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osoby zajmującej się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
cieplnych i innych urządzeń energetycznych na stanowisku
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stanowisko osoby, wykonującej prace w zakresie:

obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym1*)
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2. Data

i miejsce urodzenia:

Numer ewiden9vjnv
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4. Adres rniej sca zamieszkani
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5. Wykształcenię zawodowe
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Informacja o zatrudnieniu:
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Wykaz posiadanych świadectw kwalifi kacyjnych:

8. Rodzaj

1rząózeń, instalacji i sieci energe§cznych przy których eksploatacji wymagane jęst posiadanie kwalifikacji

(zŃączniknr l do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecmej z dnia28 kwietnia 2003
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zdnia2l maja2003 r.,poz.828l):
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i zużywające ciepło

) kotb parowe oraz u,odne na paliwa stałe. płynne i gazor.ve o mocy powyżej 50 kW. wraz z urządzeniami ponrocniczytli:

2) sieci i iństalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyże.| 50 kW..,......,...
3) furbinyparowe ofaz wodne o mocy ptłwyźej50 kĘ rvraz z utządzeniamipomocniczymi
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7) sprężarki o mocy powyże,i 20 kW oraz inśalacje spręZonego powielrza i gazów technicmych ..,.....,..,..
8) urządzenia do składowania, magazynowania i rozladunku paliw, o pojerrrności składowania Ódpowiadającei masie ponad l00 Mg;
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10) aparafura kontrolno- pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych

wpkt.1-9
Należnośćzaegzaminkwalifikacyjnywkrvocieodpowiadającej 10olonrinimalnęgo,urynagrodzeniazapracępracownikórv,
obowiązującegowdniuzłożeniarłłriosku.ti.210,00zl,przelanonakontoSIMP
Oddział Skiernieu,ice
Konto: PKO BP O/Skierniewice 89102045800000l80200t0751ó z zaznaczeniem ..egzamin kwalifikacyiny" i
podaniem nazwiska osoby wnioskowanej do egzaminu.
Potrł,ierdzenie dokonania opłaty egzanrinacl,inej w załączeniu.

Gł. Ks|ęgowy zakładu

kierownik zakładu

lub osoba zainteresowana

*) Niepotrżebne skreślić

*

Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci ener9etycznych

oznaczyć maksymalnymi parametrami ich pracY (napięcie, moc)

*ZakresegżaminuokreŚla rożporządżenielvlinistraGospodarki,PracyiPolitykispołecznejzdnia28kwietnia2003r. (Dz.U.Nr89zdnia2lmaja2o03r.,poz.828)
siedżiba stowarżysżenia sI|4P oddział w skierniewicach, 96-100 skierniewice, ul. Batorego 37l39, tel. 46 B80 92 93; 5o9 331 353, WWW.simpskiernieWice.pl
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skiernieWice, dnia........,..........
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(mieisce eqzaminu)

2018

PROTOKÓŁ ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO
Nr 058/D2l..................../2018
1.

Nazwisko i imię osoby egzaminowanej....

2.

Na

pod stawi e

2.
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egzanrinu sprawdzaj ącego maj omośćnastępuj ącyclr za gadnień :

TEMATYKA EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO
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Wynik egzaminu

Przepisy dotyczące przylączaniaurządzeń i instalacji do sięci, dostarczania palilv
i energii oraz prowadzenia ruchu i eksrrloatacii ulzadzeń. instalacii i sieci:
Przepisy i zasady postęporvania przy programo\vaniu pracy urządzeń. instalacji i sieci.
z uwzględnieniem zasad racionalneso uźvtkowania oaliw i enersii:

3.

4.
5.

Przepisy dotyczące budolły urządzeń- instalacji i sieci oraz nornr i warunków technicznych,
iakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacie i sieci:
Przepisy dotyczące bezpieczeristrł,a i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
ż riwzględnienięm udzielania pierwszęi pomocy oraz rłrymagań ochrony środowiska:

6.

Zasady postępolvania wrazie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństrł,a.ruchu
urządzeń Drzv|aczonvch do sieci:

7.

Zasady dysponorł,ania nrocą urządzeń ptzyłączonychdo sieci:

8.

Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażor,rrych:

OGOLNY WYNIK EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO
stu,ierdza się, że rłyżej wymieniona osoba spelnia, nie.spełnia') wymagania kwalifikacyjne dla sprawowania
eksploatacją urządzeń energetycznych, rł, zakresie czynnóści:

obsługi, konserwacji, remontÓw, montażut kontrolno-pomiarowych;
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*)

następujących rodzajów urządzeń, instalacji i sieci energe§cznych przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie
kwalifikacji (zalącznlk nr l do rozporządzenia Ministra Gospodarki. Pracy i Politl,ki Społeczrrei z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.
U. Nr 89 zdniażl nlaja 2003 r.. poz. 828).

G r u p a 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarz,^iące, przesylające i zużywające ciepło
l

oraz inne urządzenia energetyczne* :
kĘ wraz z urządzeniarrri

) kotły parowe orrź wodne na paliwa stałe. płynne i gazorł,e o mocy powyżej 50

2) sieci i instalacie cieplne

pomocniczymi:

,wraz zutządzeniamt pomocniczymi,
o

pzesyle ciepła powyżej 50 kW .............
3) turbiny paro\^ę olaz rł.odne o nlocy porłyżej 50 kW. rłł,azz urządzenianri ponrocniczymi
4) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej rł,ody, o mocy porłyżej50 kW..........."...

7) sprężarki o mocy powl,żej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazówtechnicznych..............
8) urządzenia do składorł,ania. magazvnorrania i rozładunlar paliw, o pojemności składowania odpowiadaiącej masie ponad l00 Mg;

l0)

aparatura kontrolno- pomiarova i urądzenia autonraĘcznej regulacji do urządzeń i instalacji uymienionych

3.

Sprarł,dzenie tożsamościosob}, egzaminowanej

Numer elł,idencl,jn_v

Data ważności
zaślviadczenia

PESEL

Przewodn iczący Z€społU EgZami nacyjnego

Wynik egzaminu okreś]a się jako _9.zl-r ł, r ., l]5
* Rodżaje urządzeń, instalacji i sie.j en€:_.:J c i!..
*) Niepotrzebne skreśl]ć
+

sekretarz

Człon kowie ZespołU Egzaminacyjnego

.-.:a:! n- l
.ite=Va -.?śr,::11Ymi parómelrami ich pracy (ciśnienie, temperatura)

Podpis osoby zdającej

