ZAŚWIADCZENIE
Potwierdza się że Pan/Pani* …………………………..……………………………………….
legitymujący/a* się nr PESEL: …………………………………, w przypadku cudzoziemca
należy podać rodzaj i nr dokumentu tożsamości:...………..……………………….……..……
jest/był/a* zatrudniony w …………………………………………….……………..……..…..
……………………………………………………………………….………………………….
w okresie od ………………………….….. do ……………..…..…………………………… ,
na stanowisku ……………………………………..……….…………………………………..
W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał prace umożliwiające nabycie umiejętności
związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci w zakresie:
obsługi*, konserwacji*, remontów lub napraw*, montażu lub demontażu*,
kontrolno–pomiarowym*:
Gr.1 pkt.:
2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym
niż 1 kV;*
3. urządzenia instalacje i sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV
i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV;*
4. urządzenia instalacje i sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV
i napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV;*
5. urządzenia instalacje i sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV;*
6. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW ;*
7. urządzenia elektrotermiczne ;*
9. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;*
11. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym ;*
13. aparatura kontrolno – pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji;*
sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-12 ;*

…..…………….……………………………………..
data i podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej

*Niepotrzebne skreślić.

ZAŚWIADCZENIE
Potwierdza się że Pan/Pani* …………………………..……………………………………….
legitymujący/a* się nr PESEL: …………………………………, w przypadku cudzoziemca
należy podać rodzaj i nr dokumentu tożsamości:...………..……………………….……..……
jest/był/a* zatrudniony w …………………………………………….……………..……..…..
……………………………………………………………………….………………………….
w okresie od ………………………….….. do ……………..…..…………………………… ,
na stanowisku ……………………………………..……….…………………………………..
W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał prace umożliwiające nabycie umiejętności
związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci w zakresie:
obsługi*, konserwacji*, remontów lub napraw*, montażu lub demontażu*,
kontrolno–pomiarowym*:
Gr.2 pkt.:
1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 50 kW
i mocy nie wyższej niż 500 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi.*
2. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 500 kW
i mocy nie wyższej niż 1800 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi.*
3. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 1800,
wraz z urządzeniami pomocniczymi.*
4. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocnicami o przesyle ciepła wyższym niż
50 kW i o przesyle ciepła nie niższym niż 500 kW*.
5. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocnicami o przesyle ciepła wyższym niż
500 kW*.
10. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy
nie wyższej niż 500 kW.*
11. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy Wyższej niż 500 kW.*
12. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie
wyższej niż 500 kW*.
13. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy wyższej niż 500 kW.*
14. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż
500 kW.*
15. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej niż 500 kW.*
16. Sprężarki o mocy wyższej niż 20 kW i o mocy nie wyższej niż 200 kW oraz instalacje
sprężonego powietrza i gazów technicznych.*
17. Sprężarki o mocy wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza
i gazów technicznych.*
18. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania
odpowiadającej masie ponad 100 Mg.*
19. Piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW.*
21. Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń,
instalacji i sieci wymienionych w pkt. 1-20.

…..…………….……………………………………..
data i podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej

*Niepotrzebne skreślić.

ZAŚWIADCZENIE
Potwierdza się że Pan/Pani* …………………………..……………………………………….
legitymujący/a* się nr PESEL: …………………………………, w przypadku cudzoziemca
należy podać rodzaj i nr dokumentu tożsamości:...………..……………………….……..……
jest/był/a* zatrudniony w …………………………………………….……………..……..…..
……………………………………………………………………….………………………….
w okresie od ………………………….….. do ……………..…..…………………………… ,
na stanowisku ……………………………………..……….…………………………………..
W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał prace umożliwiające nabycie umiejętności
związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci w zakresie:
obsługi*, konserwacji*, remontów lub napraw*, montażu lub demontażu*,
kontrolno–pomiarowym*:
Gr.3 pkt.:
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 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.*
10. Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do urządzeń, instalacji i sieci
wymienionych w pkt. 1-9.*

…..…………….……………………………………..
data i podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej

*Niepotrzebne skreślić.

