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W  związku  z  przedłożeniem  do  dyspozycji  Prezesa  Urzędu  Regulacji  Energetyki, 
dokumentu  pod  nazwą  „Problemy  bezpieczeństwa w  sektorze  energetycznym Warszawa, 
styczeń  2011  r.”,  a  także  w  nawiązaniu  do  posiedzenia  Komisji  do  Spraw  Kontroli 
Państwowej,  przeprowadzonego  w  dniu  20  stycznia  2011  r.,  w  toku  którego  Główny 
Inspektor  Pracy  zaprezentował  najistotniejsze  zagadnienia  objęte  zakresem 
przedmiotowego dokumentu, pragnę zwrócić Państwa uwagę na następujące kwestie. 

W treści powołanego na wstępie dokumentu Główny Inspektor Pracy wskazał, iż w 
okresie  od  marca  2010  r.  do  sierpnia  2010  r.  inspektorzy  Państwowej  Inspekcji  Pracy 
skontrolowali  48  pracodawców  prowadzących  prace  związane  z  budową  oraz 
utrzymaniem  ruchu  elektrowni  wiatrowych.  W  wyniku  przeprowadzonych  kontroli 
stwierdzono,  iż najczęściej ujawniane nieprawidłowości w zakresie budowy, eksploatacji 
elektrowni  oraz  prac  związanych  z  utrzymaniem  ruchu  urządzeń  energetycznych 
dotyczyły m.in. wykonywania prac na  stanowiskach  eksploatacji w  zakresie konserwacji  
i  napraw  określonych  rodzajów  urządzeń  i  instalacji  energetycznych  przez  osoby  nie 
posiadające  potwierdzonych  uprawnień,  kwalifikacyjnych  w  tym  zakresie,  braku 
znajomości  obowiązujących  przepisów  w  zakresie  dotyczącym  eksploatacji  urządzeń  
i  instalacji  energetycznych,  a  także  niedostatecznej  świadomości  zagrożeń  zarówno  
u  pracodawców,  jak  i  pracowników  związanych  z  eksploatacją  urządzeń 
elektroenergetycznych. 

Przedstawiony  stan  faktyczny  uznać  należy  nie  tylko  na  wysoce  niepokojący,  ale 
nadto  nasuwający  pytanie  o  jakości  egzaminów  organizowanych  i  przeprowadzanych 
przez  Komisje  kwalifikacyjne  powołane  przez  Prezesa  Urzędu  Regulacji  Energetyki  
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w trybie art. 54 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.). 

W  tym  stanie  rzeczy pozwalam  sobie  przypomnieć,  że  szczegółowy  tryb  i  sposób 
postępowania  egzaminacyjnego  określa  dyspozycja  §  8  rozporządzenia  Ministra 
Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  28  kwietnia  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  zasad  stwierdzania  posiadania  kwalifikacji  przez  osoby  zajmujące  się 
eksploatacją  urządzeń  i  instalacji  i  sieci  (Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  89,  poz.  828,  z  późn.  zm.), 
zgodnie  z  którym, w  toku  egzaminu kandydat powinien wykazać  się wiedzą w obszarze 
określonym  w  dyspozycji  §  6  rozporządzenia.  Ponadto,  zauważyć  należy,  że  §  8  ust.  4 
rozporządzenia  stanowi  iż  „Egzamin  jest  ustny  i  powinien wykazać wiedzę  kandydata w 
zakresie,  o  którym  mowa  w  §  6.  Szczegółową  tematykę  egzaminu  ustala  Komisja  i 
powiadamia pisemnie osoby ubiegające się o potwierdzenie kwalifikacji, co najmniej 14 dni 
przed wyznaczoną datą egzaminu.” W ocenie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oznacza 
to,  że  przekazując  osobom  zainteresowanym  szczegółową  tematykę  egzaminu,  komisja 
kwalifikacyjna  obowiązana  jest  udostępnić  wyłącznie  zakres  zagadnień  problemowych 
objętych  przedmiotem  egzaminu,  nigdy  zaś  wykaz  szczegółowych  pytań 
egzaminacyjnych. 

Niezależnie  od  powyższego,  mając  na  uwadze,  jak  istotne  jest  właściwe 
przygotowanie merytoryczne osób eksploatujących urządzenia, instalacje i sieci, o których 
mowa  w  rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  28 
kwietnia 2003 r.,  z punktu widzenia  życia  i  zdrowia  tych osób,  zwracam się do Państwa  
z  prośbą  o  dołożenie  wszelkich  możliwych  starań  zmierzających  do  zagwarantowania 
właściwego  poziomu  merytorycznego  egzaminów  przeprowadzanych  przez  komisje 
kwalifikacyjne,  działające  przy  podległych  Państwu  jednostkach  organizacyjnych. 
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, mając powyższe 
na uwadze, będzie kontynuował działania polegające na rzetelnej weryfikacji kwalifikacji i 
doświadczenia  zawodowego  posiadanych  przez  kandydatów  na  członków  komisji 
kwalifikacyjnych. 

Wyrażam  nadzieję,  iż  współpraca  w  przedstawionej  powyżej  kwestii,  przyczyni  się  do 
podniesienia  poziomu  bezpieczeństwa  pracy  osób  zatrudnionych  w  szeroko  pojętym 
sektorze energetycznym.  

                               p.o. Prezesa  

Urzędu Regulacji Energetyki  
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