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WSTĘP
Informacja zawiera zbiór zasad, wskazówek i zaleceń, którymi powinny kierować się
uprawnione podmioty, występujące do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem
o powołanie Komisji kwalifikacyjnych ds. stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób
zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.
Zawiera ona również kryteria jakimi będzie się kierował Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki podejmując w trakcie kadencji Komisji kwalifikacyjnych decyzje związane z ich
działalnością.

1. PODSTAWY PRAWNE
Osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych
w przepisach, obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez
komisje kwalifikacyjne – art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1504 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz.
293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552, Nr 163,
poz. 1362 i Nr 175, poz. 1462), zwanej dalej „ustawą”.
Komisje kwalifikacyjne są powoływane na okres 5 lat - m.in. - przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki, zwanego dalej „Prezesem URE”.
Podstawę prawną ich powołania stanowią:
-

art. 54 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy,

-

§ 12 ust. 1 pkt 1 i 2 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, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89,
poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189), zwanego dalej
„rozporządzeniem”.

2. WNIOSKODAWCY
Podmiotami uprawnionymi do składania

Prezesowi URE wniosku o powołanie Komisji

kwalifikacyjnej – stosownie do § 12 ust.1 pkt 1 i 2 rozporządzenia - są :
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1) przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 200 osób wykonujących prace, o których mowa
w § 5 ust. 1 rozporządzenia (związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
energetycznych, a objętych wykazem - patrz § 12 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia),
2) władze stowarzyszeń naukowo – technicznych, jeżeli statuty tych stowarzyszeń zawierają
postanowienia

określające

zakres

wykonywanej

działalności

na

rzecz

gospodarki

energetycznej.

3. WNIOSEK O POWOŁANIE KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
Skierowany do Prezesa URE wniosek o powołanie Komisji kwalifikacyjnej, zwanej dalej
„Komisją”, powinien zawierać:
1) pełną nazwę jednostki organizacyjnej Wnioskodawcy, z podaniem formy prawnej;
2) dane adresowe w układzie:
− dokładny adres siedziby jednostki organizacyjnej występującej z wnioskiem (ulica,
nr budynku / lokalu, kod pocztowy, miejscowość, nr telefonu, faxu),
− dokładny adres siedziby Komisji (jeśli jest różny od wymienionego wyżej),
3) liczbę osób zatrudnionych na stanowiskach pracy wykonujących prace, o których mowa
w § 5 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia (dotyczy tylko wniosku składanego przez przedsiębiorcę),
4) szczegółowe uzasadnienie wskazujące, że jednostka organizacyjna występująca o powołanie
Komisji, jest w stanie zapewnić nie tylko właściwe przeprowadzenie postępowań
egzaminacyjnych, ale również odpowiednią obsługę administracyjną Komisji oraz
archiwizowanie dokumentacji związanej z działalnością Komisji,
5) proponowany zakres działalności Komisji – według rodzajów urządzeń, instalacji i sieci
energetycznych, określonych w Załączniku nr 1 do rozporządzenia (patrz Załącznik Nr 9.1
do niniejszej informacji).

4. WYMAGANE DOKUMENTY
Do wniosku o powołanie Komisji należy dołączyć:
1) wypis z rejestru sądowego oraz akt założycielski lub statut, potwierdzające zakres
wykonywanej działalności jednostki organizacyjnej występującej o powołanie Komisji,
a w przypadku stowarzyszenia również jego naukowo – techniczny charakter, ze wskazaniem
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postanowień

