
G2-D
Wypelnia sekretariat komisji egzaminacyjnej. Nr ewidencyjny.............................................................

Data: wplywu , wplaty .........................

/nazwa i adres lub pieczec wnioskodawcy/
Skierowano do Komisji Nr ...............................................................................................................................

miejscowosc , data ........................

WNIOSEK
O SPRAWDZENIEWYMAGAN KWALIFIKACYJNYCHNA STANOWISKUDOZORU

DLA OSÓB ZAJMUJACYCH SIE EKSPLOATACJAURZADZEN, INSTALACJI
I SIECI ENERGETYCZNYCH

WYTWARZAJACYCH, PRZETWARZAJACYCH,PRZESYLAJACYCH I ZUZYWAJACYCH
CIEPLO ORAZ INNE URZADZENIA ENERGETYCZNE

sporzadzono na postawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie
szczególowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci
/Dz. U.Nr 89.poz. 828z 2003r.l .

1.Nazwisko i imie .......................
(wpisac drukowanymi literami)

2. Data i miejsce urodzenia ; ..........

3. Nr ewidencyjny PESEL

4. Legitymujacy/a sie dowodem osobistym ITI] ITIITTI
5. Adres zamieszkania : ...............................

6. Przygotowanie zawodowe:
a. wyksztalcenie ....................
b. przebieg'pracy zawodowej :...............................................................................................................................
c. wykonywany zawód .........
d. rodzaj i zakres wnioskowanych uprawnien -

- wymagania kwalifikacyjne na stanowisku dozoru nad eksploatacja w zakresie:
obslugi, konserwacji, remontów, montazu, kontrolno-pomiarowym, *1,obejmujace nastepujace urzadzenia,
instalacje i sieci energetyczne - Grupa-2 - tj. wytwarzajace, przetwarzajace, przesylajace i zuzywajace cieplo
oraz inne urzadzenia energetyczne*/:

1/. Kotly parowe oraz wodne na paliwa stale, plynne i gazowe, o mocy powyzej 50kW, wraz z urzadzeniami
pomocnIczymI ;

21.Sieci i instalacje cieplne wraz z urzadzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepla powyzej 50kW ;
3/. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyzej 50kW,wraz z urzadzeniami pomocniczymi ;
4/. Przemyslowe urzadzenia'odbiorcze pary i goracej wody, o mocy powyzej 50kW ;
51.Urzadzenia wentylacji, klimatyzacji i chlodnicze, o mocy powyzej 50kW ;
6/. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyzej 50kW ;
7/. Sprezarki o mocy powyzej 20kW oraz instalacje sprezonego powietrza i gazów technicznych ... ;
8/. Urzadzenia do skladowania, magazynowania i rozladunku paliw, o pojemnosci skladowania odpowiadajacej masie

ponad 100Mg , ;
9/. Piece przemyslowe o mocy ponad 50kW ;

101.Aparatura kontrolnQ-pomiarowai urzadzenia automatycznej regulacji do urzadzen i instalacji wymienionych
w pkt. 1-9.

Tematyka egzaminu umieszczona na odwrocie.
7. Nazwa i adres pracodawcy ................................................................................

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

8. Zalaczniki: - wykaz posiadanych swiadectw kwalifikacyjnych ...............................................................................
- potwierdzenie dokonanej wplaty za egzamin na konto: Stowarzyszenie Polskich Energe~ków

Oddzial w Katowicach, Bank Przemyslowo-Handlowy PBK S.A. O/Katowice Nr 94 1060 0076 0000 3200 0030 6600
~razdm zgode naprzetwarzanie i wykorzystanie moich danych dla potrzeb Komisji Kwalifikacyjnej.

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

Data Podpis

(napodstawie art. 24 i art. 32 Ustawy o OchronieDanyqh Osobowych, skladajacyje ma prawo do wgladu,poprawy i kontroli swoich danych osobowych)

* zakres prac oraz rodzaje urzadzen, dia których o sprawdzenie kwalifIkacji
ubiega sie wnioskodawca, wskazac przez podkreslenie

, ""

/nazwa i podpis wnioskodawcy/



, dnia ............................

