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Prelegent:  
Prof. dr inż. Waldemar Skomudek

Najważniejsze punkty:
• Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych objętych wymogiem 

posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się dozorem i ich eksploatacją
• Podstawowe akty prawne obowiązujące w zakresie dozoru i eksploatacji  

urządzeń, instalacji i sieci
• Planowanie, zasady i warunki prowadzenia prac eksploatacyjnych 
• Prowadzenie ruchu sieciowego
• Przepisy, normy i warunki techniczne dotyczące budowy urządzeń, instalacji  

i sieci
• Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa 
• Prowadzenie prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
• Przyłączanie urządzeń i instalacji do sieci

Kto powinien wziąć udział:
• Prezesi, dyrektorzy, kadra zarządzająca pionów 

technicznych i rozwoju 
• Dyrektorzy i kierownicy działów prawnych, IT, 

przesyłu i dystrybucji
• Kierownicy i członkowie komisji kwalifikacyjnych
• Kadra techniczna działająca przy komisjach 

kwalifikacyjnych

MS Consulting ul. Zorzy Polarnej 23/4, 05-500 Piaseczno - Józefosław
NIP: 522-105-3902, Tel: 22 250 15 92, Fax: 22 378 36 44, Mobile: +48 508 154 626

www.msconsulting.net.pl, e-mail: kontakt@msconsulting.net.pl
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O szkoleniu 
Szkolenie „Komisje Kwalifkacyjne – szkolenie techniczno - prawne. Dozór i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, 
przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.” poświęcone jest aktualizacji stanu wiedzy dotyczącej technicznych wymogów pracy dla 
osób z kwalifikacjami wymagającymi potwierdzenia przez komisje kwalifikacyjne. Jest to nie tylko kompendium wiedzy o aktualnym stanie podstawowych 
przepisów, norm i warunków technicznych dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci ale również analiza szczególnych przypadków interpretacji prze-
pisów, oparta na  bogatej wiedzy, zarówno teoretycznej jak i praktycznej prof. dr hab. inż  Waldemara Skomudka z Politechniki Opolskiej, który oprócz pracy 
naukowej piastował najwyższe stanowiska kierownicze w energetyce.
W praktyce szkoleniowej naszej firmy przeszkoliliśmy do tej pory przedstawicieli 211 komisji, zarówno w aspekcie technicznym jak i regulacyjno-prawnym. 

O Prelegencie
Prof. nzw. dr hab. inż. Waldemar Skomudek - Katedra Zarządzania Projektami Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska. Posiada ponad 
25-letni staż pracy zawodowej w energetyce zawodowe. W latach 2001-2008 pełnił funkcje zarządcze w spółkach elektroenergetycznych województw opol-
skiego i dolnośląskiego (stanowiska: Prezesa ZE Opole SA i Wiceprezesa EenergiiPro KE S.A.) oraz w latach 2008-2010 pełnił funkcję Wiceprezesa w spółce 
Polskie Sieci Eelektroenergetyczne Operator S.A. w Konstacinie-Jeziornej. Brał udział w tworzeniu grup kapitałowych EnergiaPro KE S.A. i TAURON S.A. i wy-
dzieleniu Operatora Systemu Dystrybucyjnego. W pracy naukowo-badawczej zajmuje się głównie funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej, problematyką 
stabilności pracy krajowego systemu elektroenergetycznego, problematyką inwestycyjną i eksploatacyjną sieci elektroenergetycznych, zarządzaniem pod-
miotami podsektora elektroenergetycznego w warunkach konkurencji, problematyką oceny stopnia zagrożenia i skuteczności ochrony przed oddziaływaniem 
zjawisk o charakterze falowym (elektromagnetycznym), które towarzyszą wyładowaniom atmosferycznym i stanom zakłóceniowym w sieciach elektroenerge-
tycznych. W ramach prowadzonych badań opublikował ponad 100 artykułów naukowych i referatów, jest współautorem dwóch książek i autorem dwóch mo-
nografii.  Jest m.in. członkiem Zespołu Doradców Ministerstwa Gospodarki do spraw rozwiązań systemowych w sektorze energetyki, ekspertem Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju, ekspertem Komisji Europejskiej ds. badań naukowych, wiceprezesem O/Opolskiego SEP, Senior Member IEEE (Institute of Electrical 
and Electronics Engineers), członkiem PKWSE CIGRE, PTETiS, PTPiREE i dwóch Sekcji Komitetu Elektrotechniki PAN.

