STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
ODDZIA£ WROC£AWSKI

Nr .....................................................

50-020 Wroc³aw ul. Marsz. J.Pi³sudskiego74
http://www.sep.wroc.pl
tel.: 0/71 343-66-41

Data wp³ywu ....................................
Data wp³./kwota kurs. ........................

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

Data wp³./kwota egz. ........................

WNIOSKODAWCA

WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI
( rodzaj kwalifikacji EKSPLOATACJI, w zakresie GRUPY 3)

E3

oraz zg³oszenie na kurs / szkolenie*) przygotowuj¹ce do egzaminu kwalifikacyjnego

Nazwisko i imiê ................................................................................................... e-mail ............................@.........................
Data i miejsce urodzenia ...................................................................................................... PESEL .......................................
Seria, numer i rodzaj dokumentu to¿samoœci ...........................................................................................................................
Adres miejsca zamieszkania ......................................................................................................................................................
Wykszta³cenie (kierunek) ............................................................................................................................................................
Przebieg pracy zawodowej ...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Posiadane œwiadectwa kwalifikacyjne (rodzaj i numer) ..............................................................................................................
Wykonywany zawód ....................................................................................................................................................................
Nazwa i adres pracodawcy ...........................................................................................................................................................

Rodzaj i zakres uprawnieñ, o które ubiega siê wnioskuj¹cy: stanowisko EKSPLOATACJI,
*)
w zakresie: obs³ugi, konserwacji, remontów, monta¿u, kontrolno-pomiarowym
przy eksploatacji nastêpuj¹cych urz¹dzeñ, instalacji i sieci energetycznych:
1) urz¹dzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
2) urz¹dzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozk³adnie paliw gazowych, urz¹dzenia przeróbki
gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprê¿alnie i rozlewnie gazu p³ynnego, odazotownie, mieszalnie;
3) urz¹dzenia do magazynowania paliw gazowych;
4) sieci gazowe rozdzielcze o ciœnieniu nie wy¿szym ni¿ 0,5 MPa;
(gazoci¹gi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
5) sieci gazowe przesy³owe o ciœnieniu powy¿ej 0,5 Mpa (gazoci¹gi, stacje gazowe, t³ocznie gazu);
6) urz¹dzenia i instalacje gazowe o ciœnieniu nie wy¿szym ni¿ 5 kPa;
7) urz¹dzenia i instalacje gazowe o ciœnieniu powy¿ej 5 kPa;
8) przemys³owe odbiorniki paliw gazowych o mocy powy¿ej 50 kW;
10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urz¹dzenia sterowania do sieci, urz¹dzeñ i instalacji wym. w pkt 1-8.

..................................................................
podpis wnioskodawcy
*) w³aœciwe zakreœliæ

O terminie kursu (szkolenia) /egzaminu zawiadomiono: .....................................................................
(-) Sekretarz komisji kwalifikacyjnej

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
przy STOWARZYSZENIU ELEKTRYKÓW POLSKICH
ODDZIAŁ WROCŁAWSKI
we Wrocławiu

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

PROTOKÓŁ EGZAMINU
na stwierdzenie kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04. 2003 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 828**)

Nazwisko i imię.......................................................................................... PESEL
Tożsamość sprawdzono na podstawie ................................................................................./...........................................................
(Seria, nr dokumentu)

(podpis)

Sprawdzono znajomość następującej tematyki:
a) zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,
b) zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
c) zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych,
d) zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
e) instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia
życia, zdrowia i środowiska,
dla niżej określonych rodzajów urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
GRUPA 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające przesyłające,
magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

Ocena
pozytywna / negatywna*

1) urządzenia do produkcji paliw, generatory gazu;…………………………………………… ………………….……………
2) urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych,
urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu
płynnego, odazotowanie, mieszalnie; ..................................................................................... .................................................

3) urządzenia do magazynowania paliw gazowych .................................................................
4) sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty
redukcyjne, stacje gazowe).....................................................................................................

5) sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie
gazu)........................................................................................................................................

6) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa

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

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

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

7) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa,..................................................

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

8) przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW, do ................kW

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

10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci,
urządzeń i instalacji wymienionych w pkt jw. ...................................................................

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

Na podstawie przeprowadzonego egzaminu stwierdza się, że kandydat uzyskał wynik egzaminu pozytywny / negatywny
i spełnia / nie spełnia*) wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie:
obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym*) przy ww. urządzeniach, instalacjach i sieciach
z uzyskaną oceną pozytywną.

UWAGI: ..........................................................................................................................................................
Wynik egzaminu przyjąłem
do wiadomości
=======================
czytelny podpis

CZŁONKOWIE ZESPOŁU
GZAMINACYJNEGO
……………………………………..

*) niepotrzebne skreślić **) przepisy Dz. U. Nr 89, poz. 828 obowiązują od 21 czerwca 2003 r.

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU
EGZAMINACYJNEGO
………………………………………