PROTOKÓL
/pieczec komisji kwalifikacyjnej/ ZESPOLU EGZAMINACYJNEGO

Nr G-2/D .1................
1.Nazwisko i imie osoby egzaminowanej .............
2. Na podstawie egzaminu sprawdzajacego znajomosc nastepujacych zagadnien (wg ponizszej tabeli):

* - wynik egzaminu okresla sie jako: "Pozytywny" lub "Negatywny"

stwierdza sie, ze osoba wyzej wymieniona spelnia / nie spelnia / ** wymagania kwalifIkacyjne do wykonywania pracy
na stanowisku dozoru nad eksploatacja w zakresie: obslugi, konserwacji, remontów, montazu, kontrolno- pomiarowym,**

urzadzen, instalacji i sieci energetycznych - Grupy-2 tj. wytwarzajacych, przetwarzajacych, przesylajacych i zuzywajacych cieplo
oraz innych urzadzen energetycznych, wys:z;czególnionychponizej:**

1/. Kotly parowe oraz wodne na paliwa stale, plynne i gazowe, o mocy powyzej 50kW, wraz z urzadzeniami
pomocnIczymI... ... .. ... ;

2/. Siecii instalacjecieplnewrazz urzadzeniamipomocniczymi,o przesylecieplapowyzej50kW ;
3/. Turbinyparoweorazwodneo mocypowyzej50kW,Wrazz urzadzeniamipomocniczymi ;
4/. Prze~ysloweurzadzeniaodbiorczeparyi goracejwody,o mocypowyzej50kW ;
5/.Urzadzeniawentylacji,klimatyzacjii chlodnicze,o mocypowyzej50kW ;
6/. Pompy;ssawy,wentylatoryi dmuchawy,o mocypowyzej50kW :.;
7/. Sprezarkio mocypowyzej20kWorazinstalacjesprezonegopowietrzai gazówtechnicznych... ;
8/.Urzadzeniado skladowania,magazynowaniai rozladunkupaliw,o pojemnosciskladowaniaodpowiadajacejmasie

ponad 100 Mg ~ ;

9/. Pieceprzemysloweo mocyponad50kW ;
10/.Aparaturakontrolno-pomiarowai urzadzeniaautomatycznejregulacjido urzadzeni instalacjiwymienionychwpkt. 1-9.
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

** - niewlasciwe skreslic

Nr ewid. PESEL osoby egzaminowanej
Przewodniczacy zespolu
egzaminacyjnego: ........................................................

Czlonkowie zespolu: ........................
Dokument tozsamosci osoby egzaminowanej

[]I] ITIIllJ
........................

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

,.

/podpis stwierdzajacego tozsamosc osoby egzaminowanej/

Wydano swiadectwo kwalifIkacyjne nr G-2/D/ / wazne do dnia ..."...................................
Zapoznalem/am sie z zakresem przyznanego mi
swiadectwa kwalifikacyjnego' Potwierdzenie odbioru swiadectwa

,................................ data , podpis ................................
/podpis osoby egzaminowanej/

L.P TEMATYKA EGZAMINU WYNIK*

a. Przepisy dotyczace przylaczenia urzadzen i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz Pozytywny / Negatywny
prowadzenia ruchu i eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci.

b. Przepisy i zasady postepowania przy programowaniu pracy urzadzen, instalacji i sieci Pozytywny / Negatywny
z uwzglednieniem zasad racjonalnego uzytkowania paliw i energii. .

c. Przepisy w zakresie eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej Pozytywny / Negatywny
i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci.

d. Przepisy dotyczace budowy instalacji, urzadzen i sieci, oraz normy i warunki techniczne, jakim Pozytywny / Negatywny
powinny odpowiadac te urzadzenia, instalacje i sieci.

e. Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej, z uwzglednieniem Pozytywny / Negatywny
udzielania pierwszej pomocy oraz wymagan ochrony srodowiska.

f. Zasady postepowania w razie awarii, pozaru lub innego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu urzadzen Pozytywny / Negatywny
przylaczonych do sieci.

g. Zasady dysponowania moca urzadzen przylaczonych do sieci. Pozytywny / Negatywny
h. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montazowych. Pozytywny / Negatywny

WYNIK OGÓLNY-EGZAMINU Pozytywny / Negatywny


