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SZKOLENIA SEP 
 

Szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego znajomość zasad w zakresie 

elektroenergetycznym na stanowisku EKSPLOATACJI Z UPRAWNIENIAMI POMIAROWYMI. 

Obowiązuje osoby wykonujące czynności kontrolno – pomiarowych w zakładach i firmach 

prowadzących budowę i montaż urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz osoby 

wykonujące w/w prace eksploatacyjne przy tych urządzeniach. Są to: 
 

• Firmy budowlano – montażowe 

• Zakłady Elektroenergetyczne 

• Spółdzielnie mieszkaniowe 

• Firmy handlowe wielkopowierzchniowe 

• Obiekty użyteczności publicznej 

• Warsztaty świadczące usługi dla ludności 

• INNE 

 

Tematyka szkoleń: 

 

G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE) 

 

Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się pracami 

kontrolno-pomiarowymi przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych grupy G1 

(elektroenergetyka - pomiary). 

 

1) Podstawy eksploatacji urządzeń  instalacji i sieci elektrycznych 

2) Podstawy prawne – normy i przepisy obowiązujące przy wykonywaniu pomiarów. 

3) BHP przy pracach pomiarowych 

4) Wymagania w stosunku do mierników i dokładności pomiarów 

5) Dobór właściwej metody pomiarowej 

6) Zasady, zakresy i częstość wykonywania pomiarów 

7) Dokumentowanie prac 

8) Wykonywanie pomiarów: 

 

 Ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych 

 Pomiary rezystancji izolacji 

 Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

 Pomiary wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych. Pomiary rezystancji 

uziemień 

 Pomiary rezystywności gruntu 
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 Badanie elektronarzędzi  

 Badanie sprzętu ochronnego i dielektrycznego 

 Badanie sprzętu medycznego 

 

9) Wzory protokołów 

10) Prezentacja mierników 

11) Pomiary w praktyce 

12) Sprawdzian nabytej wiedzy 

13) Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych 

 

Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych 

 

GRUPA I: 

 

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające                         

i zużywające energię elektryczną: 

 

1) Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu              

na wysokość napięcia znamionowego; 

2) Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV 

3) Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV 

4) Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW 

5) Urządzenia elektrotermiczne 

6) Urządzenia do elektrolizy 

7) Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego 

8) Elektryczna sieć trakcyjna 

9) Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym 

10) Aparatura kontrolno – pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, 

sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1. 

 

Szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego znajomość zasad w zakresie 

elektroenergetycznym na stanowisku EKSPLOATACJI. 

Obowiązuje osoby wykonujące czynności: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – 

pomiarowych w zakładach i firmach prowadzących budowę i montaż urządzeń instalacji i sieci 

elektroenergetycznych oraz osoby wykonujące w/w prace eksploatacyjne przy tych urządzeniach. 

Są to: 

 

 Firmy budowlano – montażowe 

 Zakłady Elektroenergetyczne 

 Spółdzielnie mieszkaniowe 

 Firmy handlowe wielkopowierzchniowe 

 Obiekty użyteczności publicznej 

 Warsztaty świadczące usługi dla ludności 
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Tematyka szkoleń: 

 

1. Zasady budowy: 

 

 ogólna charakterystyka przepisów i norm dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci 

elektroenergetycznych 

 ogólne zasady budowy i działania urządzeń, instalacji, sieci elektroenergetycznych, 

parametry techniczne 

 dobór urządzeń do warunków środowiskowych 

 ogólne zasady wyposażenia urządzeń w aparaturę kontrolno – pomiarową, regulacyjną, 

automatykę i zabezpieczenia 

 ochrona przeciwporażeniowa – techniczne środki ochrony, układy sieciowe, napięcia 

bezpieczne 

 ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa 

 umiejętność posługiwania się dokumentacją, normy 

 

