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Stanowisko 
Rady Prezesów Stowarzyszenia Elektryków Polskich 

w sprawie zmian art.54 ust. 1a Ustawy Prawo energet yczne 
 
W trosce o: 
bezpieczeństwo pracowników i uŜytkowników urządzeń, instalacji i sieci  elektrycznych, cieplnych  
oraz gazowych - Rada Prezesów SEP, reprezentująca 50 oddziałów Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich, grupujących prawie 25 tysięczną rzeszę inŜynierów i techników branŜ: elektrycznej, 
energetycznej, informatycznej i pokrewnych, wnioskuje o odstąpienie od propozycji  Ministerstwa 
Gospodarki dotyczących zmian w art. 54 ustawy Prawo Energetyczne w sprawie wprowadzenia 
bezterminowej waŜności świadectw kwalifikacyjnych.  

Uzasadnienie: 
1. Znaczący postęp techniki w dziedzinach objętych koniecznością posiadania świadectw 

kwalifikacyjnych oraz częste zmiany uregulowań prawnych, stymulują obowiązek 
permanentnego zdobywania wiedzy przez osoby eksploatacji  i dozoru oraz do okresowego 
sprawdzania posiadanych przez nich kwalifikacji.  

2. Zarówno Prawo Energetyczne, jak i Rozporządzenia wykonawcze nie określają wymogu 
kierunkowego wykształcenia i staŜu pracy dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem 
urządzeń jw. Stowarzyszenie Elektryków Polskich złoŜyło do Ministerstwa Gospodarki 
propozycje w tej sprawie. Do czasu wprowadzenia nowych uwarunkowań nie naleŜy 
wprowadzać zmian w art. 54 ustawy. 

3. Wypadki cięŜkie przy eksploatacji urządzeń elektrycznych, cieplnych i gazowych, których 
notujemy w Polsce relatywnie duŜo w stosunku do innych krajów; liczne przypadki 
poŜarów, wynikających ze złego stanu instalacji względnie niewłaściwej ich eksploatacji, 
stwarzają wymóg ciągłego podnoszenia kwalifikacji i okresowego ich sprawdzania u osób 
odpowiedzialnych za stan techniczny tych instalacji i urządzeń. 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich funkcjonujące od 90 lat było prekursorem pierwszych norm i 
przepisów w dziedzinie m.in. bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych, cieplnych i 
gazowych i działalność tę prowadzi do chwili obecnej. Dlatego teŜ czuje się szczególnie 
odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa w dziedzinie szeroko rozumianej elektryki i stanowczo 
przeciwstawia się propozycji bezterminowej waŜności świadectw kwalifikacyjnych.  
 

Prezes  
Stowarzyszenia Elektryków Polskich 
/-/ prof. Jerzy Barglik   

Do wiadomości: 
 
Główny Inspektor Pracy 
Główna Komenda StraŜy PoŜarnej 
Instytucje i stowarzyszenia współpracujące z SEP 


