Ankieta dla przedsiębiorstw dotycząca projektu ELEVET
Projekt ELEVET (ang.: ,,Electrical engineers vocational education transparency”), realizowany w
ramach Unii Europejskiej w języku polskim nosi nazwę: ,,Przejrzystość kształcenia zawodowego inżynierów
elektryków”. Jest on realizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci, będącego częścią programu
edukacyjnego Unii Europejskiej: ,,Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme).
Głównym celem projektu ELEVET jest stworzenie ogólnoeuropejskiego ujednoliconego systemu
kształcenia elektryków i nadawania uprawnień zawodowych w drodze stosownej dyrektywy europejskiej.
Nadawanie uprawnień wg. ujednoliconych wymagań powinno pomóc we wzajemnym uznawaniu kwalifikacji
zawodowych przez firmy europejskie zatrudniające elektryków bez różnicy, w którym kraju UE zdobywali
wykształcenie i uprawnienia zawodowe.
Realizacja projektu ELEVET rozpoczęła się 1 października 2011 r. i będzie trwać 30 miesięcy, tj. do
31 marca 2014 r. W realizacji tej biorą bezpośredni udział organizacje z 6 krajów UE, tj. Belgii, Danii,
Hiszpanii, Rumunii, Włoch i Polski.
Koordynatorem całości projektu jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), a współpartnerami są
następujące organizacje:
1) PIGE – Polska – Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki,
2) CECE – Hiszpania – The Spanish Confederation of Teaching Center,
3) SIER – Rumunia – Society of Power Engineers in Romania,
4) CONSEL – ELIS – Włochy,
5) SDE College – Dania,
6) EFVET – Belgia – European Forum of Technical and Vocational Education and Training.
Niniejsza ankieta opracowana przez SEP oraz PIGE ma na celu pomóc w stworzeniu ujednoliconego
systemu kształcenia i nadawania uprawnień zawodowych, o czym była mowa wyżej.
Biorąc pod uwagę powyższe, zespół biorący udział w realizacji programu ELEVET zwraca się z
uprzejmą prośbą do wszystkich przedsiębiorstw i organizacji objętych niniejszą ankietą o odpowiedzi na
pytania i problemy wymienione w tej ankiecie.

1. Podstawowe dane o ankietowanej firmie
1a. Rodzaj działalności prowadzonej w firmie ( wybierz wszystkie pasujące pozycje, które
należy podkreślić)
a)

produkcyjna





b)





c)
d)
e)
f)
g)

przemysł ciężki
przemysł lekki,
przemysł motoryzacyjny,
inna - jakie….
projektowa, projektowo-wykonawcza, wykonawcza (podkreślić właściwą) w dziedzinie:
sieci elektroenergetycznych wysokiego, średniego lub niskiego napięcia,
automatyki,
telekomunikacji,
odnawialnych źródeł energii,
innych…
związana z wytwarzaniem energii elektrycznej,
związana z przesyłem energii elektrycznej,
związana z dystrybucją energii elektrycznej,
związana z handlem i obrotem energii elektrycznej,
związana z organizowaniem, prowadzeniem tematycznych kursów i szkoleń oraz z nauką
zawodu.
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1b. Zatrudnienie w firmie
Ogółem - poniżej 5 osób,
od 5 do 10,
od 10 do 50,
od 50 do 200,
powyżej 200 osób,
w tym liczba elektryków na różnych stanowiskach i bezpośrednio zajmujących się różnymi
problemami elektrotechniki, np. konserwacji, eksploatacji, instalowaniem sieci i urządzeń
elektrycznych lub zatrudnionymi w prowadzeniu ruchu sieci i systemów elektroenergetycznych.

1c. Współpraca oraz wymiana doświadczeń ankietowanej firmy z innymi firmami oraz
ośrodkami
brak współpracy,
tylko firmy krajowe,
krajowe i UE,
ośrodki akademickie,
inne – jakie.







1d. Pozycja firmy na rynku
lokalna,
znacząca lub dominująca w kraju,
znacząca lub dominująca w skali europejskiej.





2. Problemy, z jakimi spotykali się pracownicy firmy w ciągu ostatnich kilku lat
2a. Zagrożenia porażeniem (podkreślić pozycję o dominującym znaczeniu)
zagrożenie porażeniem w liniach i stacjach o napięciu powyżej 1 kV,
zagrożenie porażeniem w instalacjach do 1 kV.




2b. Uszkodzenia wewnętrznych systemów zasilania (podkreślić wszystkie pasujące pozycje
bez względu na liczbę uszkodzeń):
systemy elektroenergetyczne,
systemy klimatyzacji,
systemy wentylacji,
systemy łączności.






