
zasad eksploatacji urządzeń energetycznych w tym urządzeń budowy przeciwwybuchowej ,
zasad organizacji prac eksploatacyjnych przed zmianą rozporządzenia dotyczącego świadectw kwalifikacyjnych.

AGENDA SZKOLENIA:
Rejestracja uczestników 9.30 
Rozpoczęcie warsztatu 10.00 
Zakończenie warsztatu ok. 14.00
W trakcie wydarzenia zaplanowane są przerwy

PRELEGENT WYDARZENIA: 
Jacek Czech- wieloletni pracownik OIP ekspert niezależny w dziedzinie eksploatacji instalacji elektrycznych i urządzeń
technicznych, w tym w atmosferach zagrożonych wybuchem, posiada bogate doświadczenie przy weryfikacji
dokumentacji BHP, rozpoznawaniu przyczyn i okoliczności wypadków, praktyk z zakresu kontroli kart oceny ryzyka,
uczestniczył w pracach nad przygotowaniem nowych rozporządzeń w sprawie BHP przy urządzeniach i instalacjach
elektrycznych.

PROGRAM WYDARZENIA
1. Podstawy prawne powoływania komisji kwalifikacyjnych – odniesienie do zmian zapisów ustawy Prawo
energetyczne.
2. Zmiany w zasadach prac komisji kwalifikacyjnych po zmianach ustawy Prawo Energetyczne.
3. Omówienie noweli ustawy Prawo energetyczne z dnia 03.07.2021r. wraz z ustawą przejściową w zakresie zmian
dotyczących świadectw kwalifikacyjnych.
4. Omówienie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i
sieci ( Dz. U. nr 89 poz. 828 z 2003r.) odniesienie do:

5. Omówienie obowiązującego (od 2 lipca 2022) 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 - omówienie podstawowych różnic wynikających ze zmiany rozporządzenia w odniesieniu do
obowiązującego stanu prawnego i stanu sprzed zmian.. 
6. Omówienie doświadczeń rynkowych, interpretacji i praktyki stosowania przepisów w okresie obowiązywania

SZCZEGÓŁY TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE
Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania oprócz transmisji głosu oraz obrazu prelegenta, na
monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również
dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Na kilka dni
przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli
zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. W sprawie dodatkowych pytań
technicznych służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

Kontakt do Opiekuna Wydarzenia 
Edyta Cekała 
tel. 22 118 47 17 
tel. kom. 694 650 580 edyta.cekala@dlaenergetyki.pl

 

Wydarzenie online

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA KOMISJI
KWALIFIKACYJNYCH 

28.10.2022


