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Specjalistyczne szkolenie z prac pod napięciem przy elektroenergetycznych
liniach napowietrznych, kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych
dla elektromonterów
Nidzica, 16-18.02.2022, 23-25.02.2022
Celem szkolenia jest zaznajomienie elektromonterów z Instrukcją PPN przy elektroenergetycznych liniach
napowietrznych i kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1 kV oraz wykonywanie przez nich prac
pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych, kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych.
Szkolenie skierowane jest do elektromonterów
Organizator zastrzega sobie możliwość zweryfikowania uprawnień posiadanych przez uczestników
Forma prowadzenia szkolenia:
Wykład, zadania praktyczne, praca na poligonach pod napięciem
Inne wymagania: Organizator zapewnia wszelkie niezbędne materiały dydaktyczne i szkoleniowe.
Wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu usług szkoleniowo-rozwojowych Wiśniewski
Nidzica Sp. z o.o. dostępnym na stronie www.wisniewski-nidzica.pl w zakładce szkolenia.
Szkolenie odbywać się będzie w bezpiecznych i higienicznych warunkach pracy. Z uwagi na sytuację
pandemiczną w kraju, spowodowaną pandemią SARS-CoV-2, Organizator wdrożył i ściśle przestrzega procedur
bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia we współpracy z Głównym Inspektorem
Sanitarnym. Uczestnicy o wszelkich zasadach i wytycznych są informowani w dniu przybycia na usługę.
Organizator zapewnia środki do dezynfekcji. Uczestnicy powinni posiadać własne maseczki, zakrywające obszar
ust i nosa.
PROGRAM SZKOLENIA1 – 16-18.02.2022, 23-25.02.2022
Lp.
Temat
Liczba godzin
Część teoretyczna:
Terminologia, definicje i technologie dotyczące PPN
Sprzęt i narzędzia do PPN
1.
Instrukcja prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych
7
i kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1 kV
Przepisy dotyczące PPN, ochrona pracy
Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka przy pracach pod napięciach
Część praktyczna:
Sprzęt i narzędzia do PPN
Izolowanie stanowiska pracy, wykonanie prac elementarnych
Wykonywanie PPN przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych, kablowych
2.
i urządzeniach rozdzielczych na poligonie sieciowym bez napięcia
33
Wykonywanie PPN przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych, kablowych
i urządzeniach rozdzielczych na poligonie sieciowym pod napięciem
Dyskusje i omawianie ćwiczeń
Egzamin teoretyczny i praktyczny z ćwiczeń
RAZEM:
40
Szkolenie zakończone jest wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu w certyfikowanym Ośrodku
szkoleniowym.

Program szkolenia jest oparty na wymaganiach określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki socjalnej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003, Nr 89, poz. 828, z późn. zm.).
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Szkolenie nie wyczerpuje całej tematyki z zakresu eksploatacji, której znajomością powinien wykazać się
kandydat przystępujący do egzaminu. Jego celem jest przypomnienie i uporządkowanie wiedzy fachowej
uczestników na temat najważniejszych zasad, warunków technicznych, instrukcji, przepisów oraz norm
w powyższym zakresie.
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
• definiuje i rozróżnia technologie dotyczące PPN
• definiuje, charakteryzuje i dobiera sprzęt i narzędzia do PPN
• definiuje, posługuje się i przestrzega instrukcji prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach
napowietrznych i kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1 kV
• definiuje i przestrzega przepisów dotyczących PPN
• identyfikuje zagrożenia i ocenia ryzyko przy pracach pod napięciach
• organizuje sobie i osobom współpracującym bezpieczną przestrzeń do wykonywania prac pod napięciem
• izoluje stanowisko pracy oraz wykonuje prace elementarne
• wykonuje bezpiecznie i zgodnie z instrukcją PPN przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych,
kablowych i urządzeniach rozdzielczych pod napięciem do 1 kV
• dąży do samodoskonalenia swojego warsztatu pracy poprzez aktualizowanie swojej wiedzy
i umiejętności
TRENER
• z wykształcenia inżynier
• instruktor prac pod napięciem w sieciach 15 kV i 20 kV
• instruktor w zakresie odłączania i podłączania pod napięciem uziemień w liniach napowietrznych
do 20kV
• instruktor prac pod napięciem w sieciach napowietrznych 15kV i 20 kV metodą „rękawic
elektroizolacyjnych”
• pracownik dozoru i instruktor wykonywania przeglądów pod napięciem urządzeń elektroenergetycznych
do 30 kV
• instruktor prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych kablowych
i urządzeniach rozdzielczych do 1 kV
• instruktor prac pod napięciem w sieciach napowietrznych SN metodą „z odległości”
• elektromonter: PPN w sieci SN, prac pod napięciem w urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych
do 1 kV, prac pod napięciem w liniach napowietrznych NN
• pracownik dozoru: prac pod napięciem w sieciach 15 kV i 20 kV, PPN przy elektroenergetycznych liniach
napowietrznych do 1 kV, PPN przy urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 1 kV
• uprawnienia UDT do obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego – podest ruchomy przejezdny
• demonstrator prac na wysokości
• posiada uprawnienia pedagogiczne
• ukończył liczne kursy i szkolenia, w tym szkolenia doskonalące i aktualizujące posiadane uprawnienia
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Szkolenie obejmuje:
Uczestnictwo w zajęciach, zajęcia praktyczne, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
ukończenia
Miejsce i termin szkolenia:
16.02.2022, godz. 09:00 – 16:00 (8h dydaktycznych)
17.02.2022, godz. 09:00 – 16:00 (8h dydaktycznych)
18.02.2022, godz. 09:00 – 16:00 (8h dydaktycznych)
23.02.2022, godz. 09:00 – 16:00 (8h dydaktycznych)
24.02.2022, godz. 09:00 – 16:00 (8h dydaktycznych)
25.02.2022, godz. 09:00 – 16:00 (8h dydaktycznych)

Zakład Usługowo Handlowy
Instalatorstwo i Artykuły Elektryczne
Wiśniewski Nidzica Sp. z o. o.
Poznańska 258
05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP: 9840210767

Adres do korespondencji:
Biuro w Nidzicy
ul. Traugutta 20, 13-100 Nidzica
Tel./Fax (89)625-66-77
kom. 605202103

Ośrodek Badawczo-Szkoleniowy Wiśniewski
ul. Traugutta 20, 13-100 Nidzica
Sala wyposażona będzie w dostęp do WI-FI
Sala i poligony spełniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy dla uczestników i osób prowadzących
Organizator szkolenia:
Wiśniewski Nidzica Sp. z o.o.
Kontakt do organizatora:
Magdalena Chrześcijańska
tel.: 605202103, szkolenia@wisniweski-nidzica.pl