2c. Problemy związane z jakością energii elektrycznej, w tym wywołane przez (należy
właściwą odpowiedź podkreślić):






wahania napięcia,
przerwy w dostawie energii,
wyższe harmoniczne w sieci elektroenergetycznej,
błędy urządzeń do przetwarzania danych,
inne……

2d. Zagrożenie spowodowane przez wyładowana piorunowe (należy właściwą odpowiedź
podkreślić):




pożar,
uszkodzenia mechaniczne,
uszkodzenia urządzeń przez przepięcia atmosferyczne,
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2e. Konieczność zwiększenia efektywności gospodarowania energią elektryczną, analiza
zużycia energii oraz możliwości szukanie oszczędności w (należy właściwą odpowiedź
podkreślić):



oświetleniu,
napędach,
wentylacji i klimatyzacji,
wprowadzenie inteligentnych systemów sterowania - automatyka budynków,
termomodernizacja budynków,



wymiana systemu grzewczego,



inne (jakie)…………






2f. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w tym (należy właściwą odpowiedź
podkreślić):







systemy solarne oraz fotowoltaiczne,
turbiny wiatrowe - moc do 5 kW, do 200 kW , do 2 MW, powyżej 2 MW (podkreślić właściwą odpowiedz),
małe elektrownie wodne,
wykorzystanie biomasy,
biogazownie,
inne (jakie)…….

2g. Prace pod napięciem (podkreślić dominujące pozycje)




prace pod napięciem do 1 kV,
prace pod napięciem do 30 kV,
prace pod napięciem powyżej 30 kV

3. Informacje dotyczące wymagań, jakie powinni spełniać nowo zatrudniani
pracownicy - elektrycy
3a. W ciągu najbliższych kilku lat firma przewiduje zatrudnienie pracowników
specjalizujących się w dziedzinie:














sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia (wykonawstwo, konserwacja i
eksploatacja),
instalacji elektrycznych niskiego napięcia (wykonawstwo, konserwacja i eksploatacja),
kompatybilności elektromagnetycznej ( EMC),
smart grid,
smart metering,
automatyki sieci elektroenergetycznej,
ochrony odgromowej i przepięciowej,
automatyki budynków,
odnawialnych źródeł energii,
prowadzenia ruchu w systemie przesyłowym elektroenergetycznym,
prowadzenia ruchu w sieci dystrybucyjnej,
systemów zarządzania energią,
audytów energetycznych budynków i audytów efektywności energetycznej.

Wypełniając dalszą część ankiety należy przestrzegać przedstawionych poniżej reguł.
1. Każdemu tematowi lub zagadnieniu przedstawionemu w tabelach można przypisać według
ważności od 1 do 10 punktów, przy czym 10 – najważniejsze zagadnienie, 1 – najmniej
ważne zagadnienie.
2. W tabelach mających 15 zagadnień, odpowiednio przypisujemy od 1 do 15 punktów, przy
czym 15 – najważniejsze zagadnienie, 1 – najmniej ważne zagadnienie.
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3b. Oczekiwania dotyczące kompetencji zatrudnianych pracowników związanych z
bezpieczeństwem i higieną pracy
Tabela 1. Zakres oczekiwanej wiedzy
Lp.

Inżynier

Opis wiedzy

1

Wiedza o prawach i obowiązkach pracodawcy w zakresie BHP.

2

Wiedza o prawach i obowiązkach pracownika w zakresie BHP.

3

Wiedza o zagrożeniach występujących w miejscu pracy.

4

Znajomość przepisów dotyczących eksploatacji urządzeń
elektroenergetycznych występujących w miejscu pracy.

5

Wiedza o skutkach oddziaływania czynników szkodliwych na
organizmy żywe oraz środowisko.

6

Znajomość podstawowych pojąć związanych z ochroną
przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią.

7

Wiedza dotycząca uprawnień pracownika związanych z ochroną
życia i zdrowia.

8

Znajomość wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się
eksploatacją urządzeń i sieci oraz trybu potwierdzania tych
kwalifikacji.

Tabela 2. Zakres oczekiwanych umiejętności
Lp.

Opis umiejętności

Inżynier

1

Umiejętność przewidywania zagrożeń dla zdrowia i życia związanych
z wykonywaniem zadań zawodowych.

2

Umiejętność przewidywania zagrożeń dla mienia i środowiska
związanych z wykonywaniem zadań zawodowych.

3

Umiejętność stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
podczas wykonywania zadań zawodowych.

4

Umiejętność organizowania stanowiska pracy zgodnie z
wymaganiami ergonomii i przepisami BHP.

5

Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym w
wypadkach przy pracy.

6

Umiejętność oceny właściwości urządzenia pod względem
zagrożenia użytkownika..

7

Umiejętność opracowania przepisów i instrukcji zapewniających
bezpieczne użytkowanie urządzeń

8

Umiejętność określenia przyczyn stresu i sposobów walki ze stresem.

