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 Warszawa, 12 sierpnia 2022 r. 
 KL/311/153/RL/2022 
 
 
 
Pan 
Piotr Dziadzio 
Podsekretarz stanu 
Główny Geolog Kraju  
Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
 
 

 
Szanowny Panie Ministrze, 
 
w imieniu członków Konfederacji Lewiatan pragnę zwrócić uwagę Pana Ministra na przepisy 
rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska  z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
(Dz.U. z 2022, nr 1392). Poniżej opisane kwestie, w ocenie pracodawców, wymagają podjęcia pilnych 
działań dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania wielu  przedsiębiorstw w Polsce, o kluczowym 
znaczeniu dla naszej gospodarki.  
 

1. Wątpliwości pracodawców budzi w szczególności przepis § 6 ust. 3 pkt  3) rozporządzenia, 

tj.  poświadczenie wiedzy danej osoby za pomocą zaświadczenie wystawionego przez 

pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie 

umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci. 

 

Kiedy pracodawca może wystawić takie zaświadczenie skoro kieruje na egzamin często 

pracownika, który ma dopiero zostać dopuszczonym do wykonywania określonych 

w rozporządzeniu prac?  

 

Docierają do nas sygnały iż tego rodzaju zaświadczenia są wymagane przez podmioty szkolące 

i egzaminujące. Jeżeli przepis  miałby być interpretowany w ten sposób, że pracodawca może  

wystawić zaświadczenie tylko jeśli pracownik ma już przed szkoleniem, egzaminem wiedzę 

praktyczną i teoretyczną dotyczącą  tych prac, to w praktyce wystawienie takiego zaświadczenia 

byłoby niemożliwe.  

 

Pojawiają się pytania o wymogi, które muszą zostać spełnione w zakresie  „doświadczenia” i 

„stażu pracy”, aby pracodawca mógł wydać zaświadczenie? Jaki minimalny okres stażu pracy 

uzasadnia wydanie zaświadczenia? 
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W każdym przypadku punkt ten wymaga, co najmniej, przedstawienia wytycznych, 

wskazujących kiedy pracodawcy mogą uznać za spełnione warunki uzasadniające wydanie 

zaświadczenia określonego w § 6 ust. 3 pkt  3). 

 

2. Do czasu zatwierdzenia przez URE kwalifikacji członków komisji w oparciu o zał. nr 1 do 

rozporządzenia brak jest możliwości przeprowadzania przez komisję egzaminów, co 

uniemożliwia potwierdzanie kwalifikacji na nowo wprowadzone zakresy (np. magazynowanie 

energii ponad 10 kW) (§ 9 ust. 2 rozporządzenia).  

Zagraża to funkcjonowaniu wielu firm i staje się kwestią bardzo pilną.  

 

 

Niezależnie od powyższego pojawiło się szereg dodatkowych uwag odnośnie treści ww. rozporządzenia. 

Dlatego będę zobowiązany za umożliwienie zorganizowania spotkania ekspertów Ministerstwa z 

przedstawicielami pracodawców.  

     
  

Z poważaniem,  
 
 
Maciej Witucki 
Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 
 
 

Do wiadomości: 
 
Pan Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 

 


