G1-E
Wype³nia sekretariat komisji egzaminacyjnej

Nr ewidencyjny .............................................................
Data: wp³ywu ........................., wp³aty .........................
....................................................................................
/nazwa i adres lub pieczêæ wnioskodawcy/

Skierowano do Komisji Nr ...........................................
miejscowoœæ .........................................., data ........................

WNIOSEK
O SPRAWDZENIE WYMAGAÑ KWALIFIKACYJNYCH NA STANOWISKU EKSPLOATACJI
DLA OSÓB ZAJMUJ¥CYCH SIÊ EKSPLOATACJ¥ URZ¥DZEÑ,
INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH
WYTWARZAJ¥CYCH, PRZETWARZAJ¥CYCH, PRZESY£AJ¥CYCH I ZU¯YWAJ¥CYCH
ENERGIÊ ELEKTRYCZN¥
sporz¹dzono na postawie rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie
szczegó³owych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmuj¹ce siê eksploatacj¹ urz¹dzeñ, instalacji i sieci
/Dz. U. Nr 89. poz. 828 z 2003 r./

1. Nazwisko i imiê ....................................................................................................................................................
(wpisaæ drukowanymi literami)

2. Data i miejsce urodzenia .......................................................................................................................................................
3. Nr ewidencyjny PESEL
4. Legitymuj¹cy/a siê dowodem osobistym
5. Adres zamieszkania ...............................................................................................................................................................
6. Przygotowanie zawodowe:
a. wykszta³cenie ....................................................................................................................................................
b. przebieg pracy zawodowej ...............................................................................................................................
c. wykonywany zawód .........................................................................................................................................
d. rodzaj i zakres wnioskowanych uprawnieñ - wymagania kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji w zakresie:
obs³ugi, konserwacji, remontów, monta¿u, kontrolno-pomiarowym, */, obejmuj¹ce nastêpuj¹ce urz¹dzenia,
instalacje i sieci elektroenergetyczne - Grupa-1 - tj. wytwarzaj¹ce, przetwarzaj¹ce, przesy³aj¹ce i zu¿ywaj¹ce
energiê elektryczn¹ */:
1/. Urz¹dzenia pr¹dotwórcze przy³¹czone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez wzglêdu na wysokoœæ
napiêcia znamionowego;
2/. Urz¹dzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napiêciu nie wy¿szym ni¿ 1kV;
3/. Urz¹dzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napiêciu znamionowym powy¿ej 1kV;
4/. Zespo³y pr¹dotwórcze o mocy powy¿ej 50 kW;
5/. Urz¹dzenia elektrotermiczne;
6/. Urz¹dzenia do elektrolizy;
7/. Sieci elektrycznego oœwietlenia ulicznego;
8/. Elektryczna sieæ trakcyjna;
9/. Elektryczne urz¹dzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
10/. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urz¹dzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania
i zabezpieczeñ urz¹dzeñ i instalacji wymienionych w pkt. 1-9,
Tematyka egzaminu umieszczona na odwrocie.
7. Nazwa i adres pracodawcy ...................................................................................................................................
8. Za³¹czniki: - wykaz posiadanych œwiadectw kwalifikacyjnych ..........................................................................
- potwierdzenie dokonanej wp³aty za egzamin na konto: Stowarzyszenie Polskich Energetyków
Oddzia³ w Katowicach, Bank Przemys³owo-Handlowy PBK S.A. O/Katowice Nr 94 1060 0076 0000 3200 0030 6600
Wyra¿am zgodê na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych dla potrzeb Komisji Kwalifikacyjnej
........................................
........................................
Data
Podpis
(na podstawie art. 24 i art. 32 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, sk³adaj¹cy je ma prawo do wgl¹du, poprawy i kontroli swoich danych osobowych)

* zakres prac oraz rodzaje urz¹dzeñ, dla których o sprawdzenie kwalifikacji
- ubiega siê wnioskodawca, wskazaæ przez podkreœlenie

.............................................................
/nazwa i podpis wnioskodawcy/

..........................................., dnia ............................
......................................................
/pieczêæ komisji kwalifikacyjnej/

PROTOKÓ£
ZESPO£U EGZAMINACYJNEGO
Nr G-1/E................/................
1. Nazwisko i imiê osoby egzaminowanej ................................................................................................................................
2. Na podstawie egzaminu sprawdzaj¹cego znajomoœæ nastêpuj¹cych zagadnieñ (wg poni¿szej tabeli):

L.P TEMATYKA EGZAMINU

WYNIK*

d.

Zasady budowy, dzia³ania oraz warunki techniczne obs³ugi urz¹dzeñ, instalacji i sieci.
Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urz¹dzeñ, instalacji i sieci.
Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i monta¿owych.
Zasady i wymagania bezpieczeñstwa pracy i ochrony przeciwpo¿arowej oraz umiejêtnoœæ udzielania
pierwszej pomocy.

e.

Instrukcje postêpowania w razie awarii, po¿aru lub innego zagro¿enia bezpieczeñstwa obs³ugi
urz¹dzeñ lub zagro¿enia ¿ycia, zdrowia i œrodowiska.

a.
b.
c.

WYNIK OGÓLNY EGZAMINU

Pozytywny / Negatywny
Pozytywny / Negatywny
Pozytywny / Negatywny
Pozytywny / Negatywny
Pozytywny / Negatywny
Pozytywny / Negatywny

* - wynik egzaminu okreœla siê jako: "Pozytywny" lub "Negatywny"
stwierdza siê, ¿e osoba wy¿ej wymieniona spe³nia / nie spe³nia / ** wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy
na stanowisku eksploatacji w zakresie: obs³ugi, konserwacji, remontów, monta¿u, kontrolno-pomiarowym,**
urz¹dzeñ, instalacji i sieci elektroenergetycznych - Grupa-1 tj. wytwarzaj¹cych, przetwarzaj¹cych, przesy³aj¹cych
i zu¿ywaj¹cych energiê elektryczn¹, wyszczególnionych poni¿ej:**
1/. Urz¹dzenia pr¹dotwórcze przy³¹czone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez wzglêdu na wysokoœæ
napiêcia znamionowego;
2/. Urz¹dzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napiêciu nie wy¿szym ni¿ 1kV;
3/. Urz¹dzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napiêciu znamionowym powy¿ej 1kV;
4/. Zespo³y pr¹dotwórcze o mocy powy¿ej 50 kW;
5/. Urz¹dzenia elektrotermiczne;
6/. Urz¹dzenia do elektrolizy;
7/. Sieci elektrycznego oœwietlenia ulicznego;
8/. Elektryczna sieæ trakcyjna;
9/. Elektryczne urz¹dzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
10/. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urz¹dzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania
i zabezpieczeñ urz¹dzeñ i instalacji wymienionych w pkt. 1-9,
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
** - niew³aœciwe skreœliæ

Nr ewid. PESEL osoby egzaminowanej

Przewodnicz¹cy zespo³u
egzaminacyjnego: ........................................................
Cz³onkowie zespo³u: ......................... ........................

Dokument to¿samoœci osoby egzaminowanej
Cz³onkowie zespo³u: ......................... ........................

...................................................................................................
/podpis stwierdzaj¹cego to¿samoœæ osoby egzaminowanej/

Sekretarz komisji kwalifikacyjnej: ............................

Wydano œwiadectwo kwalifikacyjne nr G-1/E/.................../.................... wa¿ne do dnia ........................................
Zapozna³em/am siê z zakresem przyznanego mi
œwiadectwa kwalifikacyjnego

Potwierdzenie odbioru œwiadectwa

..................................................
/podpis osoby egzaminowanej/

data ......................., podpis ................................