określających

zakres

wykonywanej

działalności

na

rzecz

gospodarki

energetycznej;
2) w przypadku wniosku składanego przez przedsiębiorcę – wykaz stanowisk pracy (w ujęciu
ilościowym), sporządzony na podstawie § 12 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia – odrębnie dla
poszczególnych grup i rodzajów urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, określonych
w Załączniku nr 1 do rozporządzenia, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie
kwalifikacji;
3) proponowany imienny skład Komisji – z podaniem imienia i nazwiska, imienia ojca, daty
i miejsca urodzenia, obecnego miejsca pracy i zajmowanego stanowiska, posiadanych
kwalifikacji wraz z proponowanym podziałem na funkcje w komisji, w następującej
kolejności:
− przewodniczący,
− zastępca przewodniczącego,
− członkowie z uprawnieniami przewodniczących zespołów egzaminacyjnych (patrz § 8
ust. 6, 7 i 9 rozporządzenia); - (wymagania analogiczne jak przewodniczący i jego
zastępca),
− członkowie,
− sekretarz (lub członek i sekretarz);
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię strony 1, 2 i 3 dowodu osobistego osób
proponowanych do składu Komisji (lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię
strony 1 i 2 nowego dowodu osobistego);
5) informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności kandydatów na członków Komisji,
uzyskaną nie dawniej niż na 6 miesięcy przed jej przedstawieniem;
6) oświadczenia zainteresowanych osób o wyrażeniu zgody na powołanie do składu Komisji
(patrz załącznik Nr 9.2 do niniejszej informacji);
7) poświadczone przez wnioskującego kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez
kandydatów na członków Komisji wykształcenia i stażu pracy, odpowiadających
specjalnościom osób egzaminowanych oraz aktualne świadectwa kwalifikacyjne typu „E”
i „D” (w przypadku Komisji powoływanych na wniosek stowarzyszeń naukowo –
technicznych) oraz „E” i/lub „D” (w przypadku Komisji powoływanych na wniosek
przedsiębiorców). Okres ważności świadectw powinien wynosić minimum 1 rok licząc od
dnia złożenia wniosku.
Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
energetycznych powinny uwzględniać okresy zatrudnienia, zajmowane stanowiska, a także
zakres obowiązków wykonywanych na tych stanowiskach;
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8) regulamin pracy Komisji oraz wzór świadectwa kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 10
ust. 1 rozporządzenia;
9) informację o systemie numeracji świadectw kwalifikacyjnych, który musi, w alfa
numerycznym oznaczeniu jednoznacznie wyróżniać Numer Komisji, która to świadectwo
wystawiła, np.: KA/XYZ/ABC/KR gdzie:
KA – kategorie świadectwa (Dozór lub Eksploatacja);
XYZ – kolejny numer świadectwa wg Komisji;
ABC – numer Komisji nadany decyzją Prezesa URE;
KR – dwie ostatnie cyfry roku kalendarzowego, w którym wydano świadectwo.
Dopuszcza się zmianę kolejności elementów numeru Komisji w zakresie kolejnego
nr świadectwa (XYZ) i numeru komisji ABC.
Przykłady:
-

Komisja kwalifikacyjna Nr 999 wydając świadectwa kategorii E w roku 2006 może
oznaczyć świadectwo kwalifikacyjne następująco: E/XYZ/999/06;

-

Komisja kwalifikacyjna Nr 1001 wydając świadectwo kategorii D w roku 2007
może oznaczyć świadectwo kwalifikacyjne następująco: D/1001/XYZ/07;

Komisje wydają świadectwa kwalifikacyjne według ustalonego wzoru, stanowiącego Załącznik
nr 2 do rozporządzenia. Natomiast w treści świadectw kwalifikacyjnych powinny umieszczać
tylko takie zapisy (tj. rodzaje urządzeń, instalacji i sieci energetycznych), o których mowa
w Załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia, zgodnie z przyznanym zakresem uprawnień w akcie
powołania.
10) deklaracji o miejscu i sposobie przechowywania dokumentacji z prac Komisji.
Ponadto, Wnioskodawca powinien przesłać Prezesowi URE, raz w roku, informację o liczbie
przeprowadzonych postępowań egzaminacyjnych (patrz Załącznik Nr 9.3

do niniejszej

informacji).
Świadectwa kwalifikacyjne kandydatów (nie dotyczy osób, które dotychczas nie uczestniczyły
w pracach Komisji) powinny być uzyskane przed Komisjami, których nie byli członkami i które
nie działają w ich macierzystych miejscach zatrudnienia.
Natomiast w przypadku kandydatów do Komisji powoływanych przy stowarzyszeniach naukowo
– technicznych, ich świadectwa kwalifikacyjne muszą być uzyskane przed Komisjami
działającymi przy innych stowarzyszeniach.
Wniosek wraz z załącznikami stanowi komplet materiałów niezbędnych do wszczęcia procedury
opracowania projektu aktu powołania Komisji. Zakończenie procedury następuje z chwilą
podpisania aktu powołania przez Prezesa URE i przesłania go do Wnioskodawcy.
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Załączniki do wniosku należy przedkładać w kolejności - jak wyżej, a kserokopie dokumentów
(na formacie A4) muszą być czytelne i potwierdzone za zgodność z oryginałem (czytelny
podpis i data) przez upoważnione do tego osoby.