O Firmie 
MS Consulting jest wysokospecjalistyczną firmą consultingową dostarczającą usługi szkoleniowe i doradcze dla sektora energetyki i sektorów okołoenerge-
tycznych. Świadczymy usługi dla takich firm jak:Tauron,  ENEA S.A., ENERGA S.A., ENION SA, Citigorup, PGE S.A, PSE Operator, PZU Asset Management,Vat-
tenfall, RWE Stoen,PSE Operator, PKN Orlen, Alcatel-Lucent, Hewlett-Packard, IBM Poland, Siemens i wielu innych. Prezesem firmy jest dr Marian Ślifierz, 
wieloletni doradca Regulatora i jego przedstawiciel w wielu ciałach unijnych, współpracownik OECD,IEA, ERRA, oraz instytucji regulacyjnych z wielu krajów. 
Więcej szczegółów o naszej firmie, spis naszych największych klientów, partnerów oraz ekspertów na stronie: www.msconsulting.net.pl
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9.00-10.30   Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych  
objętych wymogiem posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się dozorem i ich eksploatacją
• Charakterystyka i podstawowe funkcje urządzeń, insta-

lacji i sieci elektroenergetycznych
• Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej 

sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość 
napięcia znamionowego

• Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne  
o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV

• Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne  
o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV

• Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kVA
• Urządzenia elektrotermiczne
• Urządzenia do elektrolizy
• Sieci elektryczne oświetlenia ulicznego
• Elektryczna sieć trakcyjna
• Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybu-

chowym
• Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia  

i instalacje automatycznej regulacji, sterowania  
i zabezpieczeń

10.30-10.45 Przerwa kawowa

10.45-11.30
 

Podstawowe akty prawne obowiązujące w zakresie 
dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
•	Ustawowe akty prawne
•	 Akty wykonawcze do przedmiotowych ustaw
•	 Branżowe przepisy prawne
•	 Instrukcje ruchu i eksploatacji
•	 Instrukcje szczegółowe eksploatacji urządzeń 
•	 Instrukcje stanowiskowe
•	 Instrukcje specjalne 

 Wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji  
prawnej, majątkowej, technicznej i eksploatacyjnej
• Zawartość poszczególnych rodzajów dokumentacji

12.15-12.30  Przerwa kawowa

12.30-14.00 • Planowanie prac eksploatacyjnych 
• Zasady opracowania planów eksploatacyjnych
• Ocena stanu technicznego
• Plan wyłączeń

• Zasady i warunki prowadzenia prac eksploatacyjnych
• Planowanie i doraźne prace eksploatacyjne
• Remonty

• Likwidacja skutków awarii i zakłóceń
• Zasady wycofywania urządzeń, instalacji i sieci 

 z eksploatacji
• Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu 

prac
• Ochrona przeciwpożarowa
• Ochrona środowiska

14.00-14.40  Lunch

14.4016.10  Prowadzenie ruchu sieciowego
• Zasady prowadzenia ruchu sieciowego
• Struktura organizacyjna prowadzenia  

ruchu sieciowego
• Planowanie pracy sieci
• Wymiana informacji i sterowanie wykorzystywane  

do prowadzenia ruchu sieciowego

9.00-10.30     Podstawowe przepisy, normy i warunki techniczne doty-
czące budowy urządzeń, instalacji i sieci
• Omówienie wybranych norm (PN-EN 50341-1:2005 

– Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu prze-
miennego powyżej 45 kV; PN-EN 50423-1 – Elektro-
energetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego 
powyżej 1kV do 45 kV włącznie; PN-E-05115:2002 
Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego 
o napięciu wyższym od 1 kV; P SEP-E-0001:2002 Sieci 
elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
przeciwporażeniowa; N SEP-E-003:2003 Elektroener-
getyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolo-
wanymi oraz z przewodami niepłnoizolowanymi;  
N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyj-
ne linie kablowe. Projektowanie i budowa.)

