ogólna charakterystyka przepisów, norm oraz warunków technicznych dotycz cych budowy
urz dze , sieci i instalacji elektroenergetycznych,
parametry techniczne eksploatowanych urz dze (typ, rodzaj, moc, napi cie itp.),
zasady doboru urz dze do warunków rodowiskowych,
wyposa enie urz dze w aparatur kontrolno-pomiarow , regulacyjn , automatyk i
zabezpieczenia, charakterystyka wymaga efektywno ci energetycznej urz dze ,
przepisy dotycz ce ochrony przeciwpora eniowej; techniczne rodki ochrony przed dotykiem
bezpo rednim i po rednim; uk ady sieciowe i napi cia bezpieczne; uk ady SELV i PELV, FELV
klasy ochronno ci,
rodki ochrony przeciwpora eniowej w urz dzeniach do 1kV i powy ej 1 kV,
ochrona odgromowa i przeciwprzepi ciowa,
umiej tno pos ugiwania si dokumentacj techniczn .

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIA ELBL SKI
UL. KRÓLEWIECKA 108
82-300 ELBL G
TEL. (055) 234 84 48
NIP 526-000-09-79

INFORMACJA
Dla osób ubiegaj cych si o uzyskanie uprawnie kwalifikacyjnych na stanowisku „D” i „E”
Grupa 1 - Elektroenergetyczna

5. Przepisy dotycz ce bezpiecze stwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpo arowej z
uwzgl dnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymaga ochrony rodowiska:
obowi zki osób dozoru w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy, bezpiecze stwa
po arowego i ochrony rodowiska,
ogólne i szczególne zagro enia zwi zane z eksploatacj urz dze , instalacji i sieci
elektroenergetycznych.
organizacja i wykonywanie prac przy urz dzeniach elektrycznych; rodzaje polece ; osoby
funkcyjne; zasady przygotowania miejsc pracy,
klasyfikacja, terminy bada i zasady u ytkowania sprz tu ochronnego,
wp yw urz dze , sieci i instalacji elektroenergetycznych na mo liwo powstania po aru;
sprz t i urz dzenia przeciwpo arowe stosowane przy likwidacji po arów,
zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym,
wp yw urz dze , sieci i instalacji elektroenergetycznych na ska enie rodowiska (ha as,
wibracje, pola elektromagnetyczne oraz elektrostatyczne) i rodki przeciwdzia aj ce.

6. Zasady post powania w razie awarii, po aru lub innego zagro enia bezpiecze stwa
ruchu urz dze przy czonych do sieci:
zasady post powania w razie awarii, po aru lub innego zagro enia bezpiecze stwa ruchu
okre lone w instrukcjach eksploatacyjnych i przeciwpo arowych,
zasady szkolenia pracowników w zakresie post powania w warunkach zagro enia,
sprz t ga niczy, zasady stosowania i u ytkowania.

7. Zasady dysponowania moc urz dze przy czonych do sieci:
znajomo obowi zuj cych przepisów z zakresu ogranicze poboru mocy i zu ycia energii
elektrycznej,
znajomo zasad programowania pracy urz dze i instalacji oraz wy cze urz dze i
instalacji odbiorczych dla zapewnienia dotrzymania wprowadzonych ogranicze ,
obowi zuj ce zasady wprowadzania do ruchu i odstawiania urz dze pr dotwórczych.

8. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i monta owych:
podstawowych wielko ci elektrycznych,
poboru mocy, zu ycia energii elektrycznej i wspó czynnika mocy, sprawno ci agregatów,
urz dze i instalacji,
skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej, ochrony odgromowej sieci, budynków i budowli,
czynników zak ócaj cych rodowisko naturalne (nat enia pól elektromagnetycznych i
elektrostatycznych, wibracji, ha asu),
metody bada i charakterystyka przyrz dów pomiarowych,
interpretacja wyników pomiarów, protoko y z bada i pomiarów,
zasady wykonywania prac monta owych urz dze , instalacji i sieci elektroenergetycznych,
wymagane przepisami budowy i normami.
Elbl g dnia: maj 2010r. ©
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ZAGADNIENIA OGÓLNE
Obowi zek posiadania i sprawdzania kwalifikacji osób zajmuj cych si eksploatacj urz dze , wynika
z ustawy Prawo energetyczne (Dz.U.Nr.54, z dnia 10.04.1997r. poz. 348 z pó . zm.)
1.

2.