5. AKT POWOŁANIA, SKŁAD KOMISJI, ZESPÓŁ EGZAMINACYJNY
Prezes URE powołuje Komisje na okres 5 lat, licząc od dnia powołania (art. 54 ust. 3 pkt 1
ustawy).
W skład Komisji wchodzą:
1) przewodniczący

i

zastępca

przewodniczącego,

posiadający

wykształcenie

wyższe

odpowiadające specjalności osób egzaminowanych i co najmniej dziesięcioletni staż pracy
przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
2) co najmniej pięciu członków posiadających wykształcenie wyższe, odpowiadające
specjalności osób egzaminowanych i co najmniej pięcioletni staż pracy przy eksploatacji
urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
3) co najwyżej trzech członków (nie obligatoryjnie) o specjalności Inżynieria Bezpieczeństwa
(wykształcenie wyższe) i/lub o specjalności BHP i/lub Ppoż. z wykształceniem technicznym
średnim, odpowiadającym specjalności osób egzaminowanych i co najmniej dziesięcioletnim
stażem pracy, przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
4) sekretarz Komisji (bez prawa egzaminowania). Sekretarz może pełnić dodatkowo funkcję
członka komisji jeżeli spełnia wymagania, o których mowa w pkt 1, 2 lub 3.

Komisja przeprowadza egzaminy stwierdzające kwalifikacje w zespołach, zwanych dalej
„zespołami egzaminacyjnymi”, złożonych co najmniej z trzech osób, przy czym minimalny skład
Komisji musi stanowić 8 osób.
Przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego może być przewodniczący Komisji, jego
zastępca lub inny członek Komisji, wyznaczony przez przewodniczącego Komisji i spełniający
wymagania analogiczne do wymagań stawianych przewodniczącemu lub jego zastępcy.

Uprawnienia Komisji do stwierdzania kwalifikacji wymaganych na stanowiskach pracy
związanych z eksploatacją i dozorem oraz urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
(a wymienionych w odpowiednich grupach i punktach Załącznika nr 1 do rozporządzenia),
przyznane w akcie powołania są ustalane na podstawie indywidualnych uprawnień
kwalifikacyjnych

członków

Komisji,

tak

aby
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zapewnić

jej

możliwość

utworzenia

(minimum 3 osobowych) zespołów egzaminacyjnych (§ 8 ust. 3 rozporządzenia), których
członkowie reprezentują specjalności odpowiadające specjalnościom osób egzaminowanych.

Mając na względzie różnego rodzaju zdarzenia losowe i chcąc zachować ciągłość działania
Komisji w całym zakresie przyznanych jej w akcie powołania uprawnień, Wnioskodawcom zaleca
się odpowiedni dobór liczby członków poszczególnych zespołów egzaminacyjnych, już na etapie
formułowania wniosku o powołanie Komisji. Zaleca się wnioskowanie o Komisje składające się
z maksymalnie 30 osób, gdyż jak wykazała dotychczasowa (8-letnia) praktyka, w liczniejszych
Komisjach występują określone trudności formalno – organizacyjne.

