D* E*
................................................................
Nr ewid................

/pieczęć zakładu pracy/ NIP /

Opłata .................

tel. kontaktowy ..................................................
......................................data................................
/miejscowość/

STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW
TECHNICZNYCH

w Jeleniej Górze

Wniosek o sprawdzenie dodatkowych
wymagań kwalifikacyjnych Gr 2
1. Dane osobowe:
a) imię i nazwisko........................................................................................b) Rok urodzenia .............................
c) Dowód osobisty - seria i numer ..............................................................d) Wydany przez ...........................
d) Adres zamieszkania............................................................................................................................................
PESEL

2.Wykształcenie, stanowisko i liczba lat pracy w zawodzie:...........................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.Ubiega się o sprawdzenie znajomości przepisów i zasad na stanowisku:
EKSPLOATACJI * DOZORU * wg drugostronnej tabeli wypełnionej przez zgłaszającego.
4. Grupa 2 urządzeń i instalacji energetycznych:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi , o przesyle ciepła powyżej 50 kW
turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW
urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW
pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW
sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
urządzenia do składowania , magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1- 9

5. Opłaty egzaminacyjne:
Opłata za egzamin wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązująca w dniu
złożenia wniosku płatne na konto SPT w Jeleniej Górze PKO BP 09 1020 2124 0000 8502 0067 6403
UWAGA: na egzamin zgłaszać się z dowodem osobistym, o terminie egzaminu powiadomimy z 14 dniowym
wyprzedzeniem
Podpis składającego wniosek
stwierdzający zakres egzaminu
wymieniony na odwrocie

Podpis i pieczęć Kierownika
Jednostki organizacyjnej

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

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

Informuję, że zajmuję się eksploatacją urządzeń, instalacji, sieci oraz świadczę*/ nie świadczę* usług na rzecz konsumentów
rozumieniu ustawy-Kodeks Cywilny oraz przedsiębiorstw małych lub średnich w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej.
.................................................../podpis/

KOMISJA EGZAMINACYJNA
nr 206/123/02/10
SPT w JELENIEJ GÓRZE

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

dnia ..........................

tel. 601067811

P R O T O K Ó Ł Nr ..........
z przeprowadzonego egzaminu

...................................................................................................................
/nazwisko i imię egzaminowanego, dowód osobisty seria, Nr wyd. przez/

1.

Zakres egzaminu:

1

Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz
z urządzeniami pomocniczymi, z ograniczeniem do:

2

Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi , o przesyle ciepła powyżej
50 kW, z ograniczeniem do:

3

Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
z ograniczeniem do:

4

Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW,
z ograniczeniem do:

5

Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW,
z ograniczeniem do:

6

Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW,
z ograniczeniem do:

7

Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych,
z ograniczeniem do:

8

Urządzenia do składowania , magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania
odpowiadającej masie ponad 100 Mg

9

Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW,
z ograniczeniem do:

10

Dozór

Montaż

Prace kontr.-pomiarowe

Pkt

Konserwacja i Remont

Dokładny opis urządzenia i parametry:
moc kW, ciśnienie MPa ,
temp. 0C, wydajność m3/h

Gr.2

Obsługa

Dozoru
a) znajomość przepisów w zakresie przyłączenia urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz dysp. mocą
b) znajomość przepisów i zasad postępowania przy prog. pracy sieci, instalacji i urządzeń z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii
c) znajomość przepisów w zakresie eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji
eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń
d) znajomość przepisów dot. budowy sieci, urządzeń i instalacji oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te sieci, instalacje i urządzenia
e) znajomość przepisów w zakresie BHP oraz bezpieczeństwa pożarowego, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochr. środowiska
f)
znajomość zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci
g) znajomość zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci
h) znajomość zasad wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
Eksploatacji
a) znajomość zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
b) znajomość zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
c) znajomość ogólnych zasad racjonalnej gospodarki energetycznej
d) znajomość warunków wykonywania prac kontrolno- pomiarowych i montażowych
e) znajomość zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy
f)
znajomość instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia
Wypełnia
WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY WNIOSEK
Zakr. upr. eksploatacji
Komisja

Ocena
P(pozytywny)
N(negatywny)

Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji
wymienionych w pkt 1- 9

2.

W wyniku egzaminu stwierdza się, że egzaminowany uzyskał uprawnienia na stanowiskach: Eksploatacji*, Dozoru*
w zakresie: Obsługi*, Konserwacji*, Remontu*, Montażu*, Prac kontrolno-pomiarowych* dla w/w urządzeń instalacji
i sieci.

3.

Przyznano uprawnienia:

4.

Dodatkowe uprawnienia i ograniczenia:...........................................................................................................................................

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

...........................................................................................................................................................................................................
5. Okres ważności zaświadczenia:
Przewodniczący Komisji
Członkowie Komisji
Sekretarz Komisji
Pokwitowanie odbioru zaświadczenia
................................................../podpis/
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedłożonych przeze mnie dokumentach dla potrzeb
przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych prowadzonych przez SPT Jelenia Góra zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U 2016 poz.922 z późn. zm.)
……………………………… /podpis/
* niepotrzebne skreślić
w tabeli zaznaczać przez wstawienie x

