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Opinia
Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej odnośnie projektu rozporządzenia
Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, znajdującego się
w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska pod poz. 734).
Realizując jedno z zadań statutowych, Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej
zgłasza uwagi
do ww. projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
postulując oznaczenie dotychczasowej treści §3 jako ust. 1 oraz dodanie ust. 2 w brzmieniu:
„Do stwierdzania posiadania przez osoby wymienione w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.) kwalifikacji
potwierdzonych świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne - uprawnione są organy
wymienione w art. 54 ust. 1b ww. ustawy.”
Uzasadnienie
Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej jest pozarządową organizacją
ekspercką, której jednym ze statutowych celów jest wskazywanie kierunków zmian w aktach
prawnych związanych z działalnością Państwowej Inspekcji Pracy, współdziałanie w toku prac
legislacyjnych z władzą ustawodawczą i innymi instytucjami w zakresie obejmującym cele
Stowarzyszenia.

Zgodnie z postanowieniami art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej
Inspekcji Pracy do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy m.in. nadzór i kontrola przestrzegania
przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Do zadań
Państwowej Inspekcji Pracy należy ponadto nadzór i kontrola zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż
stosunek pracy oraz osobom wykonującym na własny rachunek działalność gospodarczą w miejscu
wyznaczonym przez pracodawcę lub przedsiębiorcę, niebędącego pracodawcą, na rzecz którego taka
praca jest świadczona. Inspektorzy pracy wydają m.in. decyzje/nakazy stanowiące element nadzoru
Państwa nad przestrzeganiem prawa pracy, a ponadto polecenia i wystąpienia pokontrolne.
Zmiana rozporządzenia, którą postuluje SIPRP – porządkuje stan prawny, stwierdzając wprost
iż inspektorzy pracy uprawnieni są (w ramach swoich ustawowych uprawnień) do stwierdzania, czy
osoba zajmująca się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci posiada kwalifikacje potwierdzone
świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne. Zapis ten jest logiczną konsekwencją zapisu
art. 54 ust. 1b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716,
z późn. zm.), który uprawnia inspektora pracy do wnioskowania o powtórzenie sprawdzenia
spełnienia wymagań kwalifikacyjnych przez osobę prowadzącą eksploatację urządzeń, instalacji lub
sieci w sposób niezgodnie z przepisami dotyczącymi ich eksploatacji.
Jednym z oczywistych przypadków takiego właśnie naruszenia jest prowadzenie eksploatacji
urządzeń, instalacji lub sieci przez osobę nie posiadającą odpowiedniego świadectwa, do czego
zobowiązana jest na mocy art. 54 ust. 1 ww. ustawy.
W obecnym stanie prawnym brak jest wyraźnego wskazania organów, które uprawnione są do
stwierdzania, czy osoby prowadzące eksploatację urządzeń, instalacji lub sieci posiadają stosowne
zaświadczenia - czego skutkiem są uzasadnione wątpliwości co do możliwości wywiązywania się
inspektorów pracy oraz innych wskazanych we wskazanym przepisie organów z obowiązku
nałożonego na nie przez art. 54 ust. 1b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.).
Proponowany zapis jest realizacją delegacji ustawowej na podstawie której wydaje się
opiniowane rozporządzenie,
Kraków, dnia 20.02.2022 r.
w imieniu Zarządu Głównego SIPRP
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