Lifelong Learning Programme

Porozumienie o Współpracy
w sprawie wdrożenia i stosowania zasad projektu ELEVET w procesie
kształcenia, szkolenia i nadawania uprawnień zawodowych inżynierom
elektrykom
Wprowadzenie
Na wstępie podajemy niżej krótkie informacje o projekcie ELEVET.
Realizację projektu rozpoczęto 01-10-2011, Partnerami w tym przedsięwzięciu byli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SEP – Stowarzyszenie Elektryków Polskich – Koordynator projektu
PIGE – Polska – Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki
SIER – Rumunia – Stowarzyszenie Inżynierów Energetyków
CECE –Hiszpania – Konfederacja Centrum Edukacji i Szkolenia
CONSEL CONSORZIO– ELIS – Włochy – Konsorcjum Kształcenia Zawodowego
EFVET – Belgia – Europejskie Forum Kształcenia Technicznego i Zawodowego

Uczestnicy projektu, na bazie otrzymanych w wyniku ankietyzacji z ponad 2000 firm w
Europie informacji, stworzyli wykaz niezbędnych dla wykonujących prace inżynieryjne w
firmach branży elektrycznej, energetycznej i informatycznej umiejętności, zarówno
zawodowych jak i tzw. miękkich (menedżerskich, społecznych i osobistych). Dało to
podstawę do określenia wymagań stawianym pracownikom na stanowiskach inżynierskich
W ramach projektu zaproponowana została nowa formuła kształcenia i szkolenia
zawodowego dla zdobywania i weryfikowania wiedzy w odniesieniu do specjalistów
elektryków. Produkty końcowe projektu - podręcznik dla instruktorów (trenerów) oraz
programy ponad 50 rodzajów kursów, posłużą do zreformowania obecnego systemu
kształcenia w krajach członkowskich oraz będzie otworzona ścieżka dla wzajemnego
uznawania punktów za wyniki uzyskane w trakcie kształcenia zawodowego – zarówno
formalnego jak i nieformalnego. Wraz z wdrożeniem projektu istniejące obecnie bariery w
uznawaniu wiedzy uzyskanej poza granicami kraju, które utrudniają mobilność specjalistów,
powinny zostać zniwelowane.
Głównym celem projektu jest stworzenie jednego certyfikatu dla zawodowych
inżynierów elektryków (nie należy mylić z dyplomem uzyskiwanym w szkołach wyższych)
na poziomie europejskim, wydawanego według stworzonych w ramach projektu ELEVET
ujednoliconych wymagań, dotyczących wydawania uprawnień dla elektryków.

1

Porozumienie niniejsze reguluje zasady współpracy pomiędzy SEP - Stowarzyszeniem
Elektryków Polskich – koordynatorem projektu ELEVET (Przejrzystość Kształcenia
Elektryków), a niżej wymienionymi Urzędami Centralnymi:
1.
2.
3.
4.

Ministerstwo Gospodarki,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Urząd Regulacji Energetyki,
Urząd Dozoru Technicznego.

- zwanych dalej Stronami, jako Sygnatariuszami Porozumienia.
Strony uzgodniły, co następuje:
Art. 1 . Cel Porozumienia
Celem Porozumienia jest akceptacja przez wszystkich Sygnatariuszy potrzeby
wykorzystania wyników projektu ELEVET w praktyce szkolenia na kursach wg procedur
projektu ELEVET i nadawania uprawnień zawodowych elektrykom, którzy zdali odpowiedni
egzamin przed Komisjami Kwalifikacyjnymi powoływanymi przez odpowiednie Organizacje
i Urzędy, mające stosowne uprawnienia, zgodnie z Prawem Energetycznym.
Całość zadań dotyczących kształcenia i szkolenia będzie realizowana w ramach systemu
ELECVET (Electrical Engineers Continuous Vocational Education and Training System),
będącego ogólnoeuropejskim systemem kształcenia i szkolenia inżynierów elektryków,
nawiązującym do projektu ELEVET.
Ponadto do sumowania osiągnięć inżynierów elektryków wykorzystany zostanie
system ECVET, który jest europejskim systemem kumulowania osiągnięć za pośrednictwem
zdobywanych punktów, określanych zgodnie z Ramą Szkolenia Zawodowego Inżynierów
Elektryków (VET Framework and Credit Transfer).

