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STOWARZYSZENIE ROZWOJU KADR OFERUJE: 
 

 

 przeprowadzenie szkoleń i egzaminów kwalifikacyjnych z zakresu dozoru 

i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych 

i gazowych (D+E) 

 z ramienia CEDEGO przeprowadzenie pomiarów środowiska pracy 

 specjalistyczne szkolenia dotyczące: 

 kultury bezpieczeństwa w organizacji oraz metod jej kształtowania 

 psychologii zachowań bezpiecznych 

 BBS (Behaviour Based Safety): 

program redukcji wypadków (wdrażanie i monitoring), ponadto: 

diagnoza kultury bezpieczeństwa oraz postaw wobec bezpieczeństwa 

 Coaching kompetencji z obszaru bezpieczeństwa dla kadry zarządzającej 

 Coaching rozwoju osobistego i zawodowego 

 pełen zakres szkoleń z zakresu kompetencji miękkich, np. negocjacje, zarządzanie 

czasem, budowanie zespołu itp. w zależności od zapotrzebowania Zleceniodawcy 
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ZAŁĄCZNIK 1.  

Regulamin szkoleń otwartych 

1. Postanowienia ogólne 

Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem 
szkolenia.  
 
Organizator: 
Stowarzyszenie Rozwoju Kadr 
ul. Szczecińska 74 
91-222 Łódź 
tel. 42 652 03 34 
500 00 22 16 
 
KRS 0000265495 
NIP: 9471937426 
REGON: 100269087 
  
Zgłaszający – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. 
Zgłaszający na szkolenie nie musi być jednocześnie uczestnikiem szkolenia.  
 

Uczestnik – osoba biorąca udział w szkoleniu. 
  
 
Stowarzyszenie Rozwoju Kadr organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych 
w ofercie szkoleń dostępnej na stronie: www.srk.org.pl. 
 

2. Zgłoszenie uczestnictwa 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Stowarzyszenia Rozwoju Kadr korzystając z 
formularza on-line umieszczonego na stronie www.srk.org.pl lub faksem na nr: 42 652 11 48, 
wypełniając formularz w formacie tekstowym dostępnym również na stronie. Zgłoszenia 
przyjmujemy najpóźniej do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu 
zgłoszenia). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie 
uprzedniego telefonicznego uzgodnienia ze Stowarzyszeniem Rozwoju Kadr oraz przesłania 
wypełnionego formularza zgłoszenia w jednej z wyżej określonych form. 

3. Rezygnacja z uczestnictwa - odstąpienie od umowy przez Zgłaszającego 

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Stowarzyszeniu Rozwoju Kadr mailowo lub 
telefonicznie. 
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W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 3 dni roboczych przed datą rozpoczęcia 
szkolenia, Zgłaszającemu przysługuje zwrot zaliczki pomniejszonej o faktyczne koszty poniesione 
przez Stowarzyszenie Rozwoju Kadr w związku z organizacją szkolenia.  

Zgłaszający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zgłaszającego później 
niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, 
Stowarzyszenie Rozwoju Kadr zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia - ceny za szkolenie. 

4. Zmiany terminu szkolenia 

W przypadku odwołania szkolenia przez Stowarzyszenie Rozwoju Kadr zwróci wpłaconą kwotę w 
całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie. 
 
Stowarzyszenie Rozwoju Kadr zastrzega sobie prawo do zmiany cen i programu szkolenia o czym 
poinformuje Zgłaszającego przynajmniej na 3 dni naprzód przed terminem szkolenia. Zgłaszający w 
takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej zaliczki bez obowiązku 
pokrycia kosztów szkolenia. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do 
chwili jego rozpoczęcia. 

5. Ceny szkoleń i warunki płatności 

Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, koszt 
posiłków (przerwy na kawę, lunch). Nie obejmują kosztów dojazdu i zakwaterowania Uczestników. 

Opłatę za szkolenie należy wnieść na konto: 

Deutsche Bank 47 1910 1048 2251 9936 9402 00015.  

W tytule przelewu należy podać: tytuł, datę szkolenia, nazwiska uczestników.  

Faktura VAT zostanie wystawiona po zakończeniu kursu. Szkolenia od 01.01.2011r są objęte 
podstawową, 23% stawką VAT.  

6. Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 
października 1997 roku poz. 833.) Stowarzyszenie Rozwoju Kadr nie przekazuje, nie sprzedaje i nie 
użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane 
osobowe podane przez Zgłaszającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) 
traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów 
komunikacji pomiędzy Zgłaszającym a Stowarzyszeniem Rozwoju Kadr. 
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ZAŁĄCZNIK 2.  

Przeprowadzenie szkoleń i egzaminów kwalifikacyjnych z zakresu dozoru i eksploatacji 

urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych. 