6. ZMIANA UPRAWNIEŃ KOMISJI I/LUB JEJ CZŁONKÓW
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Prezes URE może dokonać zmiany uprawnień
przyznanych w akcie powołania Komisji i/lub jej członków.
Wnioskowanie o zmiany w akcie powołania Komisji może być podyktowane :
− względami organizacyjnymi występującymi po stronie Wnioskodawcy (np. zmiana nazwy,
formy prawnej, adresu itp.);
− niezbędnymi zmianami składu osobowego (np. odwołanie na podstawie art. 54 ust. 3a
ustawy);
− zmianami zakresu uprawnień Komisji (rozszerzenie lub zawężenie zakresu uprawnień
członków Komisji).
Wniosek o dokonanie zmian w akcie powołania Komisji powinien zawierać tylko istotne
informacje, analogiczne do wymaganych w Rozdziale 3 niniejszej informacji.
W odniesieniu do punktów: 2, 3 i 5 (Rozdział 3) - wymagane jest ponowne podanie
informacji tylko w przypadku wystąpienia różnic w porównaniu z wnioskiem pierwotnym.
W pkt 4 należy szczegółowo uzasadnić proponowane zmiany wykazując konieczność ich
wprowadzenia. Propozycję zmiany składu osobowego i/lub zakresu uprawnień Komisji (pkt 5) –
należy również podać w postaci tabelarycznej (patrz Załącznik Nr 9.4 do niniejszej informacji).
W związku z powyższym Prezes URE rozważając każdorazowo dokonanie zmian w akcie
powołania Komisji, będzie brał pod uwagę m.in. następujące okoliczności:
1. faktyczną (realną) potrzebę (konieczność) dokonania zmian,
2. zasadność zaproponowanych zmian w odniesieniu do pozycji Komisji, określonej liczbą już
powołanych Komisji (o analogicznych uprawnieniach) w danej miejscowości,
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3. optymalizację składu osobowego Komisji pod względem zapewnienia funkcjonalności jej
działania (możliwość tworzenia 3 osobowych zespołów egzaminacyjnych),
4. liczbę posiadanych przez członków Komisji uprawnień kwalifikacyjnych (stanowiska
dozoru i / lub eksploatacji),
5. liczbę i charakter ograniczeń parametrów i rodzajów urządzeń instalacji i sieci energetycznych
(w odniesieniu do wymienionych w Załączniku nr 1 do rozporządzenia) w świadectwach
kwalifikacyjnych kandydatów i członków Komisji,
6. dotychczasową działalność Komisji (np. poziom i fachowość promowanych absolwentów,
jakość wydawanych świadectw, przestrzeganie zakresu uprawnień),
7. udział członków Komisji w pracach innych Komisji kwalifikacyjnych (nie więcej niż
w dwóch),
8. rezultaty

dotychczasowej

współpracy

Komisji

(Wnioskodawcy)

z

Urzędem

Regulacji Energetyki.
Wnioskodawcom zwraca się uwagę, że większość przytoczonych wyżej okoliczności
powinna być przedmiotem ustaleń jeszcze przed wystąpieniem z wnioskiem o powołanie Komisji.
Wnioskowanie do Prezesa URE o działania korygujące, na drodze dokonywania zmian aktów
powołania, ma tylko charakter fakultatywny i powinno być ograniczone do niezbędnego
minimum.

7. ODWOŁANIE CZŁONKA KOMISJI
Zgodnie z przepisem art. 54 ust. 3a ustawy, Prezes URE może odwołać (przed upływem
kadencji) członka powołanej przez siebie Komisji w przypadku:
1) choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie funkcji,
2) rezygnacji z członkostwa w Komisji,
3) niewywiązywania się z obowiązków członka Komisji,
4) utraty kwalifikacji uniemożliwiających powołanie w skład Komisji.
Odwołanie członka Komisji w przypadkach określonych w pkt 1, 2 i 3