2. Zasady eksploatacji: 

 

 podstawy prawne eksploatacji – ogólne zasady 

 instrukcja eksploatacji 

 czynności związane z uruchamianiem, obsługą w czasie normalnej pracy i zatrzymanie 

urządzeń elektroenergetycznych 

 zakresy i częstotliwości wykonywania zapisów ruchomych wskazań aparatury kontrolno – 

pomiarowej 

 terminy i zakresy przeprowadzania oględzin i przeglądów przekazywanie urządzeń i 

instalacji na poszczególnych zmianach 

 zakaz uruchamiania i nakaz zatrzymywanie pracy urządzeń i instalacji z ruchu 

 odstawianie urządzeń i instalacji z ruchu 

 

3. Zasady i wymagania BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy: 

 

 obowiązki pracowników w zakresie BHP 

 zagrożenia występujące przy urządzeniach elektroenergetycznych 

 narzędzia pracy i sprzęt ochronny 

 zasady uwalniania spod napięcia i udzielania pomocy przedlekarskiej osobom porażonym 

prądem elektrycznym 

 wpływ urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na możliwość powstania pożaru 

 sprzęt przeciwpożarowy i zasady jego stosowania 

 

4. Postępowanie w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia: 

 

 instrukcja postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia 

 sposoby informowania 

 środki gaśnicze stosowane w likwidacji pożaru urządzeń, instalacji i sieci 

elektroenergetycznych 
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5. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno – pomiarowych i montażowych: 

 

 rodzaje prac kontrolno – pomiarowych 

 przygotowanie i przeprowadzenie prac kontrolno – pomiarowych 

 zasady i warunki wykonywania pomiarów odbiorczych 

 zasady wykonywania pomiarów eksploatacyjnych w zakresie podstawowych wielkości 

elektrycznych, poboru mocy i użycia energii elektrycznej i współczynnika mocy 

 skuteczność ochrony przeciwporażeniowej 

 ochrony odgromowej 

 wykonywanie badań i pomiarów poszczególnych rodzajów urządzeń elektrycznych 

 metody pomiarów i charakterystyki przyrządów pomocniczych 

 sporządzanie protokołów z badań i pomiarów 

 zasady i warunki wykonywanych prac montażowych 

 

Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych 

 

GRUPA I: 

 

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające                       

i zużywające energię elektryczną: 

 

1) Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu             

na wysokość napięcia znamionowego; 

2) Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV 

3) Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV 

4) Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW 

5) Urządzenia elektrotermiczne 

6) Urządzenia do elektrolizy 

7) Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego 

8) Elektryczna sieć trakcyjna 

9) Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym 

10) Aparatura kontrolno – pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, 

sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9. 

 

Szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego znajomość zasad w zakresie cieplnym                              

na stanowisku EKSPLOATACJI. 

Obowiązuje osoby wykonujące czynności: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – 

pomiarowych w zakładach i firmach prowadzących budowę i montaż urządzeń, instalacji i sieci 

cieplnych oraz osoby wykonujące w/w prace eksploatacyjne przy tych urządzeniach. Są to: 

 

 Firmy budowlano – montażowe zajmujące się budową urządzeń i instalacji cieplnych 

 Zakłady Ciepłownicze 

 Spółdzielnie Mieszkaniowe 

 Firmy handlowe wielkopowierzchniowe 

 Obiekty użyteczności publicznej 

 Warsztaty świadczące usługi dla ludności 
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Tematyka szkoleń: 

 

1. Zasady budowy: 

 

 ogólna charakterystyka przepisów i norm dotyczących budowy urządzeń instalacji i sieci 

energetycznych – cieplnych 

 ogólne zasady budowy i działania urządzeń cieplnych oraz ich parametry techniczne 

 wyposażenie urządzeń w aparaturę kontrolno – pomiarową, regulacyjną i zabezpieczającą 

 oznaczenia techniczne i eksploatacyjne na urządzeniach i instalacjach cieplnych 

 

2. Zasady eksploatacji: 

 

 instrukcje eksploatacji – podstawy prawne 

 instrukcje obsługi urządzeń cieplnych 

 zakres i częstotliwość wykonywania zapisów ruchowych wskazań aparatury kontrolno – 

pomiarowej 

 terminy i zakresy przeprowadzania oględzin, przeglądów i badań okresowych urządzeń                       

i instalacji cieplnych 

 