9

Umiejętność organizacji szkoleń z zakresu zagrożeń i
komunikatywnego przekazywania wiedzy słuchaczom

10

Umiejętność określania ryzyka zawod. dla różnych stanowisk pracy

3c. Oczekiwania dotyczące kompetencji zatrudnianych pracowników związanych z
działalnością gospodarczą.
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Tabela 3. Zakres oczekiwanej wiedzy
Lp.

Inżynier

Opis wiedzy

1

Podstawowa wiedza o przepisach prawa pracy.

2

Podstawowa znajomość prawa i przepisów dotyczących ochrony
danych osobowych, prawa autorskiego i własności przemysłowej

3

Wiedza o firmach i instytucjach związanych z obszarem działania
firmy.

4

Wiedza o przepisach dotyczących działalności gospodarczej.

5

Wiedza dotycząca zarządzania i zarządzania jakością.

6

Wiedza dotycząca zasad tworzenia i rozwoju firm indywidualnej
przedsiębiorczości w zakresie elektrotechniki.

7

Wiedza niezbędna do zrozumienia społecznych i ekonomicznych
uwarunkowań działalności technicznej.

8

Wiedza o podstawach prawa administracyjnego i karnego.

9

Normalizacja krajowa i zagraniczna.

10

Wiedza dotycząca stylu, strategii oraz technik wywierania wpływu w
negocjacjach.

Tabela 4. Zakres oczekiwanych umiejętności
Lp.

Opis umiejętności

Inżynier

1

Umiejętność rozróżniania form organizacyjno prawnych
przedsiębiorstw

2

Umiejętność opracowania planu marketingowego

3

Umiejętność stosowania przepisów Kodeksu pracy dotyczących praw
i obowiązków pracownika.

4

Umiejętność prowadzenia negocjacji i podejmowania decyzji.

5

Umiejętność samodzielnego planowania procesów samokształcenia
oraz inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych osób

6

Umiejętność opracowania i realizacji harmonogramu prac zespołu
uwzględnieniem określonych priorytetów.

7

Umiejętność opracowania programów naprawczych i likwidacyjnych.

8

Umiejętność określania zamierzeń inwestorskich.

9

Umiejętność przygotowania dokumentacji niezbędnej do
uruchomienia działalności gospodarczej.

10

Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, prowadzenia
korespondencji oraz stosowania programów komputerowych
wspomagających działalność gospodarczą.

3d. Pozyskanie specjalistów następować będzie w ramach (podkreślić wszystkie
właściwe pozycje)
1. zatrudnienia specjalistów z zewnątrz,
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2. dodatkowego kształcenia własnych pracowników na kursach zewnętrznych,
3. organizacji wewnętrznych kursów specjalistycznych (szkolenia w firmie),
4. samokształcenia pracowników zakończonych zewnętrzną certyfikacją.

3e. Oczekiwania dotyczące tematyki kursów związanych z bezpieczeństwem ludzi
i urządzeń, bezpieczeństwem energetycznym oraz zarządzaniem i organizacją
pracy
Tabela 5. Zestawienie tematów dotyczących bezpieczeństwa ludzi i urządzeń
Lp.

Tematy dotyczące bezpieczeństwa ludzi i urządzeń

Inżynier

1

Ochrona przeciwporażeniowa, pomiary ochrony przeciwporażeniowej
do 1 kV.

2

Ochrona przeciwporażeniowa w liniach i stacjach o napięciu powyżej
1 kV.

3

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych, linii i stacji. Ocena
ryzyka, projektowanie, wykonawstwo i pomiary urządzeń
piorunochronnych.

4

Ograniczanie przepięć w sieciach elektroenergetycznych, instalacji
elektrycznej oraz w obwodach sygnałowych.

5

Ochrona przed elektrycznością statyczną (biura, przemysł,
stanowiska pracy).

6

Ochrona przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego na
organizmy żywe oraz środowisko.

7

Prace pod napięciem do 1 kV.

8

Prace pod napięciem powyżej 1 kV.

9

Bezpieczna eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych.

10

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń i systemów.

11

Jakość energii elektrycznej w sieciach niskiego napięcia,
rozwiązywanie problemów związanych z jakością energii
elektrycznej.

12

Jakość energii elektrycznej w sieciach wysokiego i średniego
napięcia, rozwiązywanie problemów związanych z jakością energii
elektrycznej.

13

Bezpieczeństwo pracy w liniach i instalacjach elektrycznych prądu
stałego.

14

Bezpieczeństwo prac pomiarowych w instalacje elektrycznych nn.

15

Bezpieczeństwo prac pomiarowych w obwodach WN.

