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Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania 
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci 
 

Lp. 

Jednostka redakcyjna 

projektu ustawy, do 

którego odnosi się uwaga 

Proponowana zmiana przepisu Uzasadnienie zmiany przepisu 

Uwagi szczegółowe 

1 § 4 pkt 1 Proponuje się następujące brzmienie § 4 pkt 1: 

§ 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 50 kW, 

jeżeli w dokumentacji urządzenia określono zasady jego 

obsługi; 

 

Proponujemy zwiększenie limitu mocy znamionowej z 20 

do 50 kW urządzeń elektrycznych, do których eksploatacji 

nie wymaga się świadectwa kwalifikacyjnego u 

użytkowników. Limit ten jest zgodny z limitem mocy 

definiującym mikroinstalację w ustawie o odnawialnych 

źródłach energii. W naszej opinii obsługa mikroinstalacji 

powinna podlegać uproszczonym procedurom, w związku 

z tym eksploatacja urządzenia o tak niskiej mocy nie 

powinna wiązać się z koniecznością posiadania 

świadectwa kwalifikacyjnego. 

2 § 6 Proponuje się następujące brzmienie § 6: 

„§ 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 lub odpowiedniego stażu 

pracy, umożliwiających nabycie umiejętności 

związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych 

urządzeń, instalacji i sieci oraz wykazanie się wiedzą z 

zakresu: 

W celu stwierdzenia posiadanych kwalifikacji osób 

zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, 

proponuje się wprowadzenie obowiązku przedstawienia 

dokumentów potwierdzających odbycie co najmniej 

praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych, 

pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia 

ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego lub u 

pracodawców (§ 6 i 7). 

W § 6 zauważamy pewne zagrożenia. Jest w nim mowa o 

wymogu posiadania dokumentu potwierdzającego 

odbycie co najmniej praktycznej nauki zawodu w 
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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, 

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). Należy 

rozgraniczyć, że do wykonywania zawodu elektryka, 

automatyka elektromontera itp. Ubiegającego się o 

uprawnienia G1 w zakresie: eksploatacji, konserwacji, 

remontów, montażu i demontażu, oględzin i oceny stanu 

technicznego, kontrolno-pomiarowym można wymagać 

praktycznej nauki zawodu. Jednak dla pracowników 

produkcyjnych ubiegających się o uprawnienia G1 w 

zakresie obsługi wykonujących tylko obsługę urządzeń 

elektroenergetycznych ten zapis może być 

dyskwalifikujący do zdobycia uprawnień. 

Proponuje się zastąpienie, we wprowadzeniu do 

wyliczenia, fragmentu: 

„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)” 

sformułowaniem „lub odpowiedniego stażu pracy”. 

Propozycja dodania odpowiedniego stażu pracy jaki 

wymogu wystarczającego rozszerza możliwości podejścia 

do egzaminów na uzyskania uprawnień. 

Usunięcie wskazanego powyżej tekstu z wprowadzenia do 

wyliczenia zapobiega możliwemu sparaliżowaniu prac 

istniejących brygad przedsiębiorstw energetycznych, w 
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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. 

których część pracowników może nie mieć wymaganego 

kierunkowego wykształcenia, będąc jednocześnie 

doskonałymi praktykami. 

Odniesienie się do Prawa oświatowego uniemożliwi 

zdobywanie uprawnień w krótkim czasie doświadczonym 

pracownikom, którzy z różnych powodów mają inne 

wykształcenie. 

3 § 7 ust. 1 i 4 

§1. Egzamin przeprowadza 

się na wniosek osoby 

zajmującej się eksploatacją 

sieci oraz urządzeń i instalacji 

albo na wniosek pracodawcy 

zatrudniającego tę osobę. 

…. 

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 

Proponuje się następujące brzmienie § 7 ust. 1 oraz 

usuniecie ust. 4. 

„1. Egzamin przeprowadza się na wniosek osoby 

ubiegającej się o nabycie uprawnienia albo na wniosek 

pracodawcy zatrudniającego tę osobę.” 

 

Proponowany zapis § 7 ust. 1 ma umożliwiać ubieganie się 

o nabycie uprawnień przez osoby indywidualnie i 

pozytywnie wpłynie na rynek pracy w zakresie możliwości 

pozyskania pracowników o określonych kwalifikacjach. 

Propozycja usuniecie § 7 ust. 4 jest skutkiem powyższej 

propozycji. 
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egzaminu dla osoby 

kierującej ten wniosek. 
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