3. Zasady i wymagania BHP, ochrony przeciwpożarowej i udzielanie pierwszej pomocy: 

 

 obowiązki pracowników w zakresie BHP 

 zasady organizacji pracy przy urządzeniach i instalacjach cieplnych 

 narzędzia pracy, sprzęt ochronny i odzież ochronna do pracy przy urządzeniach cieplnych 

 zasady bezpieczeństwa pożarowego przy urządzeniach i instalacjach cieplnych 

 udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej 

 

4. Postępowanie w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi i 

środowiska 

 

5. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno – pomiarowych i montażowych: 

 
 

 wymagania przepisów odnośnie wykonywania prac kontrolno – pomiarowych 

 badania i pomiary odbiorcze 

 badania i pomiary eksploatacyjne – częstotliwość wykonywania 

 metody i sposoby wykonywania pomiarów 

 zasady wykonywania prac montażowych urządzeń instalacji i sieci cieplnych 

 

Rodzaje urządzeń, instalacji sieci cieplnych i innych urządzeń energetycznych 

 

GRUPA 2 

 

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia 

energetyczne: 

 

1) Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW,                       

wraz z urządzeniami pomocniczymi 
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2) Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW 

3) Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi 

4) Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50kW 

5) Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50kW 

6) Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW 

7) Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych 

8) Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw pojemności składowania 

odpowiadającej masie ponad 100 Mg 

9) Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW 

10) Aparatura kontrolno – pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń                           

i instalacji wymienionych w pkt. 1-9 

 

Szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego znajomość zasad w zakresie gazowym               

na stanowisku EKSPLOATACJI. 

Obowiązuje osoby wykonujące prace: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – 

pomiarowych w zakładach i firmach prowadzących budowę i montaż urządzeń, instalacji i sieci 

gazowych oraz osoby wykonujące w/w prace eksploatacyjne przy tych urządzeniach. Są to: 

 

 Firmy Budowlano Montażowe zajmujące się budową urządzeń i instalacji gazowych 

 Zakłady Gazownicze 

 Zakłady Ciepłownicze 

 Zakłady Przemysłowe 

 Spółdzielnie Mieszkaniowe 

 Firmy handlowe wielkopowierzchniowe 

 Obiekty użyteczności publicznej 

 Warsztaty świadczące usługi dla ludności w zakresie instalacji gazowych 

 

Tematyka szkoleń: 

 

1. Zasady budowy: 

 

 ogólna charakterystyka przepisów i norm dotyczących budowy urządzeń instalacji i sieci 

gazowych 

 ogólne zasady budowy i działania urządzeń gazowych oraz ich parametry techniczne 

 wyposażenie urządzeń w aparaturę kontrolno – pomiarową, regulacyjną i zabezpieczającą 

 oznaczenia techniczne i eksploatacyjne na urządzeniach i instalacjach gazowych 

 

2. Zasady eksploatacji: 

 

 instrukcje eksploatacji – podstawy prawne 

 instrukcje obsługi urządzeń gazowych 

 zakres i częstotliwość wykonywania zapisów ruchowych wskazań aparatury kontrolno – 

pomiarowej 

 terminy i zakresy przeprowadzania oględzin, przeglądów i badań okresowych urządzeń                       

i instalacji gazowych 
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2. Zasady i wymagania BHP, ochrony przeciwpożarowej i udzielanie pierwszej pomocy: 

 

 obowiązki pracowników w zakresie BHP 

 zasady organizacji pracy przy urządzeniach i instalacjach gazowych 

 narzędzia pracy, sprzęt ochronny i odzież ochronna do pracy przy urządzeniach gazowych 

 zasady bezpieczeństwa pożarowego przy urządzeniach gazowych 

 udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej 

 

3. Postępowanie w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi i 

środowiska 

 

5. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno – pomiarowych i montażowych: 

 

 wymagania przepisów odnośnie wykonywania prac kontrolno – pomiarowych 

 badania i pomiary odbiorcze 

 badania i pomiary eksploatacyjne – częstotliwość wykonywania 

 metody i sposoby wykonywania pomiarów 

 zasady wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji gazowych 

 