Komisja Kwalifikacyjna przy SEP Oddzia w Elbl gu powo ana przez Prezesa Urz du Regulacji Energetyki,
aktem prawnym Nr 307/100/28/10, z dnia 23 kwietnia 2010r, uprawniona jest do stwierdzania kwalifikacji na
stanowiskach pracy zwi zanych z dozorem oraz eksploatacj urz dze , instalacji i sieci energetycznych
wymienionych w Grupie 1, pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 i 10, za . Nr 1 do Rozporz dzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo ecznej z dnia 28 kwietnia 2003r (Dz.U.Nr89, poz.828 z pó . zm.).
Komisja kwalifikacyjna przeprowadza egzaminy i wydaje wiadectwa kwalifikacyjne:
na wniosek osoby albo pracodawcy, który nale y z
, co najmniej 14 dni przed wyznaczon dat
egzaminu (druk wniosku dost pny w Oddziale SEP lub pobra na stronie internetowej www.sepelblag.pl),
do wniosku, nale y do czy wykaz posiadanych wiadectw kwalifikacyjnych,
warunkiem przyst pienia do egzaminu jest wniesienie do Oddzia u SEP op aty egzaminacyjnej w
wysoko ci 10% minimalnego wynagrodzenia obowi zuj cego w dniu z enia wniosku, oraz posiadanie
dowodu to samo ci przez egzaminowanego,
egzamin jest ustny, a wynik egzaminu okre la si jako "pozytywny" lub "negatywny",
wiadectwo kwalifikacyjne wydaje si osobi cie lub przesy a poczt w terminie 14 dni od dnia zdania
egzaminu,
w razie negatywnego wyniku egzaminu osoba zainteresowana mo e ponownie przyst pi do egzaminu,
po z eniu wniosku oraz wnie op at w wysoko ci jak przy zg oszeniu.
je eli osoba zainteresowana nie przyst pi a do egzaminu z przyczyn od niej niezale nych,
przewodnicz cy Komisji, na wniosek tej osoby, wyznacza nast pny termin egzaminu lub zarz dza zwrot
pobranej op aty.

SZCZEGÓ

OWA TEMATYKA EGZAMINU DLA OSÓB NA STANOWISKU:

EKSPLOATACJI
1. Zasady budowy, dzia ania oraz warunki techniczne obs ugi urz dze , instalacji i sieci:
ogólna charakterystyka budowy i zasady dzia ania urz dze , sieci i instalacji
elektroenergetycznych, parametry techniczne eksploatowanych urz dze (rodzaj, moc,
napi cie, typ, itp.),
dobór urz dze do warunków rodowiskowych, ochrona odgromowa i przeciwpora eniowa,
ogólne zasady wyposa ania urz dze w aparatur kontrolno-pomiarow , regulacyjn ,
automatyk oraz zabezpieczenia,
techniczne rodki ochrony przeciwpora eniowej;
o
o
o

ochrona przed dotykiem bezpo rednim i po rednim;
uk ady sieciowe i napi cia bezpieczne;
klasy ochronno ci urz dze ,

ochrona odgromowa,
umiej tno pos ugiwania si dokumentacj techniczn .
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2. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urz dze , instalacji i sieci:
znajomo
instrukcji eksploatacji w zakresie wykonywanych czynno ci: uruchamianiem,
obs ug w czasie normalnej pracy i zatrzymaniem urz dzenia elektroenergetycznego,
zakresy i cz stotliwo
wykonywania zapisów ruchowych wskaza
aparatury
kontrolno - pomiarowej, zu ycia energii,
terminy i zakresy przeprowadzania ogl dzin, przegl dów, remontów oraz prób i pomiarów,
przekazywanie urz dze i instalacji elektroenergetycznych na poszczególnych zmianach,
zakaz uruchamiania lub nakaz zatrzymania pracy urz dze i instalacji elektroenergetycznych,
odstawienie urz dze i instalacji z ruchu.
znajomo ogólnych zasad wytwarzania, przesy u, rozdzia u i u ytkowania energii w zakresie
odpowiadaj cym stanowisku pracy,
przestrzeganie ustalonych programów i harmonogramów pracy urz dze , sieci i instalacji
elektroenergetycznych,
ograniczenie biegu ja owego urz dze , straty sieciowe i ekonomiczne obci enia urz dze ,
wykorzystywanie zdolno ci przesy owych urz dze i sieci elektroenergetycznych,
ogólne zasady gospodarki moc biern - poprawa wspó czynnika mocy.

3. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i monta owych:
przygotowanie do przeprowadzenie pomiarów i zakres wykonywania bada oraz metody
wykonywania prac dla poszczególnych urz dze , sieci i instalacji,
warunki przeprowadzenia prac kontrolno-pomiarowych,
zasady i metody pomiaru podstawowych wielko ci elektrycznych oraz pomiarów w zakresie
ochrony przeciwpora eniowej,
sporz dzanie protoko ów z bada oraz ocena wyników pomiarów,
prace przygotowawcze do prac monta owych,
zasady wykonywania prac monta owych urz dze , sieci i instalacji elektroenergetycznych,
sprawdzanie i ocena wykonanych prac monta owych.