10.30-10.45   Przerwa kawowa

10.45-12.15 • Ochrona przeciwporażeniowa
• Ochrona przeciwprzepięciowa
• Ochrona przed elektrycznością statyczną

12.15-12.30 Przerwa kawowa

12.30-14.00 Prowadzenie prac kontrolno-pomiarowych  
i montażowych
• Aparatura i metody pomiarowe
• Pomiary eksploatacyjne wybranych urządzeń i instalacji 

(wybrane urządzenia i instalacje z grupy 1)

14.00-14.40   Lunch

14.40-16.10   Przyłączanie urządzeń i instalacji do sieci
• Zasady przyłączania do sieci 
• Określenie warunków przyłączenia do sieci
• Zasady odłączania od sieci
• Programowanie pracy sieci
• Usługi systemowe i rynek bilansujący

10 maja 2012 r., dzień drugi9 maja 2012 r., dzień pierwszy

Harmonogram

Podstawowe akty prawne obowiązujące w zakresie 
dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Upoważniam firmę MS Consulting do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto 
MS Consulting: MultiBank 70 1140 2017 0000 4702 0648 1461 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z 
warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.) MS Consulting (zwana dalej MS Consulting), informuje, że jest administratorem danych 
osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MS Consunting, 
świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów MS Consulting. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie 
drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MS Consulting oraz klientów MS Consulting. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.

Wypełniony formularz 
wyślij na e-mail:

Firma: Ulica:

Kod pocztowy: Miasto:

Firma: Ulica:

Kod pocztowy: Miasto:

Telefon: Fax:

E-mail:

Pełna nazwa firmy:

Ulica:

Kod pocztowy: Miasto:

Dane potrzebne do wystawienia Faktury Vat

Oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT

i posiada numer NIP:

Stanowisko: Departament:

Stanowisko: Departament:

Nazwisko:Imię:1.

Imię: Nazwisko:2.

WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI
W przypadku większej ilości osób prosimy wysyłać zgłoszenia w kilku formularzach

kontakt@msconsulting.net.pl

MS Consulting

Adres korespodencyjny:
ul. Zorzy Polarnej 23/4
05-500 Piaseczno - Józefosław
Tel: 22 258 17 93
Fax: 22 378 36 44
Mobile: +48 508 154 626

E-mail: kontakt@msconsulting.net.pl

NIP: 522-105-3902 
Regon: 011171664

1.   Koszt uczestnictwa jednej osoby
w Warsztacie wynosi:
990 PLN + VAT 22% do 22.07.2010 r. 
1190 PLN + VAT 22% od 23.07.2010 r.

2.   Cena obejmuje prelekcje, materiały
dotyczące szkolenia, przerwy kawowe
oraz lunch

3.   Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy
Państwu potwierdzenie udziału i fakturę
pro-forma

4.   Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie
7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie
później niż przed rozpoczęciem
Warsztatu

5.   Wpłaty należy dokonać na konto
MultiBank 
70 1140 2017 0000 4702 0648 1461

6.   Rezygnację z udziału należy przesyłać 
na adres e-mail: 
kontakt@mscconsulting.net.pl

7.   W przypadku rezygnacji do 
15.07.2010 r. - rezygnacja bez kosztów

8.   W przypadku rezygnacji od 16.07.2010 
r. do 23.07.2010 r. obciążymy Państwa 
opłatą administracyjną w wysokości 
200 PLN + 22% VAT

9.   W przypadku rezygnacji po 
23.07.2010 r. obciążymy Państwa 
opłatą w wysokości 990 PLN 
+ 22% VAT

10. W przypadku rezygnacji uzasadnionej 
udokumentowanym działaniem siły 
wyższej – bez opłat

11. Zamiast zgłoszonej osoby 
w Warsztacie może wziąć udział inny 
pracownik firmy pod warunkiem 
przesłania danych osoby zastępczej 
drogą mailową w terminie do 7 dni 
przed rozpoczęciem Warsztatu

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 
do uzasadnionych lub spowodowanych 
siła wyższą zmian w programie

