
Komisja Kwalifikacyjna Nr 147/123/22/10 
dzialajaca zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 
28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegolowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujace si? eksploatacj^ urzadzeh, instalacji i sieci 
(Dz.U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz 
z 2005 r. Nr 141, poz. 1189) na podstawie wyniku 

egzaminu zlozonego w dniu 

i protokohi nr 

Pan/Pani 

posiadaja.cy/a numer ewidencyjny PESEL 

i legitymuja_cy/a sie. dokumentem tozsamosci 

spemia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania 
pracir /ia sVanrpwisku dozo.ru w zakresie: 

mshai. mmeiwxu.. YMMM.. .. 
(obshigi, konserwacji, remontow, montazu; kontrolno-pomiaro^m)*/ 
dla nastepujacych urzadzeh, instalacji i sieci: 

Grupa 1. Urzadzenia, instalacje i sieci 
elektroenergetyczne wytwarzajace, przetwarzajace, 
przesylajace i zuzywajqce energie elektrycznq: 

2) Urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne 

0 napieciu nie wyzszym niz 1 kV; 

3) Urzadzenia,—instalacje—i—sieci—e—napieciu 

znamionowym powyaej 1 kV; 

4) Zespoiy pradorworcze o mocy powyzej 50 kW; 

7) Sieci elektrycznego oswietlenia ulicznego; 

9) Elektryczne urzadzenia w wykonaniu 

przeciwwybuchowym; 

10) Aparatura kontrolno - pomiarowa oraz urzadzenia 

1 instalacje automatycznej regulacji, sterowania 

i zabezpieczen urzadzeh i instalacji wymienionych 

w pkt. 2-9; Mt.a4.ll"... 
*' wpisac wtasciwy wan ant 
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