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G3-E
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 STANOWISKU EKSPLOATACJI

DLA OSÓB ZAJMUJACYCH SIE EKSPLOATACJAURZADZEN,
INSTALACn I SIECI GAZOWYCH

WYTWARZAJACYCH, PRZETWARZAJACYCH,PRZESYLAJACYCH, MAGAZYNUJACYCH
I ZUZYWAJACYCHPALIWA GAZOWE

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. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189/

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

2. Data i miejsce urodzenia :....................................................................................................

3. Nr ewidencyjny PESEL , , , . . . . , , ,

4. Legitymujacy/a sie dowodem osobistym ITIJ ~
5. Adres zamieszkania .....
6. Przygotowanie zawodowe:

a. wyksztalcenie : ....................
b. przebieg pracy zawodowej ....................................
c. wykonywany zawód , ..............................
d. rodzaji za.kreswnioskowanychuprawnien- .

- wymagania kwalifIkacyjne na stanowisku eksploatacji w zakresie:
ob&lugi,konserwacji, remontów, montazu, kontrolno-pomiarowym,*/, obejmujace nastepujace urzadzenia,
instalacje i sieci gazowe - Grupa-3 - tj. wytwarzajace, przetwarzajace, przesylajace, magazynujace
i zuzYwajacepaliwa gazowe */:

1/. Urzadzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu .......................................................................................
2/. Urzadzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkladanie paliw gazowych, urzadzenia przeróbki

gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprezalnie i rozlewnie gazu plynnego, odazotownie, mieszalnie
3/. Urzadzenia do magazynowania paliw gazowych '''''.'''''''' ...............

4/. Sieci gazowe rozdzielcze o cisnieniu nie wyzszym niz 0,5 MPa (gazociagi i punkty redukcyjne, stacje gazowe) ...
5/. Sieci gazowe przesylowe o cisnieniu powyzej 0,5 MPa (gazociagi, stacje gazowe, tlocznie gazu) ..........................
6/. Urzadzenia i instalacje gazowe o cisnieniu nie wyzszym niz 5 kPa ..........................................................................
7/. Urzadzenia i instalacje gazowe o cisnieniu powyzej 5 kPa .......................................................................................
8/. Przemyslowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyzej 50 kW..........................................................................
9/. Turbiny gazowe...........................................................................................................................................................

,10/. Aparatura kontrolno-pomiarowa, urzadzenia sterowania do sieci, 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 Energetyków
Oddzial w Katowicach, Bank Przemyslowo-HandlowyPBK S.A. OlKatowice Nr 94 106000760000,320000306600

Wyrazamzgode naprzetwarzanie i wykorzystanie moich'danych dlapotrzeb Komisji Kwalifikacyjnej

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

Data Podpis

(na podstawie art. 24 i art. 32 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, skladajacy je ma prawo do wgladu, poprawy i kontroli swoich danych osobowych)

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

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



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

......................................................
/pieczec komisji kwalifikacyjnej!

PROTOKÓL
ZESPOLU EGZAMINACYJNEGO

Nr G-3/E /................

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 eksploatacji w zakresie: obslugi, konserwacji, remontów, montazu, kontrolno-pomiarowym, ** urzadzen,
instalacji i sieci gazowych - Grupy-3 tj. wytwarzajacych,przetwarzajacych, przesylajacych, magazynujacych
i zuzywajacych paliwa gazowe, wyszczególnionych ponizej:**
1/. Urzadzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu .......................................................................................
2/. Urzadzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozklad~n~ pa!}w gazowy~h, ur~,!:dzenia I>rzeróbki -

gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprezalnie i rozlewnie gazu plynnego, odazotownie, mieszalnie
3/. Urzadzenia do magazynowania paliw gazowych.................................................................................................................

4/. Sieci gazowe rozdzielcze o cisnieniu nie wyzszym niz 0,5 MPa (gazociagi i punkty redukcyjne, stacje gazowe) ............
5/. Sieci gazowe przesylowe o cisnieniu powyzej 0,5 MPa (gazociagi, stacje gazowe, tlocznie gazu) ...................................
6/. Urzadzenia i instalacje gazowe o cisnieniu nie wyzszym niz 5 kPa ....................................................................................

7/. Urzadzenia i instalacje gazowe o cisnieniu powyzej 5 kPa ; ,..

8/. Przemyslowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyzej 50 kW....................................................................................
9/. Turbinygazowe ... ... ...... ......................
10/.Aparaturakontrolno-pomiarowa,urzadzeniasterowaniado sieci,urzadzeni instalacjiwymienionychw pkt. 1-9
.......................................................................................................................................................................................................

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

** -niewlasciwe skreslic

Dokument tozsamosci osoby egzaminowanej

ITTI ITIIITI-

Przewodniczacy zespolu
egzaminacyjnego: ........................................................

Czlonkowie zespolu: ........................
........................

Sekret~rz komisji kwalifIkacyjnej: ............................

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

Ipodpis stwierdzajacego tozsamosc osoby egzaminowanej/

Wydano swiadectwo kwalifIkacyjne nr G-3/E/ / wazne do dnia ........................................
Zapoznalem/amsie z zakresemprzyznanegomi
swiadectwa kwalifikacyjnego , Potwierdzenie odbioru swiadectwa

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

L.P TEMATYKA EGZAMINU WYNIK*
a. Zasady budowy, dzialania oraz warunki techniczne obslugi urzadzen, instalacji i sieci. Pozytywny / Negatywny

b. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci. Pozytywny / Negatywny
c. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montazowych. Pozytywny / Negatywny

d. Zasady i wymagania bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej oraz umiejetnosc udzielania Pozytywny / Negatywny
pierwszej pomocy.

e. Instrukcje postepowania w razie awarii, pozaru lub innego zagrozenia bezpieczenstwa obslugi Pozytywny / Negatywny
urzadzen lub zagrozenia zycia, zdrowia i srodowiska.

--

WYNIK OGÓLNY EGZAMINU Pozytywny / Negatywny


