
 
 

 

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ SZCZECIŃSKI 
70-478 SZCZECIN, AL. WOJSKA POLSKIEGO 67, TEL. 91 448-98-89 
NR KONTA BANKOWEGO 34 1020 4795 0000 9502 0105 6068 

 

ZGŁOSZENIE O PRZYJĘCIE NA KURS – GRUPA 1 
  

 
Imię i nazwisko  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

 
Nr PESEL  ………………………….……………………………………………………………………… 

 
Adres 
zamieszkania: 

 
 
Ulica/nr ………………………………………………………………… 

 
 
Kod ………………… 

 
 
Miejscowość ……………………...…………….….……….…………. 

Adres poczty elektronicznej: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu: 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Proszę o przyjęcie mnie na kurs przygotowujący do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób na stanowiskach dozoru i/lub eksploatacji dla niżej 
wymienionych rodzajów urządzeń, instalacji i sieci (właściwe zaznaczyć) wymienionych w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Klimatu  
i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. (poz. 1392).  
 

GRUPA 1  

 BUDOWA, EKSPLOATACJA I DOZÓR URZĄDZEŃ, INSTALACJI ORAZ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH 

 POMIARY KONTROLNE I OCHRONNE – CZĘŚĆ TEORETYCZNA* 

 POMIARY KONTROLNE I OCHRONNE – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA* 
 

Rodzaj wnioskowanych uprawnień EKSPLOATACJA/DOZÓR* 

 
 1     2    3     4    5     6    7     8    9     10     11     12     13 

 

Zakres wnioskowanych uprawnień* 
 

      obsługa            konserwacja           remont lub naprawa           montaż lub demontaż            kontrolno-pomiarowe 

 
 
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika kursu 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Szczeciński z siedzibą w Szczecinie, 
Al. Wojska Polskiego 67, w celu niezbędnym do: uczestniczenia w szkoleniu 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą 
3. Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Szczeciński pod adresem www.sep.szczecin.pl  

w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania. 
 
 

…………………………………………… 
(podpis uczestnika) 

WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA NA KURS PRZEZ ZAKŁAD PRACY 
 
DANE DO FAKTURY/NABYWCA 

 
 
Nazwa  …………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Adres: 

 
 
Ulica/nr …………………………………………………………….……………… 

 
 
Kod ………………… 

 
 
Miejscowość ……………………...…………….….……….…………. 

NIP 
……………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu: 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
DANE DO WYSYŁKI FAKTURY/ODBIORCA (wypełnić w przypadku innego adresu niż adres do faktury) 

 
Nazwa  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Adres: 

 
 
Ulica/nr …………………………………………………………….……………… 

 
 
Kod ………………… 

 
 
Miejscowość ……………………...…………….….……….…………. 

 
 
 

……………………………………………                                ……………………………………………… 
(pieczęć zakładu pracy)                                                     (podpis osoby upoważnionej) 

 

* właściwe zakreślić 

 



 
 

Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. (poz. 1392) 
 

Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, dla których jest wymagane świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania czynności 
związanych z ich eksploatacją 

 
Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające 
i zużywające energię elektryczną: 

1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu 
na wysokość napięcia znamionowego; 

2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV; 
3. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i napięciu 

znamionowym nie wyższym niż 30 kV; 
4. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV i napięciu 

znamionowym nie wyższym niż 110 kV; 
5. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV; 
6. zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW; 
7. urządzenia elektrotermiczne; 
8. urządzenia do elektrolizy; 
9. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego; 
10. elektryczna sieć trakcyjna; 
11. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym; 
12. urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej i jej wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej 

o mocy wyższej niż 10 kW; 
13. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń 

urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1–12. 

Zgodnie z nowymi wymogami osoba przystępująca do egzaminu musi posiadać jeden z niżej wymienionych 
dokumentów:  

1. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego; 
2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe; 
3. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy; 
4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski; 

– w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. 

Lub 

1. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania 

związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci; 
2. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści 
nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci; 

3. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy 
umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji  
i sieci; 

W związku powyższym te same wymagania musi spełniać osoba, która chce skorzystać z kursu przygotowującego do 
egzaminu kwalifikacyjnego. Do zgłoszenia na kurs należy dołączyć, któryś z wyżej wymienionych dokumentów. 


