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ZGŁOSZENIE  

wykonania prac inwestycyjnych/ eksploatacyjnych / pomocniczych*  

przy urządzeniach elektroenergetycznych lub w pobliżu urządzeń  

ENERGA – OPERATOR SA Oddział w …  

z dnia ............................... 20…… roku 

 

1. Zgłaszający: .............................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................................... 
 (nazwa firmy, adres, numer tel. / faksu / mail) 

2. Miejsce pracy: ........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 
 (miejscowość, rodzaj urządzenia, numer eksploatacyjny) 

 

3. Informacje Wykonawcy dotyczącego strefy pracy i warunków dotyczących bezpiecznego wykonania pracy:  

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 
(dodatkowo opis stanowiska lub miejsca pracy – dotyczy prac wykonywanych na terenie stacji elektroenergetycznych110/15 kV) 

 

4. Kierujący zespołem: ..................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................................. 
(imię, nazwisko, świadectwo kwalifikacyjne - numer uprawnień i okres ważności, numer telefonu kontaktowego) 

 

5. Ilość pracowników: .............., w tym posiadających świadectwa kwalifikacyjne: ...................................................... 
(nie należy uwzględniać operatorów sprzętu do mechanizacji pracy) 

6. Sprzęt do mechanizacji pracy: ........................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

a) Ilość operatorów sprzętu mechanicznego wchodzących w skład zespołu: ................, 
(w przypadku wykonywania prac eksploatacyjnych operatorzy sprzętu powinni posiadać świadectwa kwalifikacyjne) 

b) Ilość operatorów sprzętu mechanicznego, dołączających do zespołu na czas użycia sprzętu, 

nie wykonujących bezpośrednio prac eksploatacyjnych: ……..….., 
(operatorzy sprzętu nie są zobowiązani do posiadania świadectwa kwalifikacyjnego) 

7. Nadzorujący (w przypadku wykonywania prac pomocniczych): ...................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................. 
(imię, nazwisko, świadectwo kwalifikacyjne - numer uprawnień i okres ważności, numer telefonu kontaktowego) 

8. Podstawa prawna zgłoszenia: ......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 
(Warunki Przyłączenia Nr … / Umowa Nr ... / Zlecenie inwestycyjne Nr ...*.) 

9. Szczegółowy zakres prac: .............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

 

10. Planowany termin rozpoczęcia pracy: ............................................................................................................................................. 
(dzień, miesiąc, rok, godzina) 

 

11. Planowany termin zakończenia pracy: ............................................................................................................................................ 
(dzień, miesiąc, rok, godzina) 

 

12. Planowane przerwy w pracy ……………………………………………………………………………………………(z likwidacją strefy 

pracy lub bez likwidacji strefy pracy). 

13. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia konieczności wykonania robót do właściwego Rejonu Dystrybucji lub 

odpowiedniej dla rodzaju wykonywanych prac komórki organizacyjnej Oddziału ENERGA – OPERATOR SA w terminie 

minimum 14 dni roboczych przed planowanym wyłączeniem. 
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14. Odpowiedni Rejon Dystrybucji lub odpowiednia dla rodzaju wykonywanych prac komórka organizacyjna Oddziału  

ENERGA – OPERATOR SA powiadomi mailem, telefonicznie lub faksem zgłaszającego w zakresie podjętej decyzji o zgodzie 

na wyłączenie. W przypadku informacji o braku możliwości zrealizowania zgłoszenia w proponowanym terminie należy 

dokonać ponownego zgłoszenia na nowym formularzu, bez konieczności ponownego przesyłania załączników, których treść 

nie ulega zmianie. 

15. Osoby odpowiedzialne za realizację prac ze strony Zgłaszającego: 

 

 ................................................................................ - ................................................... 
(imię i nazwisko, pełniona funkcja)      (telefon kontaktowy) 

 ................................................................................ - ................................................... 
(imię i nazwisko, pełniona funkcja)     (telefon kontaktowy) 

16. Do przedmiotowego zgłoszenia Wykonawca prac dołącza: 

 kopię projektu technicznego obejmującą: stronę tytułową, opis techniczny, schemat ideowy, uzgodnienie projektu.  

W przypadku: braku schematu jednokreskowego lub schematu nie określającego jednoznacznie strefę pracy - 

wykonawca dostarcza odręcznie wykonany schemat jednoznacznie ją określający. 

 szczegółowy opis prac do wykonania w poszczególnych dniach wraz ze schematem wg formularza „Harmonogram 

wykonania prac związanych z …”  stanowiący integralny załącznik do przedmiotowego Zgłoszenia, 

 przy używaniu podnośników koszowych i żurawi do wykonywania prac na terenie napowietrznych rozdzielni 

elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym należy dołączyć  

do zgłoszenia plany sytuacyjne z naniesionymi strefami działania sprzętu, uwzględniającymi jego przemieszczanie na 

poszczególnych etapach wykonywania pracy.  

17. Zgłaszający oświadcza, że zapoznał się z treścią obowiązujących na terenie działania ENERGA – OPERATOR S.A. 

standardów oraz instrukcji i znane mu są ich postanowienia, których deklaruje się przestrzegać. Aktualna treść dokumentów 

publikowana jest na stronie internetowej pod adresem:  

https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy 

 

 

Załączniki: 

1. ......................................................................................................................................................... 

2. ......................................................................................................................................................... 

3. ......................................................................................................................................................... 

4. ......................................................................................................................................................... 

5. ......................................................................................................................................................... 

 

Zgłaszający: 

 

 

................................................................................... - ............................................................... 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)     (pieczęć i podpis) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

 
WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE 

Zawiadamiamy, że 
1. Istnieje możliwość przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji robót w zakresie stosowania właściwych technologii pracy  

oraz przestrzegania przepisów bhp i środowiska przez upoważnionych przedstawicieli ENERGA – OPERATOR SA. 
2. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości mających wpływ na bezpieczeństwo pracy ludzi i urządzeń ENERGA – OPERATOR SA zastrzega sobie prawo do natychmiastowego 

przerwania pracy objętej przedmiotowym zgłoszeniem. W powyższym przypadku całość kosztów związanych z brakiem realizacji zadania poniesie Zgłaszający. 
3. W przypadku przedłużenia planowanego czasu pracy poza ustalony termin z winy Zgłaszającego zostanie on obciążony karami umownymi zgodnie z zawartą umową lub kosztami 

nie dostarczonej odbiorcom energii elektrycznej. 
4. ENERGA – OPERATOR SA zastrzega sobie możliwość odwołania pracy, bez ponoszenia odpowiedzialności za powstałe koszty, w stanach zwiększonej ilości awarii sieciowych 

uniemożliwiających dopuszczenie brygad Zgłaszającego do pracy na urządzeniach ENERGA – OPERATOR SA. O powyższym Zgłaszający zostanie niezwłocznie powiadomiony 
mailem, telefonicznie lub faksem. 

5. Na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018r. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z realizacją 
niniejszego zgłoszenia. 

https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy

