
 

 
 

                 /pieczęć zakładu pracy/ 

 
 

.............................................................. dnia .....................................r. 

 

 

 

 

WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI 

na stanowisku  dozoru* lub eksploatacji*  urządzeń  elektroenergetycznych 

 

 

1. Dane osobowe: 

Nazwisko i imię .................................................................................................................................................. 

Data i miejsce urodzenia ..................................................................................................................................... 

 

 

 

 

Adres  miejsca zamieszkania .............................................................................................................................. 

Wykształcenie ..................................................................................................................................................... 

Przebieg pracy zawodowej ................................................................................................................................. 

Wykonywany zawód ........................................................................................................................................... 

Nazwa i adres pracodawcy .................................................................................................................................. 

Wykaz posiadanych świadectw kwalifikacyjnych .............................................................................................. 

(dołączyć ksero posiadanych uprawnień) 

 

2. Rodzaj i zakres wnioskowanych uprawnień: 
Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające 

energię elektryczną: 
2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV: 

3) urządzenia instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV: 

4) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW ................................................................................ ............................................ . (*) 

5) urządzenia elektrotermiczne .............................................................................................. ........................................................... . (*) 

7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego........................................................................................................ ............................. (*) 

9) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym  ...................................................................................................... (*) 

10) aparatura kontrolno – pomiarowa  oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji sterowania i  zabezpieczeń urządzeń               

i instalacji wymienionych w pkt 1-9 ......................................................................................................................................... ........ (*) 

Zakres wnioskowanych uprawnień:  obsługi*, konserwacji*, remontów*, montażu*, kontrolno-pomiarowy*. 
 

(*) zbędne skreślić 

3. Opłaty egzaminacyjne : 
Do  wniosku  należy  dołączyć  kopie  dowodu wpłaty za egzamin na konto  

PKO BP S.A. IV O/Wrocław  50 10205242 0000 2802 0019 4530 

 
Opłata wynosi 10 % minimalnego wynagrodzenia , tj. obecnie ……………. zł 

 

 

 

 

 

                                            

                                                                  

      

  

   

  

KOMISJA KWALIFIKACYJNA NR 077 

PRZY DOLNOŚLĄSKIM ZAKŁADZIE DOSKONALENIA 

ZAWODOWEGO WE WROCŁAWIU – UL. BISKUPIA 10A 

   .............................................................. 
      pieczęć i podpis kierownika zakładu lub wnioskodawcy 

Numer PESEL 

Seria i numer dowodu tożsamości 

           

  



 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ  

 
z przeprowadzonego egzaminu ze sprawdzenia wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci. 

 

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, 

przetwarzające, przesyłające  i  zużywające energię elektryczną 

Wynik egzaminu: 

pozytywny / negatywny 
 

2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV:…….. 

3) urządzenia instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV:…………....………. 

4) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW ..................................................................... 

5) urządzenia elektrotermiczne .................................................................................................. 

7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego............................................................................. 

9) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym  ............................................... 

10) aparatura kontrolno – pomiarowa  oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji  

   sterowania i  zabezpieczeń urządzeń  i instalacji wymienionych w  pkt................................ 

 

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

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

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

….................................... 

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

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

 

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

 

 

 

Stwierdza się że Pan(i) ............................................................................................................... 

 

 

 
spełnia*, nie spełnia* wymagania kwalifikacyjne do eksploatacji dla w/w urządzeń, instalacji i sieci na 

stanowisku dozoru*, eksploatacji* w zakresie obsługi*, konserwacji*, remontów*, montażu*, kontrolno-

pomiarowym*. 
 

 

 
                                                       

                                                                                  

 

 

 

 

 

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

                                     (członkowie zespołu egzaminacyjnego)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(*) zbędne skreślić 

.............................................  
(przewodniczący zespołu egzaminacyjnego)   
 

 

 

 

           

  

 Numer PESEL 

   

  

      

  

 Seria i numer dowodu tożsamości 
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