4. Zasady i wymagania bezpiecze stwa pracy i ochrony przeciwpo arowej
oraz umiej tno ci udzielania pierwszej pomocy:
obowi zki pracowników w zakresie bhp,
znajomo zagro
wyst puj cych na stanowisku pracy,
zasady organizacji bezpiecznej pracy przy urz dzeniach elektroenergetycznych (rodzaj pracy
i wydawanie polece , zasady przygotowania miejsca pracy),
narz dzia pracy i sprz t ochronny; klasyfikacja sprz tu ochronnego, terminy bada i zasady
przechowywania,
zasady uwalniania spod napi cia i udzielania pomocy przedlekarskiej osobom pora onym
pr dem elektrycznym, metody sztucznego oddychania i po redni masa serca,
wp yw urz dze , sieci i instalacji elektroenergetycznych na mo liwo powstania po aru,
sprz t przeciwpo arowy i zasady jego stosowania.

5. Instrukcje post powania w razie awarii, po aru lub innego zagro enia
bezpiecze stwa obs ugi urz dze lub zagro enia ycia, zdrowia i rodowiska:
znajomo
instrukcji post powania w razie awarii, po aru lub innego zagro enia
bezpiecze stwa obs ugi i otoczenia,
sposoby informowania osób kierownictwa oraz instytucji powo anych do usuwania awarii,
gaszenia po aru, znajomo telefonów i systemów alarmowych itp.,
rodki ga nicze stosowane do likwidacji po aru urz dze , sieci i instalacji
elektroenergetycznych.

DOZORU
1. Przepisy dotycz ce przy czania urz dze i instalacji do sieci, dostarczania paliw i
energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urz dze , instalacji i sieci:
znajomo Rozporz dzenia w sprawie szczegó owych warunków przy czania podmiotów do
sieci elektroenergetycznej, ruchu i eksploatacji tych sieci, obowi zki dostawcy i odbiorcy
energii elektrycznej,
prowadzenie ruchu sieciowego i eksploatacja sieci; standardy jako ciowe obs ugi odbiorców;
warunki wstrzymania dostawy energii elektrycznej,
wymagania i zawarto dokumentacji technicznej (projektowej); tryb uzgadniania rozwi za
technicznych,
sprawdzanie realizacji warunków przy czania urz dze i instalacji elektroenergetycznych oraz
ich uruchomienie,
przepisy dotycz ce poboru, regulowania i dysponowania moc i energi ; kszta towanie
dobowego poboru mocy,
pewno zasilania i zasady rezerwowania,
rodzaje i zasady doboru uk adów pomiarowych; taryfy op at.

2. Przepisy i zasady post powania przy programowaniu pracy urz dze , instalacji i sieci
z uwzgl dnieniem zasad racjonalnego u ytkowania paliw i energii:
znajomo ogólnych zasad wytwarzania, przesy u, rozdzia u i racjonalnego u ytkowania paliw i
energii,
znajomo zasad programowania pracy urz dze i instalacji zmierzaj cych do uzyskania
wyrównanego przebiegu obci enia i minimalizacji zu ycia paliw i energii (harmonogram pracy
urz dze , wykorzystania wydajno ci urz dze , eliminowania biegu ja owego agregatów,
ograniczenia pracy urz dze energoch onnych i nisko sprawnych),
bie ca kontrola poboru mocy i zu ycia paliw i energii w procesach produkcyjnych,
okresowa analiza energoch onno ci; normowanie zu ycia energii elektrycznej,
zasady gospodarki moc biern , analiza strat energii i ekonomicznego obci enia urz dze ;
rola wspó czynnika mocy i jego poprawianie,
zasady stosowania ogranicze w u ytkowaniu i poborze energii,
statystyka i sprawozdawczo techniczno-ekonomiczna.

3. Przepisy dotycz ce eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji
technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urz dze ,
instalacji i sieci:
ogólna charakterystyka ustawy z dnia 10.04.1997 r. " Prawo Energetyczne " (Dz. U. Nr 54,
poz.348, z pó .zm./J.t. Dz.U. z dnia 16 maja 2006r, Nr 89 poz.625/), oraz aktów
wykonawczych z zakresu eksploatacji urz dze , sieci i instalacji elektroenergetycznych,
dokumentacja techniczno - eksploatacyjna urz dze i instalacji elektroenergetycznych,
przyjmowanie urz dze i instalacji elektroenergetycznych do eksploatacji,
prowadzenie ruchu urz dze i instalacji; wymagania szczegó owych przepisów eksploatacji
poszczególnych rodzajów urz dze i sieci elektroenergetycznych,
przekazywanie do remontu oraz wycofywanie z eksploatacji urz dze i instalacji
elektroenergetycznych,
terminy i zakres ogl dzin, przegl dów i remontów oraz bada i pomiarów eksploatacyjnych,
kwalifikacje osób zajmuj cych si eksploatacj urz dze , instalacji i sieci
elektroenergetycznych,
instrukcje eksploatacji sieci, urz dze i instalacji - zawarto i uk ad po cze .
4. Przepisy dotycz ce budowy urz dze , instalacji i sieci oraz norm i warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada te urz dzenia, instalacje i sieci:
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