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PROGRAM SZKOLENIA 2020

„Organizacja prac oraz eksploatacja urządzeń energetycznych praktyczne aspekty w
zakresie interpretacji Prawa energetycznego oraz rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych”

 Termin transmisji online: 27.08.2020

Prowadzący: Jacek Czech, Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

Całkowity czas wykładu – 10 godzin lekcyjnych

Program wydarzenia:

1. Organizacja prac przy urządzeniach energetycznych –   5 godzin lekcyjnych

• Omówienie stanu prawnego wynikającego z rozporządzenia Ministra Energii z
dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
urządzeniach energetycznych – wejście w życie w dniu 28.08.2020r.

• Wątpliwości interpretacyjne w zakresie organizacji prac wykonywanych przy
urządzeniach energetycznych – odniesienie do rozporządzenia Ministra Energii z
dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
urządzeniach energetycznych 

• Zasady organizacji pracy organizacji prac przy urządzeniach energetycznych -
omówienie ramowej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy, 

• Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy na czas remontu, inwestycji i rozruchu
urządzeń energetycznych 

• Zasady wykonywania prac przez podmioty "obce" na urządzeniach prowadzącego
eksploatację – przykład praktyczny umowy na powierzenie eksploatacji urządzeń
energetycznych wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu,

• Organizacja prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych na
podstawie instrukcji eksploatacji,

2. Eksploatacja urządzeń energetycznych   –   3 godziny lekcyjne 

• Omówienie zasad eksploatacji urządzeń energetycznych na podstawie zapisów 
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych –
omówienie zmian w zakresie zasad eksploatacji urządzeń energetycznych w
odniesieniu do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych 

• Przykłady ramowych instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych,

• Omówienie warunków eksploatacji urządzeń energetycznych w strefach 
zagrożonych wybuchem, 
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• Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych zgodnie ze zmianami w 
przepisach wzajemne relacje między przepisami i normami, zakres obligatoryjny i 
dobrowolny stosowania przepisów dobra praktyka i wiedza inżynierska –
komentarz dotyczący stosowania Polskich Norm jako warunków technicznych.

3 . Podstawy prawne eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w zakładach
przemysłowych oraz warunki techniczne eksploatacji:

• Prawo energetyczne – obowiązki prowadzącego eksploatację,

• Prawo budowlane i akty wykonawcze – warunki techniczne dotyczące
instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych z uwzględnieniem nowych
obowiązków wynikających z rozporządzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
wraz ze zmianami: (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.), (Dz. U. Nr 201, poz.
1238 z 2008 r.), (Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008 r.) , (Dz.U. Nr 56, poz.
461 z 2009 r.),

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
28 kwietnia 2003r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i
sieci ( Dz. U. nr 89 poz. 828 z 2003r.)

4. Podstawy prawne działania komisji kwalifikacyjnych– 1 godzina lekcyjna 

• Prawo energetyczne – świadectwo kwalifikacyjne – omówienie wątpliwości
interpretacyjnych w zakresie:

➢ zakresu egzaminu w odniesieniu do komisji zakładowych oraz komisji innych niż
powołane u danego prowadzącego eksploatację, 

➢ terminów ważności świadectw kwalifikacyjnych,

➢ uznawania świadectw kwalifikacyjnych obcokrajowców wykonujących prace
eksploatacyjne na terenie Polski,

➢ omówienie kierunku zmian prawa w zakresie świadectw kwalifikacyjnych w
energetyce.

5. Omówienie projektu z dnia 30.01.2019.2020r. ustawy z dnia ……o zmianie ustawy
Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw odnośnie projektowanych zmian
zapisów art. 54 Prawa energetycznego w zakresie zasad prac komisji kwalifikacyjnych
oraz terminowości świadectw kwalifikacyjnych. 

6 . Odpowiedzialność prowadzących eksploatację, poleceniodawcy, kierującego
zespołem oraz koordynatora za organizację prac wykonywanych przy urządzeniach i
instalacjach energetycznych - odpowiedzialność karna, cywilna i wykroczeniowa –
przykłady orzecznictwa oraz wypadków przy pracy.– 1 godzina lekcyjna.
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