
 

 E  

 ______________________ dnia ________________________ r. 
                                      Pieczęć komisji kwalifikacyjnej 

PROTOKÓŁ Z EGZAMINU Nr E/____________/151/20______ 

z przebiegu egzaminu na stwierdzenie kwalifikacji 
 

Nazwisko i imię egzaminowanego ____________________________________________________________________________________ 

Wyniki egzaminu sprawdzające kwalifikacje do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji: 

Wiedza z zakresu: Ocena* 

Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci energetycznych Pozytywna/Negatywna 

Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci Pozytywna/Negatywna 

Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych Pozytywna/Negatywna 

Zasady i wymagania bhp i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy Pozytywna/Negatywna 

Instrukcja w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, 

zdrowia i środowiska 
Pozytywna/Negatywna 

OGÓLNA OCENA EGZAMINU Pozytywna/Negatywna 

W wyniku egzaminu stwierdzono, że egzaminowany spełnia/nie spełnia* wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku: 

eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontu lub naprawy, montażu lub demontażu, kontrolno-pomiarowym* dla następujących 

urządzeń, instalacji i sieci: 

Grupa II. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:* 
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5. 

  

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 _____________________________________________________ 

__________________________________________________________, 

6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW ______ 

___________________________________________________________, 

7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i 

gazów technicznych _________________________________________, 

8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o 

pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg, 

9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW, _______________________ 

___________________________________________________________, 

10. Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do 

urządzeń i instalacji wymienionych w pkt _________________________ 

___________________________________________________________. 

UWAGI____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

(*zbędne skreślić)  

 

Wydano świadectwo kwalifikacyjne nr E/___________/151/20_____ 

Sprawdzono tożsamość – PESEL  

 

 lub rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości (w przypadku braku numeru PESEL)_______________                           _________ 

 

 

 

 
 sekretarz komisji przewodniczący zespołu przewodniczący komisji członek komisji członek komisji 

egzaminującego 

 
podpis osoby egzaminowanej 