13.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 
do odwołania szkolenia  w wypadku 
działania siły wyższej, zobowiązując się 
wówczas do zwrotu wpłaconych opłat 
w pełnej wysokości

Warunki uczestnictwa

lub faxem: 22 378 36 44

NIE, 

 

nie wezmę udziału w prezentowanym szkoleniu, jednak proszę o informowanie 
mnie o planowanych wydarzeniach organizowanych przez MS Consulting

chcę wziąć udział w konferencji

„Komisje kwalifikacyjne”

 Koszt uczestnictwa:
990 PLN + VAT 22% do 22.07.2010
1190 PLN + VAT 22% od 23.07.2010

TAK,

5% rabatu od 2 osób oraz 10% od 3 osób z tej samej firmy

Komisje kwalifikacyjne

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby  
w Warsztacie wynosi:  
1490 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 
do 20.04.2012 
1690 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 
od 21.04 do 27.04.2012 
1890 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 
po 27.04.2012 

2. Cena obejmuje prelekcje, materiały 
dotyczące szkolenia, przerwy kawowe 
oraz lunch 

3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy 
Państwu potwierdzenie udziału i 
fakturę pro-forma 

4. Prosimy o dokonanie wpłaty w 
terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, 
ale nie później niż przed rozpoczęciem 
Warsztatu 

5. Wpłaty należy dokonać na konto 
MultiBank 70 1140 2017 0000 4702 
0648 1461 

6. Rezygnację z udziału należy przesyłać 
na adres e-mail: kontakt@mscconsul-
ting.net.pl 

7. W przypadku rezygnacji do 24.04.2012 
r. - rezygnacja bez kosztów 

8. W przypadku rezygnacji od 25.04.2012 
r. do 30.04.2012 r. obciążymy Państwa 
opłatą administracyjną w wysokości 
290 PLN + 23% VAT 

9. W przypadku rezygnacji po 30.04.2012
r. obciążymy Państwa opłatą w wyso-
kości 990 PLN + 23% VAT 

10. 10. W przypadku rezygnacji uzasadnio-
nej udokumentowanym działaniem siły 
wyższej – bez opłat 

11. Zamiast zgłoszonej osoby w Warsztacie 
może wziąć udział inny pracownik fir-
my pod warunkiem przesłania danych 
osoby zastępczej drogą mailową w 
terminie do 7 dni przed rozpoczęciem 
Warsztatu 

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 
do uzasadnionych lub spowodowanych 
siła wyższą zmian w programie 

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 
do odwołania szkolenia  w wypadku 
działania siły wyższej, zobowiązując się 
wówczas do zwrotu wpłaconych opłat 
w pełnej wysokości

Wypełniony formularz 
wyślij na e-mail:

zgloszenia@msconsulting.net.pl

lub faxem: 22 378 36 44KOMISJE KWALIFIKACYJNE 

WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI
W przypadku większej ilości osób prosimy wysyłać zgłoszenia w kilku formularzach

MS Consulting

Adres korespodencyjny:
ul. Zorzy Polarnej 23/4
05-500 Piaseczno - Józefosław
Tel: 22 258 17 93
Fax: 22 378 36 44
Mobile: +48 508 154 626

E-mail: kontakt@msconsulting.net.pl

NIP: 522-105-3902 
Regon: 011171664

Upoważniam firmę MS Consulting do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto  MS 
Consulting: MultiBank 70 1140 2017 0000 4702 0648 1461 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się  
z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.) MS Consulting (zwana dalej MS Consulting), informuje, że jest administratorem danych 
osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MS Consunting, 
świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów MS Consulting. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie 
drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MS Consulting oraz klientów MS Consulting. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania i uwuania.

TAK, chcę wziąć udział w konferencji „Komisje kwalifkacyjne” 

Koszt uczestnictwa w dwóch dniach szkolenia:
1490 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu do 20.04.2012
1690 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu od 21.04 do 27.04.2012
1890 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu po 27.04.2012

4% rabatu od 2 osób oraz 6% od 3 osób z tej samej firmy

NIE, nie wezmę udziału w prezentowanym szkoleniu, jednak proszę o informowanie 
mnie o planowanych wydarzeniach organizowanych przez MS Consulting

- 9-10.05.2012
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