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 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA EGZAMINACYJNEGO; 

 WYMAGANA WIEDZA Z OBSZARU STANOWISKA PRACY. 
    

 

UWAGA 1! 
Formularz (plik) to JEDNA KARTKA formatu A4 drukowana DWUSTRONNIE: 

 
-PIERWSZA strona to WNIOSEK EGZAMINACYJNY wypełniany przez osobę zainteresowaną lub 

 kierującą; 
 

-DRUGA strona to PROTOKÓŁ EGZAMINACYJNY wypełniany przez KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ. 

 
FORMULARZ w obszarze wniosku egzaminacyjnego możemy wypełnić: 

 
-ręcznie WIELKIMI LITERAMI, oznaczając potrzebne podgrupy i zakresy czynności. Wniosek 

podpisuje osoba zainteresowana oraz osoba prawna - kierująca (płatnik). 
  

 

-komputerowo-korzystając z programu Acrobat Reader. 
  

Komputerowe wypełnianie pozwala na zapisanie danych osobowych na jednym wniosku, powielanych 
automatycznie na wszystkie pozostałe (E1, E2, E3; D1, D2, D3) oraz indywidualnie na poszczególnych 

wnioskach oznaczyć potrzebne podgrupy i zakresy czynności. 

Drukujemy właściwe formularze na jednej kartce obustronnie. 
Osoba zainteresowana (przystępująca do egzaminu) podpisuje w miejscu dla niej przypisanym  

i pod oświadczeniem RODO. 
Osoba prawna (pracodawca,-płatnik) lub osoba upoważniona, kierująca zainteresowanego do 

egzaminu kwalifikacyjnego potwierdza podpisem poprawność zapisów wniosku kierowanego do 
komisji egzaminacyjnej. 

 

UWAGA 2! 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 
roku (Dz. U. Nr 89, poz. 828, z póz. zm.): 

 
1. § 7.1. Sprawdzenie kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci przeprowadzają komisje kwalifikacyjne powołane  min. przy stowarzyszeniach  

naukowo-technicznych, na wniosek tych osób albo na wniosek pracodawcy zatrudniającego te 
osoby. 

 
2.§ 7.2. Wniosek powinien zawierać informacje oznaczone punktami 1-6. 

 
3.§ 7.3. Do wniosku należy dołączyć: 

 

   -wykaz posiadanych  świadectw kwalifikacyjnych, 
   -potwierdzenie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej (Art. 54.4. Ustawy Prawo energetyczne  

    z 10.04,1997-Dz. U. 1997.54, poz.348 z późn. zm.; ww. rozporządzenie w § 14.2 stanowi 10%  
    minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników.) 
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4.§ 6. Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, dla potwierdzenia posiadanych  

    kwalifikacji, powinny wykazać się wiedzą: 
  

1) na stanowiskach eksploatacji: 
 

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; 

 

2) na stanowiskach dozoru: 
 

a) przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczanie paliw  
i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń instalacji i sieci, 

b) przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci,  

z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii, 
c) przepisów dotyczących eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji 

technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji  
i sieci, 

d) przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci, 

e) przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,  

z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska, 
f)    zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 

urządzeń przyłączonych do sieci, 
g) zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci  , 

h) zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych. 

 

UWAGA 3! 
1. Art. 54.1. Ustawy Prawo energetyczne z 10.04.1997-Dz. U. 1997, poz.348 z późniejszymi. zmianami    

    stanowi: Osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji obowiązane są posiadać  
    kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne. 

2. Art. 54.2. Ustawy: Zabrania się zatrudniania przy samodzielnej eksploatacji sieci oraz urządzeń  
    i instalacji osób bez kwalifikacji. 

3. Art. 56.1. Ustawy: Karze pieniężnej podlega ten, kto punkt 9): zatrudnia osoby bez wymaganych 

    ustawą kwalifikacji. Wysokość kary pieniężnej nie może przekroczyć 15% przychodu ukaranego  
    przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym a w przypadku działalności  

    koncesjonowanej przychodu z tej działalności. 
4. Niezależnie od ww. kary Prezes URE może nałożyć karę pieniężną na kierownika przedsiębiorstwa 

energetycznego w wysokości do 300% miesięcznego wynagrodzenia. 
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