
Nazwa i adres pracodawcy: Stowarzyszenie Elektryków Polskich Data wpłaty/rodzaj . . . . . .  . . . . .. . . .  

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

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

NIP..................................................... 
(pieczątka firmowa) 

Oddział Koszaliński 
ul. Morska 10 

75-221 Koszalin 

Data otrzymania zakresu tematyki,  miejsca 

oraz terminu egzaminu  

. . - . . - 20 . . r.             .................................   
podpis egzaminowanego 

WNIOSEK o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku EKSPLOATACJI – GRUPA 3 
NALEŻY WYPEŁNIENIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I WYDRUKOWAĆ DWUSTRONNIE 

RODZAJ I ZAKRES WNIOSKOWANYCH UPRAWNIEŃ  
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu I Środowiska z dnia 1 lipca 2022) 

Grupa 3 Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe **: 
1) urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu; 
2) urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, 

oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie; 
3) urządzenia do magazynowania paliw gazowych; 
4) sieci gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, w tym punkty gazowe); 
5) sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, tłocznie gazu); 
6) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa; 
7) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa; 
8)  przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW; 
9) turbiny gazowe; 
10)  aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych  w pkt 1-9; 
11) urządzenia i instalacje do skraplania gazu ziemnego; 
12) urządzenia i instalacje do regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego; 
13) instalacje do tankowania sprężonego gazu ziemnego; 
14) instalacje do tankowania skroplonego gazu ziemnego; 
15) urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia 

w zakresie wykonywania czynności**:  

      obsługi,      konserwacji,      remontu lub naprawy,      montażu lub demontażu,      kontrolno – pomiarowych  
 

…………………………………………… 
(podpis, pieczęć wnioskodawcy) 

Polityka Prywatności SEP: Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Koszaliński; ul. Morska 10, 75-221 Koszalin. 
2. Podanie przez Panią/Pana* danych osobowych jest warunkiem sprawdzenia kwalifikacji wymaganych przez przepisy prawa energetycznego i wydania 

świadectwa kwalifikacyjnego wymaganym na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji). Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego. 

3. Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane będą w celu sprawdzenia kwalifikacji wymaganych przez przepisy prawa energetycznego i wydania świadectwa 
kwalifikacyjnego na podstawie art. 6 ust 1 lit. f rozporządzenia o ochronie danych.  

4. Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane będą w celu przedłożenia oferty sprawdzenia kwalifikacji wymaganych przez przepisy prawa energetycznego. 
5. Do przetwarzania Państwa danych będzie upoważnione jedynie Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Koszaliński, przy czym zaznacza się, że dane nie 

będą udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem organów ścigania na ich prośbę (w toku postępowania administracyjnego/karnego/wyjaśniającego). 
6. Przysługuje Pani/Panu* prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 
7. Jeśli uzna Pani/Pan*, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana* dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informujemy, iż przysługuje Pani/Panu* prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu* danych 

osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając 
sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana* szczególną sytuacją. 

Oświadczam**, że (należy zaznaczyć odpowiednie poniższe punkty): 
zapoznałem się z Polityką Prywatności SEP dotyczącą postępowania kwalifikacyjnego i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, 
znana jest mi wiedza, iż podanie we wniosku danych osobowych (za wyjątkiem telefonu kontaktowego) jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania 
kwalifikacyjnego, 
podając numer telefonu* oraz adres e-mail*, wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji* jak również kontakt wyłącznie w zakresie postępowania 
kwalifikacyjnego. 

…………………………………………… 
(podpis egzaminowanego) 

Pouczenie: Do wniosku egzaminacyjnego należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty za egzamin kwalifikacyjny w kwocie 10% minimalnego wynagrodzenia 

za pracę  pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, na konto Bank PKO BP SA nr rachunku.: 77 1020 2791 0000 7002 0109 5892 
(Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Koszaliński, ul. Morska 10, 75-221 Koszalin) z zaznaczeniem "egzamin kwalifikacyjny" i podaniem 
nazwiska osoby wnioskowanej do egzaminu oraz dokument potwierdzający posiadanie wiedzy zgodnie z § 6. 1 Rozporządzeniem z dnia 1 lipca 2022r. 