Tabela 6. Zestawienie tematów dotyczących bezpieczeństwa energetycznego.

Lp

Tematy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego
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Inżynier

1

Energia odnawialna. Odnawialne źródła energii. Przyłączenie i
współpraca odnawialnych źródeł energii z systemem
elektroenergetycznym.

2

Optymalizacja zużycia energii elektrycznej w miejscach
priorytetowych dla przedsiębiorstwa

3

Smart grids – inteligentne sieci elektroenergetyczne oraz smart
metering – nowoczesne systemy pomiarowe.

4

Rezerwowe źródła zasilania.

5

Optymalizacja energetycznych wskaźników technicznoekonomicznych w zakładach przemysłowych.

6

Modernizacja elektrowni przemysłowych w warunkach
występowania zmian w zapotrzebowaniu na energię elektryczną.

7

Efektywność energetyczna instalacji elektrycznej w obiektach
budowlanych.

8

Optymalizacja struktur systemów eksploatacyjnych
przemysłowych urządzeń elektroenergetycznych.

9

Automatyzacja sieci elektroenergetycznej średniego i wysokiego
napięcia.

10

Ochrona przed oddziaływaniem sieci elektroenergetycznych na
środowisko

Tabela 7. Zestawienie tematów dotyczących zarządzania i organizacji pracy
Lp.

Tematy dotyczące zarządzania i organizacji pracy

1

Budowanie zespołu i komunikacja w grupie.

2

Rachunek opłacalności projektów inwestycyjnych oraz analiza ich
ryzyka.

3

Efektywność zarządzania zespołem.

4

Kreatywność i innowacyjność w biznesie.

5

Skuteczna strategia marketingowa.

6

Zarządzanie projektem.

7

Kierowanie i motywowanie zespołu.

8

Zarządzanie produkcją i logistyka.

9

Audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwie.

10

Zarządzanie czasem i organizacja pracy.

Inżynier

Tabela 8. Zestawienie tematów dotyczących miękkich kompetencji menadżerskich
Lp.
1

Tematy dotyczące miękkich kompetencji menadżerskich
Budowanie sprawnej organizacji.
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Inżynier

2

Budowanie zespołów.

3

Delegowanie zadań.

4

Kierowanie.

5

Kontrola menadżerska.

6

Motywowanie.

7

Myślenie strategiczne.

8

Ocena i rozwój podwładnych.

9

Planowanie.

10

Przywództwo.

11

Rozwiązywanie konfliktów i efektywne zarządzanie emocjami w
trudnych sytuacjach spolecznych

12

Zarządzanie informacjami.

13

Zarządzanie procesami.

14

Zarządzanie przez cele.

15

Zarządzanie zmianą.

Tabela 9. Zestawienie tematów dotyczących miękkich kompetencji społecznych
Lp.

Tematy dotyczące miękkich kompetencji społecznych

1

Autoprezentacja.

2

Budowanie relacji z innymi.

3

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

4

Komunikacja pisemna.

5

Negocjowanie, sztuka przekonywania i prowadzenia rozmów

6

Obsługa klienta.

7

Obycie międzykulturowe.

8

Orientacja na klienta – profesjonalna obsługa klienta wewnętrznego
i zewnętrznego

9

Otwartość na innych.

10

Prowadzenie prezentacji.

11

Relacje z przełożonymi.

12

Współpraca w zespole.

13

Wywieranie wpływu.

14

Komunikatywność.

15

Kultura osobista.

Inżynier

Tabela 10. Zestawienie tematów dotyczących miękkich kompetencji osobistych
Lp.

Tematy dotyczące miękkich kompetencji osobistych
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Inżynier

1

Dążenie do rezultatów.

2

Elastyczność myślenia.

3

Gotowość uczenia się.

4

Kreatywność i asertywność

5

Myślenie analityczne.

6

Organizacja pracy własnej.

7

Otwartość na zmiany.

8

Podejmowanie decyzji.

9

Radzenie sobie z niejednoznacznością.

10

Radzenie sobie ze stresem.

11

Rozwiązywanie problemów.

12

Rozwój zawodowy.

13

Samodzielność.

14

Sumienność.

15

Zarządzanie czasem.

4. Uprawnienia zawodowe
Wymienić nazwy zawodów wykonywanych w firmie przez elektryków, które zdaniem firmy powinny
być wykonywane zasadniczo tylko po uzyskaniu uprawnień zawodowych po odbyciu stosownych szkoleń i
zdaniu egzaminu przed uprawnioną Komisją Kwalifikacyjną.

5. Informacje dotyczące osoby/firmy wypełniającej ankietę




Stanowiska w firmie (kierownicze, personel techniczny, administracyjne)
Wykształcenie
Staż pracy (do 5 lat, od 5 do 10 lat, powyżej 10)
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