Art. 2. Obowiązki Stron
Strony niniejszego Porozumienia
a) Akceptują wyniki osiągnięte podczas realizacji projektu ELEVET w latach 2011 – 2014,
finansowanego przez Unię Europejską i realizowanego przez następujących Partnerów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SEP – Stowarzyszenie Elektryków Polskich – Koordynator projektu
PIGE – Polska – Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki
SIER – Rumunia – Stowarzyszenie Inżynierów Energetyków
CECE –Hiszpania – Konfederacja Centrum Edukacji i Szkolenia
CONSEL CONSORZIO– ELIS – Włochy – Konsorcjum Kształcenia Zawodowego
EFVET – Belgia – Europejskie Forum Kształcenia Technicznego i Zawodowego
Wyniki zrealizowanych osiągnięć zostały zebrane i udokumentowane
w następujących dokumentacjach (materiałach szkoleniowych):
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- Rama szkoleniowa elektryków i przenoszenia osiągnięć (ang.: ,,VET Framework and
Credit Transfer”),
- Podręcznik dla wykładowców (ang.: ,,Handbook for Trainers”).
b) Będą się przyczyniać do wdrożenia i stosowania osiągnięć projektu ELEVET w kraju i do
uznawania uzyskanych uprawnień oraz odpowiednich punktów organizacji europejskiej
ECVET, zarówno przez elektryków w kraju, jak i przez elektryków z innych krajów UE, w
których stosowane są te same procedury projektu ELEVET (zarówno w zakresie kursów
kształcenia i szkolenia zawodowego, egzaminów, jak i przyznawania uprawnień
zawodowych oraz punktów służących do uzyskania tytułu ,,Euroinżyniera”; działania te
będą się przyczyniać do zmniejszenia barier mobilności inżynierów elektryków w Europie.
c) SEP, jako koordynator projektu ELEVET zobowiązuje się do przekazywania
Sygnatariuszom niniejszego Porozumienia wszelkich informacji i nowych dokumentów,
wynikających ze zmian, które mogą powstać w prawodawstwie krajowym lub w innych
krajach UE i przyczynić się do wprowadzenia stosownych korekt aktualnych procedur w
zakresie prowadzenia kursów szkoleniowych, egzaminowania, punktowania uczestników
tych szkoleń i nadawania uprawnień zawodowych.
Art. 3. Wypowiedzenie Porozumienia
Każda ze Stron może wypowiedzieć niezwłocznie niniejsze Porozumienie, jedynie w
wyniku jedynie zmian organizacyjno-prawnych, związanych z kształceniem i szkoleniem
inżynierów elektryków oraz nadawaniem uprawnień zawodowych. Podobnie, Porozumienie
niniejsze może stać się nieważne, gdyby w krajach UE przestały obowiązywać procedury
kształcenia, szkolenia, egzaminowania, punktowania i uznawania kwalifikacji zawodowych,
wynikające z projektu ELEVET oraz zostałyby zastąpione przez inny system realizacji
powyższych czynności dla inżynierów elektryków.
Art. 4. Termin realizacji Porozumienia
Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez wszystkie
Strony i pozostaje w mocy na czas nieokreślony, chyba, że zostanie rozwiązane zgodnie z Art.
3.
Art. 5. Zmiany lub uzupełnienia do Porozumienia
W czasie obowiązywania niniejszego Porozumienia możliwym jest wprowadzenie
dalszych zmian lub uzupełnień w jego treści, ale wymaga to formy pisemnej, przekazanej do
SEP, a następnie akceptacji wszystkich pozostałych Sygnatariuszy niniejszego Porozumienia.
Stowarzyszenie Elektryków Polskich przyjmuje na siebie obowiązek skoordynowania
nowych zapisów w treści niniejszego Porozumienia.

Art. 6. Klauzula dotycząca jurysdykcji
W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy Stronami i niemożliwości ich polubownego
rozwiązania, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sądy, zgodnie z prawem
obowiązującym w Polsce.
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Porozumienie o Współpracy w imieniu jego Sygnatariuszy podpisali:

1. Stowarzyszenie Elektryków Polskich………………………………….
2. Ministerstwo Gospodarki………………………………………………
3. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego…………………………
4. Urząd Regulacji Energetyki……………………………………………
5. Urząd Dozoru Technicznego…………………………………………..

This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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