Stowarzyszenie Rozwoju Kadr reprezentuje CEDEGO lub inną firmę zlecającą przeprowadzenie 

szkoleń. 

1. Informacja ogólna dotycząca organizacji egzaminów 

 Przy Stowarzyszeniu Rozwoju Kadr działa Komisja Kwalifikacyjna nr 660. 
 Egzaminy kwalifikacyjne odbywają się przed Zespołem Egzaminacyjnym Komisji 

Kwalifikacyjnej nr 660. 
 Egzaminatorami są osoby z wykształceniem wyższym, posiadające wiedzę i doświadczenie w 

zakresie omawianej problematyki, które zostały powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki do członkostwa w pracach Komisji Kwalifikacyjnej. 

 Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne zgodne z 
obowiązującymi wzorami. 

 

2. Podstawa prawna prowadzenia egzaminów 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w 
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r., Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 
oraz z 2005r. Nr 141, poz. 1189). 

 

3. Uwagi na temat oferty 

 przedstawione poniżej informacje nt. egzaminów są zgodne z wytycznymi zawartymi w ww. 
aktach prawnych; 

 miejsce realizacji szkolenia: siedziba Zleceniodawcy; 
 data złożenia oferty – 16.09.2019r.; 
 termin płatności: przelew 14 dni po wykonaniu usługi; 
 informujemy, iż egzaminy zwolnione są z podatku VAT – art. 43 ust. 1 pkt 29 litera a) Ustawy 

o podatku od towarów i usług. 
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Egzamin kwalifikacyjny z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji 
i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych 

Cel 
Uzyskanie uprawnień w zakresie dozoru lub/i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 

elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych zgodnie z wymogami prawa. 

Uczestnicy 
Egzamin przeznaczony dla osób, których praca związana jest z eksploatacją lub/i dozorem nad 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych. 

Czas trwania 
Czas trwania egzaminów zależy od ilości egzaminowanych osób. Średni czas jednego egzaminu to 10 

minut.  

Metody i środki dydaktyczne 
1. Osoby egzaminowane otrzymają bezpłatnie materiały szkoleniowe opracowane przez 

członków Komisji Kwalifikacyjnej nr 660. Na życzenie Zleceniodawcy możemy wysłać pocztą 
komplet materiałów do zapoznania się (grupa 1, grupa 2, grupa 3 i grupa ogólna).   

2. Aby przystąpić do egzaminu Pracownik zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego 
wniosku/wniosków 
w zależności od rodzaju uprawnień, o które się ubiega. Wniosek/wnioski muszą zostać 
zatwierdzone i podpisane przez Przełożonego danego Pracownika. Wnioski gotowe do 
wydruku zamieszczone są na stronie: https://srk.org.pl/egzaminy-d-i-e/ 

3. Egzamin ma formę ustną i odbywa się przed Zespołem Egzaminacyjnym Komisji 
Kwalifikacyjnej nr 660. Osoba egzaminowana otrzymuje minimum 3 pytania z banku pytań 
(przykładowe pytania zawarte są w materiałach, o których mowa w pkt 1). Po zakończeniu, 
osoba egzaminowana otrzymuje od Zespołu Egzaminacyjnego informację zwrotną o wyniku 
egzaminu, którą potwierdza podpisem na protokole egzaminacyjnym. 

Kalkulacja cenowa 
Jeden egzamin w zakresie dozoru lub eksploatacji od 01.01.2019r. kosztuje 225,00 PLN (cena 

regulowana urzędowo w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia w gospodarce). 

 

 
  

https://srk.org.pl/egzaminy-d-i-e/
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Zakres działalności Komisji Kwalifikacyjnej nr 660 przy Stowarzyszeniu Rozwoju Kadr 
 

GRUPA 1.  

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i 

zużywające energię elektryczną:  

 

1.  urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na 

wysokość napięcia znamionowego; 

2.  urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV; 

3.  urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV; 

4.  zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW; 

5.  urządzenia elektrotermiczne; 

6.  urządzenia do elektrolizy; 

7.  sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego; 

9.  elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym; 

10.  aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; 

sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w ww. punktach. 

 

 

GRUPA 2.  

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przysyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia 

energetyczne: 

 

1.  kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z 

urządzeniami pomocniczymi; 

2.  sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 

kW; 

3.  turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi; 

4.  przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW; 

5.  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 ww. punktach. 
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GRUPA 3.  

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i 

zużywające paliwa gazowe: 

 

3.  urządzenia do magazynowania paliw gazowych; 

4.  sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, 

stacje gazowe); 

5.  sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie 

gazu); 

6.  urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa; 

7.  urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa; 

8.  przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW; 

10.  aparatura kontrolno-pomiarowa urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji 

wymienionych w ww. punktach. 

 

 

 

 

Z poważaniem, 

 

Marta Znajmiecka-Sikora 

srk@srk.org.pl 
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