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Szanowny Pan Grzegorz SCHETYNA 
Marszałek Sejmu RP 
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Marszałek Senatu RP 
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Prezes Rady Ministrów RP 
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Wiceprezes Rady Ministrów RP, Minister Gospodarki 
 

Szanowna Pani Joanna STRZELEC-ŁOBODZIŃSKA 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 
 

Szanowny Pan Wojciech JASIŃSKI  
Przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki 
 

Szanowny Pan Andrzej CZERWI ŃSKI  
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WNIOSEK 

W imieniu Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a takŜe w imieniu przeszło dwustutysięcznego grona inŜynierów 
i techników skupionych w Stowarzyszeniach Naukowo-Technicznych, w trosce o bezpieczeństwo wykonawców 
i uŜytkowników instalacji energetycznych (elektrycznych, ciepłowniczych i gazowych) wnosimy o nieuchylanie 
zapisów ust. 1a, art. 54 w nowelizowanej ustawie - Prawo Energetyczne i utrzymanie w Ustawie zapisu 
o okresowości co 5 lat sprawdzania kwalifikacji zawodowych. 

Uzasadnienie 
Obecna liberalizacja przepisów w prawie energetycznym daje moŜliwość wykonywania pracy bez praktyki, a nawet 
bez stosownego wykształcenia w zawodzie. Stwarza to zagroŜenie dla Ŝycia i mienia uŜytkowników instalacji 
elektrycznych, cieplnych i gazowych. DuŜa liczba wypadków, często śmiertelnych, z których przyczyną w ok. 80% 
jest zła organizacja pracy oraz brak znajomości procedur i przepisów, wymaga ciągłego szkolenia i podnoszenia 
kwalifikacji personelu wykonawczego i nadzoru. Takie umiejętności moŜna osiągnąć jedynie poprzez ciągłe 
podnoszenie kwalifikacji i okresowe ich sprawdzanie. 

Ponadto, na konieczność okresowego sprawdzania kwalifikacji pracowników mają wpływ: 
• Zmiany i wycofywanie norm, wynikające z konieczności dostosowania się do przepisów Unii Europejskiej 

oraz pojawianie się nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w branŜy energetycznej i wszędzie 
tam, gdzie eksploatowane są urządzenia i instalacje określone w przepisach ustawy – Prawo Energetyczne; 
Pojawianie się nowych interpretacji zapisów normatywnych i regulacji prawnych; 

• Wprowadzanie nowych rozwiązań zabezpieczeń przeciwporaŜeniowych i przeciwpoŜarowych; 
• Wprowadzanie nowych rozwiązań z zakresu sterowania, elektroniki i energoelektroniki; 
• Wprowadzanie nowych metod i specjalistycznego sprzętu do ratowania poszkodowanych w wypadkach oraz 

udzielania im pomocy. 

W związku z powyŜszym, wnosimy jak we wstępie.  
 
 
 

k/o Posłowie i Senatorowie RP 


