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Załącznik nr 3  

WZÓR ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNEGO 

 
………………………… 

(pieczęć komisji) 

 

 

ŚWIADECTWO 

KWALIFIKACYJNE  

NR …………………… 

 
uprawniające do zajmowania się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: 

 

 

 

EKSPLOATACJI 

 

Okładka świadectwa kwalifikacyjnego – str. 1 zewnętrzna  

 

 

Okładka świadectwa kwalifikacyjnego – str. 2 wewnętrzna  

Komisja Kwalifikacyjna nr …. działająca zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385), na 
podstawie wyniku egzaminu złożonego w dniu 
……………………., stwierdza, że Pan/Pani* 
………………………………………………………….
legitymujący/legitymująca* się numerem PESEL albo 
rodzajem i numerem dokumentu tożsamości  
(w przypadku cudzoziemca nieposiadającego numeru 
PESEL)** ....................................................................... 
spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania 
pracy na stanowisku EKSPLOATACJI  
w zakresie***: 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
* Niepotrzebne skreślić. 
** Należy wypełnić właściwe. 
*** Należy wyszczególnić rodzaje czynności, o których mowa w § 4 
ust. 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 
2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania 
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci (Dz. U. poz. 1392). 

Załącznik nr 3

WZÓR ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNEGO
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dla następujących rodzajów urządzeń, instalacji  
i sieci*, o których mowa w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 
1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
(Dz. U. poz. 1392), a w przypadkach, o których 
mowa w § 16 tego rozporządzenia – w załączniku  
nr 2 do tego rozporządzenia**: 
……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

…………………………………………….…………. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

 
* Należy wyszczególnić rodzaje urządzeń, instalacji i sieci,  
o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez 
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,  
a w przypadkach, o których mowa w § 16 tego rozporządzenia –  
w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia. 
** Niepotrzebne skreślić. 

Okładka świadectwa kwalifikacyjnego – str. 3 wewnętrzna  

 
Świadectwo kwalifikacyjne jest ważne 

do dnia ……………………. 

 

 

 

 

 

…………………….………….. 

(podpis przewodniczącego, 

pieczęć imienna) 

 

 

 

……………………………….. 

(miejsce i data wystawienia świadectwa 

kwalifikacyjnego) 

 

Okładka świadectwa kwalifikacyjnego – str. 4 zewnętrzna  
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………………………… 

(pieczęć komisji) 

 

 

ŚWIADECTWO 

KWALIFIKACYJNE  

NR …………………… 

 
uprawniające do zajmowania się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: 

 

 

 

DOZORU 

 

Okładka świadectwa kwalifikacyjnego – str. 1 zewnętrzna  

 

 

Okładka świadectwa kwalifikacyjnego – str. 2 wewnętrzna  

  

Komisja Kwalifikacyjna nr …. działająca zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385), na 
podstawie wyniku egzaminu złożonego w dniu 
……………………., stwierdza, że Pan/Pani* 
…………………………………………………………. 
legitymujący/legitymująca* się numerem PESEL albo 
rodzajem i numerem dokumentu tożsamości  
(w przypadku cudzoziemca nieposiadającego numeru 
PESEL)** ....................................................................... 
spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania 
pracy na stanowisku DOZORU w zakresie***: 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
* Niepotrzebne skreślić. 
** Należy wypełnić właściwe. 
*** Należy wyszczególnić rodzaje czynności, o których mowa w § 4 
ust. 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 
2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania 
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci (Dz. U. poz. 1392). 



Dziennik Ustaw – 16 –  Poz. 1392

 

  

dla następujących rodzajów urządzeń, instalacji  
i sieci*, o których mowa w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 
1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
(Dz. U. poz. 1392), a w przypadkach, o których mowa 
w § 16 tego rozporządzenia – w załączniku nr 2 do 
tego rozporządzenia**:  
……………………………………………………….... 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 
* Należy wyszczególnić rodzaje urządzeń, instalacji i sieci,  
o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez 
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,  
a w przypadkach, o których mowa w § 16 tego rozporządzenia –  
w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia. 
** Niepotrzebne skreślić. 
Okładka świadectwa kwalifikacyjnego – str. 3 wewnętrzna  

 
Świadectwo kwalifikacyjne jest ważne 

do dnia ……………………. 

 

 

 

 
 

…………………….………….. 

(podpis przewodniczącego, 

pieczęć imienna) 

 

 

 

……………………………….. 

(miejsce i data wystawienia świadectwa 

kwalifikacyjnego) 

 

Okładka świadectwa kwalifikacyjnego – str. 4 zewnętrzna  
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UWAGI: 

Świadectwo kwalifikacyjne w formie książeczki składa się z czterech stron wraz z okładkami 

o wymiarach 74 mm × 105 mm.  

Okładki świadectwa kwalifikacyjnego są wykonane z białego kartonu, drukuje się je 

dwustronnie. 

Napisy w książeczce świadectwa kwalifikacyjnego są wykonane w kolorze czarnym, 

czcionką Times New Roman odpowiednio w rozmiarach 12, 10, 8. 

Pieczęć mokra (tj. na tusz koloru czarnego) o średnicy 36 mm. 

 

 

 