następuje

w rezultacie rozpatrzenia wniosku, skierowanego do Prezesa URE, przez kierownika jednostki
organizacyjnej, przy której zastała powołana Komisja, a której członkiem jest zainteresowany
(a nie indywidualnego wniosku zainteresowanego przesłanego do Prezesa URE).
Wnioskodawcom zwraca się uwagę, że w niektórych przypadkach indywidualna utrata
członkostwa może powodować brak możliwości utworzenia zespołu egzaminacyjnego dla danej
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specjalności, a w konsekwencji utratę uprawnień Komisji do przeprowadzania egzaminów
w zakresie odpowiednich grup i punktów (wg Załącznika nr 1 do rozporządzenia).
W przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości w pracach Komisji przez organ
powołujący Komisję lub organy kontrolne (np. przekroczenia uprawnień przyznanych w akcie
powołania), kiedy przypisanie indywidualnej odpowiedzialności za stwierdzone uchybienia jest
bardzo trudne czy wręcz niemożliwe, Prezes URE będzie zmuszony odwołać przewodniczącego
zespołu egzaminacyjnego, a w krańcowych przypadkach nawet przewodniczącego Komisji. Takie
postępowanie ma na celu czasowe uniemożliwienie działalności merytorycznej Komisji
(egzaminowanie i wydawanie świadectw) stwarzając warunki do usunięcia powstałych
nieprawidłowości i podjęcia odpowiednich działań korekcyjnych zapewniających uniknięcie
w przyszłości stwierdzonych uchybień.
Stwierdzenie faktu rażącego naruszenia przez członka Komisji obowiązków (w tym
przypadki popełnienia przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu) jest
kwalifikowane jako nie wywiązywanie się z obowiązków członka Komisji.
Przez utratę kwalifikacji członka Komisji, uniemożliwiających prace w Komisji należy
rozumieć m. in. wygaśnięcie ważności świadectw kwalifikacyjnych.
Ponowne powołanie na członka Komisji będzie możliwe dopiero z chwilą ustąpienia
przyczyn odwołania.

8. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI I/LUB KOLEJNA KADENCJA KOMISJI
KWALIFIKACYJNEJ
Przed upływem 5 lat, licząc od dnia powołania komisji Wnioskodawca, chcąc zachować
ciągłość pracy Komisji, może wystąpić do Prezesa URE z wnioskiem o ponowne jej powołanie
(na ok. 3 miesiące przed upływem Kadencji).
Zawartość wniosku oraz wymagane dokumenty są określone w Rozdziałach 3 i 4
„Informacji”.
Zarówno w odniesieniu do wniosku jak i dokumentów należy podać tylko te informacje,
w których występują różnice w porównaniu z wnioskiem o powołanie, dotyczącym
upływającej kadencji.
Wskazanym jest również przedłożenie przez kandydatów na członków Komisji
certyfikatów, świadectw, dyplomów itp. – ukończonych w czasie trwania ubiegającej kadencji –
kursów i szkoleń świadczących o podniesieniu przez nich kwalifikacji oraz informacji
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o przebiegu pracy zawodowej, zakresie wykonywanych obowiązków i czynności, związanych
z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych za ostatnie 5 lat.
Do wniosku należy dołączyć:
- sprawozdanie

z

dotychczasowego

okresu

działalności

komisji,

wykorzystując

do tego Załącznik Nr 9.3;
- oświadczenie Wnioskodawcy o właściwym archiwizowaniu dokumentacji związanej
z działalnością komisji w okresie pierwszej kadencji komisji.
Wnioskodawcom zwraca się uwagę, że niektóre dokumenty (np. świadectwa
kwalifikacyjne, informacje z KRK) mają określone terminy ważności, które należy skorelować z
terminem ich ważności wymaganym przez Prezesa URE.
Wnioskodawca występujący z wnioskiem do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o
powołanie Komisji lub powołanie Komisji na kolejną kadencję jest odpowiedzialny za jego
właściwe przygotowanie.
Proponowany przez Wnioskodawcę skład osobowy Komisji powinien być przemyślany i
dobrany w taki sposób, aby zapewnić właściwe przeprowadzenie egzaminów. Natomiast
zakres uprawnień komisji powinien odzwierciedlać posiadane przez kandydatów na
członków komisji wykształcenie i rzeczywiste doświadczenie zawodowe. Stosowanie
uogólnień utrudnia precyzyjne określenie specjalności danej osoby i w konsekwencji
przyznanie jej indywidualnego zakresu uprawnień (w przypadku gdy osoby pełniące funkcję
„mistrz", „specjalista", „energetyk" ubiegają się o przyznanie uprawnień do egzaminowania
w zakresie Grupy 1 (elektrycznej), Grupy 2 (cieplnej) i Grupy 3 (gazowej), w sytuacji gdy nie
mają udokumentowanego stażu pracy w tak szerokim zakresie).
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