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Szkolenie i egzamin z zakresu eksploatacji i/lub dozoru urządzeń
energetycznych GRUPA 1 + GRUPA 2 + GRUPA 3
Świadectwa kwalifikacyjne są wydawane na okres pięciu lat przez
uprawnione komisje Urzędu Regulacji Energetyki. Kandydaci do uprawnień
powinni posiadać praktykę przy eksploatacji urządzeń i instalacji lub
wykształcenie kierunkowe, zgodne z tematyką egzaminu.
W celu przygotowania kandydatów do egzaminu proponujemy
przypomnienie jego tematyki w ramach sześciogodzinnego szkolenia.

Program ramowy kursu przygotowującego do egzaminu:
1. Zasady budowy urządzeń, instalacji i sieci energetycznych;
2. Ogólne zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych;
3. Szczegółowe instrukcje

eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

energetycznych;
4. Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV oraz powyżej 1 kV;
5. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach, instalacjach i sieciach
do 1 kV oraz powyżej 1 kV;
6. Aparatura kontrolno – pomiarowa i sprzęt ochronny;
Wykonywanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej;
7. Organizacja i wykonywanie prac przy urządzeniach, instalacjach i
sieciach;
8. Obowiązki osób na stanowiskach eksploatacji i dozoru;
9. Wykonywanie prac w zakresie obsługi, konserwacji, remontów,
montażu i kontrolno - pomiarowych;
10. Ratowanie osób porażonych prądem elektrycznym;
Kurs zostanie zakończony egzaminem na świadectwo kwalifikacyjne przed
uprawnioną komisją URE.
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Organizacja szkolenia:
Zajęcia zostały przygotowane dla pracowników serwisów oraz osób zatrudnionych na
stanowiskach technicznych w placówkach medycznych zajmujących się serwisem,
obsługą techniczną oraz eksploatacją sprzętu medycznego.
Zajęcia prowadzone będzie przez doświadczonych specjalistów, osoby posiadające
niezbędne uprawnienia oraz wieloletnią praktykę zawodową.
Zajęcia odbywają się w Warszawie, ul. Mokotowska 43 – sala konferencyjna MM
Poland Maszyny Standardy (lub w innym uzgodnionym miejscu), w godz. 9.00 - 15.00
Kurs zostanie zakończony egzaminem na świadectwo kwalifikacyjne przed
uprawnioną komisją URE.
Opłata za kurs uzależniona od zakresu egzaminu.
Opłata za egzamin kwalifikacyjny – Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10
wrześni 2019 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości
minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., oraz zgodnie rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 roku opłata pobierana za egzamin kwalifikacyjny w 2022 roku
wynosi 301,00zł (trzysta jeden złotych). Osobno za dozór (uprawnienia D) i eksploatację
(uprawnienia E).

Eksploatacja urządzeń energetycznych (podane ceny mogą ulec zmianie bez
powiadomienia):
1. Szkolenie Uprawnienia (eksploatacja urządzeń energetycznych) E1 – 460 zł netto +
23% VAT / za 1 os.
2. Egzamin na świadectwo w zakresie kwalifikacji E1 – 301 zł netto (zwolnione z VAT) /
za 1 os.
Dozór urządzeń energetycznych
3. Szkolenie Uprawnienia (dozór urządzeń energetycznych) D1 – 460 zł netto + 23%
VAT / za 1 os.
4. Egzamin na świadectwo w zakresie kwalifikacji D1 – 301 zł netto (zwolnione z VAT) /
za 1 os.
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