*,       niepotrzebne skreślić 
** zaznaczyć pole wyboru        poprzez zakreślenie  

Pan/Pani* 
Imię i nazwisko                       Nr PESEL            

Data i miejsce urodzenia   -   -     ………………………………………….…… 
Nr dowodu 
osobistego    -       

Adres zamieszkania / 
korespondencyjny*: 

 
Ulica* ………………………………  nr …..…… 

Kod   -    Miejscowość 
………………………………………………….. 

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

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

 
Wykształcenie ………………………………………………………………….… 

 
Wykonywany zawód ……………………………………………………………….……………….. 



 

m.p. Koszalin  dnia  …...-….…-20…... r. 
Komisji kwalifikacyjnej   PROTOKÓŁ WYPEŁNIA KOMISJA EGZAMINACYJNA 

 

Protokół nr E3 - ......../192/20.... z egzaminu sprawdzającego posiadane kwalifikacje 
w zakresie eksploatacji na stanowisku EKSPLOATACJI – GRUPA 3 osoby: 

Pan/Pani* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(imię i nazwisko i egzaminowanego) 

PESEL            

 
Tożsamość ustalono na podstawie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, karta pobytu,*  
 
seria i nr dokumentu: 
 

…………………………………………………… 
(podpis sprawdzającego) 

1. Sprawdzono znajomość wiedzy egzaminowanego zgodnie z wymogami § 6 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu I Środowiska z 
dnia 1 lipca 2022w zakresie: 

a) zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci, 
b) zasad eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, 
c) zasad i warunków wykonywania prac dotyczących obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu 

i czynności kontrolno-pomiarowych, 
d) zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy, 
e) zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, 

zdrowia i ochrony środowiska; 

 
2. W wyniku egzaminu stwierdzono, że egzaminowany(a)* spełnia   -   nie spełnia* wymagania kwalifikacyjne do wykonywania prac 

na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, remontu lub naprawy, montażu lub demontażu, kontrolno – 

pomiarowym*, dla następujących rodzajów urządzeń, instalacji i sieci: 

3. Potwierdzenia i oświadczenie 

Na podstawie niniejszego protokołu dla grup urządzeń, dla których egzaminowany uzyskał 
w dniu ....-.....-20......r. pozytywny  wynik egzaminu wydano świadectwo kwalifikacyjne 

E3 - ............ / 192 / 20...... 

(seria     -            numer       /  nr komisji   /         rok)                                                          m.p. 
Podpisy komisji 

1 2 3 4 5 6 7 

   Sekretarz   Przewodniczący 

OŚWIADCZENIE: 
Przyjmuję do wiadomości wynik egzaminu oraz, że dla nie 
zaliczonych grup urządzeń mogę przystąpić do ponownego 
egzaminu po ponownym: złożeniu wniosku i uiszczeniu 
opłaty egzaminacyjnej. 

 

................................................ 
Podpis osoby egzaminowanej 

*,        - niepotrzebne skreślić 

   -             

GRUPA 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, 
magazynujące i zużywające paliwa gazowe: WYNIK EGZAMINU 

1 urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu pozytywny / negatywny* 

2 
urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki 
gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu,  rozprężalnie  i rozlewnie gazu płynnego,  odazotownie,  mieszalnie; 

pozytywny / negatywny* 

3 urządzenia do magazynowania paliw gazowych na gaz ziemny oraz na gaz płynny; pozytywny / negatywny* 

4 
sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na 
przyłączu, w tym punkty gazowe) pozytywny / negatywny* 

5 
sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu wyższym niż 0,5  MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły 

gazowe na przyłączu, tłocznie gazu) 
pozytywny / negatywny* 

6 urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5  kPa na gaz ziemny oraz  na gaz płynny; pozytywny / negatywny* 

7 urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż5  kPa na gaz ziemny oraz na gaz płynny ; pozytywny / negatywny* 

8 przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż50 kW; pozytywny / negatywny* 

9 turbiny gazowe; pozytywny / negatywny* 

10 
aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania  do sieci, urządzeń i  instalacji wymienionych  w  pkt   
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. * 

pozytywny / negatywny* 

11 urządzenia i instalacje do skraplania gazu ziemnego pozytywny / negatywny* 

12 urządzenia i instalacje do regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego pozytywny / negatywny* 

13 instalacje do tankowania sprężonego gazu ziemnego pozytywny / negatywny* 

14 instalacje do tankowania skroplonego gazu ziemnego pozytywny / negatywny* 


