
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. (Dz. U. poz. 1392)

Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w celu uzyskania
potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, wykazują się wiedzą teoretyczną i
praktyczną w zakresie:

na stanowiskach eksploatacji:
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;

na stanowiskach dozoru:
a) przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i

energii, 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  oraz  wymagań  w  zakresie  prowadzenia

dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej 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) zasad postępowania w razie awarii,  pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa

obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i ochrony środowiska,
f) przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, z

uwzględnieniem  zasad  udzielania  pierwszej  pomocy,  oraz  wymagań  ochrony
środowiska,

g) zasad postępowania w razie awarii,  pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,

h) zasad dysponowania mocą urządzeń i instalacji przyłączonych do sieci,
i) zasad  i  warunków wykonywania  prac  dotyczących  obsługi,  konserwacji,  remontu,

montażu oraz czynności kontrolno-pomiarowych.

Dokumentami potwierdzającymi posiadanie wiedzy są:
1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu

zawodowego,
2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub

dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
3) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
4) świadectwo  czeladnicze  lub  dyplom  mistrzowski  –  w

zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane
z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

- w  zawodach,  w  których  nauczanie  obejmuje  treści
związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Posiadanie wiedzy mogą również potwierdzać:
1) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w

zawodzie,  które  obejmuje  treści  nauczania  związane z
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

2) zaświadczenie  o  przebiegu  nauczania  wydane  przez
szkołę,  o  której  mowa w pkt  1,  zgodnie  z  przepisami
wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz.
1915 oraz z 2022 r.  poz.  583 i  1116),  potwierdzające
kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania
związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

3) zaświadczenie  wystawione  przez  pracodawcę,
potwierdzające  doświadczenie  zawodowe  i  staż  pracy
umożliwiające  nabycie  umiejętności  związanych  z
wykonywaniem  prac  eksploatacyjnych  urządzeń,
instalacji  i  sieci;

4) zaświadczenie  wystawione  przez  kierownika  komórki
organizacyjnej  urzędu  obsługującego  Ministra  Obrony
Narodowej  lub  jednostki  organizacyjnej  podległej
Ministrowi  Obrony  Narodowej  lub  przez  niego
nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i
staż  pracy  umożliwiające  nabycie  umiejętności
związanych  z  wykonywaniem  prac  eksploatacyjnych
urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.

Informacje organizacyjne:

Wypełnione wnioski egzaminacyjne wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za egzamin należy złożyć w siedzibie Komisji Kwalifikacyjnej lub
przesłać elektronicznie (skan lub wygenerowany z formularza PDF). Osoba egzaminowana musi posiadać dowód osobisty do wglądu.

             
Opłata za egzamin kwalifikacyjny:

Opłatę za egzamin kwalifikacyjny w kwocie 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników w wysokości 301,00 zł za
każdy wniosek należy uiścić na konto SPE Oddz. Radom nr: 80 1560 0013 2354 0466 0000 0003 z podaniem w tytule
wpłaty imienia i nazwiska osoby ubiegającej się o potwierdzenie kwalifikacji oraz informacji dotyczących rodzaju urządzeń,
instalacji i sieci, dla których osoba ubiega się o potwierdzenie kwalifikacji (np.: E1, D1, E2, D2, E3, D3) oraz zakresu objętego
wnioskiem o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego (np.: pkt: 1, 2, 3, ...)

Kod QR do przelewu zamieszczono obok, a blankiet wpłaty poniżej.
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