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Poradnik dla dozoru i elektromonterów
zdających egzamin kwalifikacyjny
URE grupy G1
Przeznaczony jest dla osób dozoru i elektromonterów przygotowujących
się do egzaminu kwalifikacyjnego, które aktywnie zajmują się eksploatacją
urządzeń elektroenergetycznych w swoich przedsiębiorstwach lub samodzielne wykonują usługi na rzecz innych podmiotów i osób fizycznych.
Zawiera materiał wspomagający proces przygotowania do egzaminu kwalifikacyjnego osób dozoru i elektromonterów praktycznie każdego przedsiębiorstwa, w tym pracowników zakładów energetycznych i kopalń.
Omawia w zakresie podstawowym problematykę regulowaną przepisami
wydanymi na podstawie Kodeksu pracy, Prawa energetycznego i Prawa
budowlanego, jak również zagadnienia wynikające z przepisów wydanych
na podstawie Prawa geologicznego i górniczego.
„Aby zdać egzamin, nie trzeba wszystkiego wiedzieć, wystarczy tylko poprawnie odpowiedzieć na zadane pytania ”.

Poradnik zawiera przykładowe pytania, które mogą być zadane przez komisję kwalifikacyjną podczas egzaminu osobom ubiegającym się o uzyskanie
„Świadectwa kwalifikacyjnego” uprawniającego do samodzielnego wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach elektroenergetycznych
na stanowiskach dozoru „D” i eksploatacji „E” grupy G1, oraz odpowiedzi
na te pytania.
Poradnik nie wyczerpuje całkowicie problematyki związanej z prowadzeniem prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych, którą należy
pogłębiać podczas szkoleń doskonalących, a także poprzez samokształcenie.
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I. Organizacja
bezpiecznej pracy
Jak bezpiecznie organizować pracę i pracować, aby nie narażać siebie oraz
osób współpracujących na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
1. Jakie przepisy prawne regulują bezpieczeństwo i higienę pracy?

Bezpieczeństwo i higienę pracy przy urządzeniach
energetycznych regulują w szczególności ustawy:


Kodeks pracy (dział X),



Prawo geologiczne i górnicze,



Prawo energetyczne,

oraz rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw,
a w szczególności:
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Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bhp (KP),



Rozporządzenie w sprawie bhp przy urządzeniach
energetycznych (KP),



Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań
dotyczących prowadzenia ruchu w podziemnych zakładach
górniczych (PGiG),



Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją
urządzeń instalacji i sieci (PE).
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2. Jakie wewnętrzne dokumenty regulują bezpieczeństwo pracy

przy urządzeniach energetycznych?
Wewnętrzne dokumenty, które regulują bezpieczeństwo pracy
przy urządzeniach energetycznych w zakładzie, to przede wszystkim:


Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy,



Instrukcje eksploatacji poszczególnych urządzeń/grup
urządzeń,



Wykaz prac w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia
i życia ludzkiego,



Instrukcje szczegółowe wykonywania w wyrobiskach
górniczych określonych prac w warunkach szczególnego
zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego na napięciu do 3,3 kV
bez polecenia pisemnego na polecenie osób dozoru ruchu
elektrycznego.

3. Co powinna zawierać „Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy”?

„Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy” powinna zawierać
w szczególności:
1) Określenie pracodawcy wraz z zakresem jego

odpowiedzialności.
2) Określenie funkcji poleceniodawcy, koordynującego,

dopuszczającego i kierującego zespołem wraz z zakresem
ich kwalifikacji i odpowiedzialności.
3) Określenie zasad wyznaczania koordynatora

wraz ze wskazanieniem kwalifikacji, jakie posiada.
4) Określenie zasad łączenia funkcji.
5) Określenie wykazu prac pomocniczych oraz zasad organizacji

i nadzoru nad tymi pracami.
6) Określenie warunków bezpieczeństwa pracy i nadzoru

nad pracami z użyciem sprzętu zmechanizowanego.
7) Określenie wzoru polecenia pisemnego (na kopalni ustala

KDE), rodzaju zmian, jakie mogą być wprowadzane do
polecenia, oraz obiegu, ewidencjonowania i przekazywania
poleceń.
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8) Określenia zasad rejestrowania czynności i wymagań

podczas realizacji poleceń pisemnych.
9) Określenie zasad ewidencjonowania i badań sprzętu

ochrony indywidualnej.
4. Jakie prace przy urządzeniach energetycznych są pracami

eksploatacyjnymi?
Pracami eksploatacyjnymi przy urządzeniach energetycznych
są prace w zakresie:


obsługi,



konserwacji,



remontów,



montażu,



kontrolno-pomiarowym.

5. Jakie prace przy urządzeniach energetycznych są pracami

pomocniczymi, niebędącymi pracami eksploatacyjnymi?
Pracami pomocniczymi przy urządzeniach energetycznych
są w szczególności prace:


budowlane,



malarskie,



porządkowe,



pielęgnacyjne,



transportowe,



związane z obsługą sprzętu zmechanizowanego.

6. Kto jest odpowiedzialny za eksploatację urządzeń energetycznych?

Za eksploatację urządzeń energetycznych odpowiada
pracodawca.
7. Kto może wykonywać prace eksploatacyjne przy urządzeniach

energetycznych?
Prace eksploatacyjne przy urządzeniach energetycznych mogą
wykonywać:
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osoby uprawnione i upoważnione,



osoby niebędące osobami uprawnionymi pod nadzorem
osoby upoważnionej.
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