dokumentację z postępowania w sprawie sprawdzania kwalifikacji
przez okres 15 lat od daty wydania świadectwa kwalifikacyjnego. Dokumentacja ta zawiera w szczególności:
1)
wniosek, o którym mowa w § 7 ust. 1;
2)
protokół, o którym mowa w § 9 ust. 10.
2. Komisja kwalifikacyjna prowadzi rejestr dokumentów, o których mowa w ust. 1.
3. Jeżeli komisja kwalifikacyjna stwierdzi, że nie posiada warunków organizacyjnych umożliwiających
zagwarantowanie bezpieczeństwa przechowania dokumentacji, o której mowa w ust. 1, może przekazać te
dokumenty do przechowania jednostce organizacyjnej, przy której powołano komisję kwalifikacyjną.
§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

PRZYKŁADY WYPADKÓW ZWIĄZANYCH Z EKSPLOATACJĄ
URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH

ŚMIERĆ W ROZDZIELNI 6 KV W CZĘŚCI KLIENTA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA – ODPOWIEDZIALNOŚĆ
PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH PRACE NA URZĄDZENIACH
ENERGETYCZNYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE
OPERATYWNYM PROWADZĄCEGO EKSPLOATACJĘ.

Wyrok SN z dnia 11.03.2004r. (II UK 260/03 OSNP 2004/21/377)
Pracodawca i zakład, na którego terenie pracodawca wykonywał czynności zlecone
umową, ponoszą odpowiedzialność solidarną za szkodę wyrządzoną pracownikowi
poszkodowanemu w wypadku przy pracy, jeżeli oba te podmioty odpowiadają
na podstawie art. 435 k.c.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ POLECENIODAWCY W ŚWIETLE
ORZECZNICTWA SĄDOWEGO

Obowiązkiem kierownika jest stworzenie takiej organizacji pracy, która by zapewniała pracownikowi
bezpieczne i higieniczne warunki pracy - obejmuje ona w szczególności określenie możliwie
dokładne sposobu i czasu wykonania zleconej pracownikowi czynności (zob. orzeczenie SN z dnia
1 lutego 1968 r., I PRN 449/67, PiZS 1969, nr 3, s. 63).
W wypadku gdy chodzi o czynność, której niewykonanie lub wykonanie w sposób niedokładny
lub niewłaściwy może spowodować niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia ludzkiego, wydający
polecenie ma obowiązek sprawdzić, czy otrzymujący Polecenie należycie je zrozumiał i czy zostało
ono wykonane; bez znaczenia jest, czy obowiązek taki został ujęty w konkretnym przepisie (zob.
orzeczenie SN z dnia 25 października 1968r., II KR 148/68, PiZS 1969, nr 12, s. 59-61).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ POLECENIODAWCY c.d.

Prawidłowe zorganizowanie procesu pracy obejmuje nie tylko odpowiedni nadzór,
określenie sposobu i czasu wykonania zleconej pracownikowi czynności, ale także zapewnienie
właściwego stanu maszyn, urządzeń i narzędzi pracy (zob. orzeczenie SN z dnia 5 grudnia 1968 r., II
PR 503/68, PiZS 1970, nr 1, s. 55).
Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana do zapewnienia sprawnych środków indywidualnych
oraz środków ochrony zbiorowej. Nie ma tu znaczenia, czy urządzenia te są produkcji krajowej,
czy zagranicznej (zob. orzeczenie SN z dnia 27 lutego 1962r., II CR 63/61, OSNCP 1963, nr 9,
poz. 191).

Dziękuję za uwagę.
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