Rodzaje urządzeń, instalacji sieci gazowych 

 

GRUPA 3 

 

 Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa 

gazowe: 

 Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu 

 Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, 

urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu gazu 

płynnego, odazotowanie, mieszalnie 

 Urządzenia do magazynowania paliw gazowych 

 Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa ( gazociągi i punkty redukcyjne, 

stacje gazowe) 

 Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa ( gazociągi, stacje gazowe, tłocznie 

gazu) 

 Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa 

 Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa 

 Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW 

 Turbiny gazowe 

 Aparatura kontrolno – pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji 

wymienionych w pkt. 1 – 9 

 

Czas szkolenia zależy od rodzaju czynności jakie wykonuje się na stanowisku eksploatacji i 

rodzajach urządzeń, przy których wykonuje się ta czynność. 

Szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego znajomość przepisów w zakresie 

elektroenergetycznym na stanowisku Dozoru. 

Obowiązuje osoby prowadzące i kierujące budową eksploatacyjną urządzeń instalacji i sieci 

elektroenergetycznych w firmach: 
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 Firmy budowlano – montażowe 

 Zakłady Elektroenergetyczne 

 Spółdzielnie mieszkaniowe 

 Firmy handlowe wielkopowierzchniowe 

 Obiekty użyteczności publicznej 

 Warsztaty świadczące usługi dla ludności 

 

Tematyka szkoleń: 

 

1. Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń, instalacji do sieci dostarczania energii elektrycznej. 

Rozporządzenie przyłączeniowe Ministra Gospodarki 

2. Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci                                   

z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii 

3. Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej                     

i eksploatacyjnej oraz stosowaniu instrukcji eksploatacji: 

 

 ogólna charakterystyka ustawy z dnia 10.04.1997 Prawo Energetyczne 

 przyjmowanie urządzeń, instalacji i sieci do eksploatacji 

 prowadzenie ruchu urządzeń instalacji i sieci 

 termin i zakres oględzin i przeglądów 

 klasyfikacji osób 

 instrukcji eksploatacji 

 

4. Przepisy budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz normy i warunki techniczne jakim powinny 

odpowiadać urządzenia instalacje i sieci elektroenergetyczne 

5. Przepisy dotyczące BHP, ochrony przeciwpożarowej i udzielania pierwszej pomocy 

6. Postępowaniu w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń 

przyłączonych do sieci 

 

6. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno – pomiarowych i montażowych 

 

Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych: 

 

GRUPA I: 

 

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające                       

i zużywające energię elektryczną: 

 

1) Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu                 

na wysokość napięcia znamionowego; 

2) Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV 

3) Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV 

4) Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW 

5) Urządzenia elektrotermiczne 
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6) Urządzenia do elektrolizy 

7) Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego 

8) Elektryczna sieć trakcyjna 

9) Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym 

10) Aparatura kontrolno – pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, 

sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9. 

 

Szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego znajomość przepisów w zakresie 

cieplnym na stanowisku DOZORU. 

Obowiązuje osoby prowadzące i kierujące budową lub eksploatację urządzeń, instalacji i sieci 

cieplnych w firmach: 

 

 Budowlano Montażowych branży cieplnej 

 Zakłady Ciepłownicze 

 Zakłady przemysłowe 

 Spółdzielnie mieszkaniowe 

 Firmy handlowe wielkopowierzchniowe 

 Obiekty użyteczności publicznej 

 Warsztaty świadczące usługi dla ludności 

 

Tematyka szkoleń: 

1. Przepisy w zakresie przyłączania urządzeń i instalacji do sieci dostarczania ciepła oraz 

prowadzenia ich eksploatacji Rozporządzenie przyłączeniowe Ministra Gospodarki. 

2. Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń i instalacji cieplnych                         

z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii. 

3. Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej                 

i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń instalacji i sieci cieplnych: 

 ogólna charakterystyka ustawy „Prawo Energetyczne” 

 przyjmowanie urządzeń, instalacji i sieci cieplnych do eksploatacji 

 prowadzenie ruchu urządzeń i instalacji cieplnych 

 kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją 

 instrukcje eksploatacji 

4. Przepisy budowy urządzeń, instalacji i sieci cieplnych oraz normy i warunki techniczne jakim 

powinny odpowiadać urządzenia, instalacje i sieci cieplne 

5. Przepisy dotyczące BHP, ochrony przeciwpożarowej i udzielanie pierwszej pomocy 

6. Postępowanie w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń 

przyłączonych do sieci cieplnych 

7. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno – pomiarowych i montażowych urządzeń 

instalacji       i sieci cieplnych 
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Rodzaje urządzeń, instalacji, sieci cieplnych i innych urządzeń energetycznych 

 

GRUPA II 

 

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia 

energetyczne: 

 

1) Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW,                   

wraz z urządzeniami pomocniczymi 

2) Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW 

3) Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi 

4) Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50kW 

5) Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50kW 

6) Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW 

7) Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych 

8) Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw pojemności składowania 

odpowiadającej masie ponad 100 Mg 

9) Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW 

10) Aparatura kontrolno – pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń                        

i instalacji wymienionych w pkt. 1-9 

 

Czas szkolenia zależy od rodzaju czynności jakie wykonuje osoba Dozoru i rodzaju urządzeń,                    

przy których wykonuje tą czynność. 

Szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego znajomość zasad w zakresie gazowym                   

na stanowisku DOZORU. 

Obowiązuje osoby prowadzące i kierujące budową lub eksploatacją w zakładach i firmach 

prowadzących budowę i montaż urządzeń, instalacji i sieci gazowych oraz osoby wykonujące                 

w/w prace eksploatacyjne przy tych urządzeniach. Są to: 

 

 Firmy Budowlano Montażowe zajmujące się budową urządzeń i instalacji gazowych 

 Zakłady Gazownicze 

 Zakłady Ciepłownicze 

 Zakłady Przemysłowe 

 Spółdzielnie Mieszkaniowe 

 Firmy handlowe wielkopowierzchniowe 

 Obiekty użyteczności publicznej 

 Warsztaty świadczące usługi dla ludności w zakresie instalacji gazowych 

 

Tematyka szkoleń: 

1. Przepisy w zakresie przyłączania podmiotów do sieci gazowej 

2. Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń i instalacji gazowych                        

z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii. 

3. Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej                 

i eksploatacyjnej urządzeń i instalacji gazowych: 
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 ogólna charakterystyka ustawy „Prawo Energetyczne” 

 przyjmowanie urządzeń gazowych do eksploatacji 

 prowadzenie ruchu urządzeń gazowych 

 kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją 

 instrukcje eksploatacji 

4. Przepisy budowy urządzeń, instalacji i sieci gazowych oraz normy i warunki techniczne jakim 

powinny odpowiadać urządzenia i instalacje gazowe 

5. Przepisy dotyczące BHP, ochrony przeciwpożarowej i udzielanie pierwszej pomocy 

6. Postępowanie w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń 

przyłączonych do sieci gazowych 

7. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno – pomiarowych i montażowych urządzeń 

instalacji  i sieci gazowych 

8. Rodzaje urządzeń, instalacji sieci gazowych 

GRUPA 3 

 

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa 

gazowe: 

 

1) Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu 

2) Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, 

urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu gazu 

płynnego, odazotowanie, mieszalnie 

3) Urządzenia do magazynowania paliw gazowych 

4) Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa ( gazociągi i punkty redukcyjne, 

stacje gazowe) 

5) Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa ( gazociągi, stacje gazowe, tłocznie 

gazu) 

6) Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa 

7) Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa 

8) Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW 

9) Turbiny gazowe 

10) Aparatura kontrolno – pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji 

wymienionych w pkt. 1 – 9 

 

Czas szkolenia zależy od rodzaju czynności jakie wykonuje się na stanowisku eksploatacji i 

rodzajach urządzeń, przy których wykonuje się ta czynność. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o. 

40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 17, T: +48 32 256 92 57, F: +48 32 256 93 05 

biuro@zetom.eu,  www.zetom.eu,  www.facebook.com/zetomkatowice 
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