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Ośrodek Szkoleniowy Dokształcania i Doskonalenia Kadr „ANPO” S.C . 

 

Szkolenia energetyczne w zakresie eksploatacji i dozoru w grupach: 

a. G1 – elektrycznej, 

b. G2 – cieplnej, 

c. G3 – gazowej 

 

Jaki jest cel szkolenia? 

Zgodnie z zaleceniami Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej celem szkolenia dla osób 

zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych (montaŜ, konserwacja, obsługa, 

naprawa, remont) jest zapoznanie Uczestników z przepisami oraz innymi wymaganiami 

obowiązującymi aktualnie w zakresie montaŜu i eksploatacji róŜnego typu urządzeń 

energetycznych, sklasyfikowanych w następujących grupach:  

 

GRUPA 1 : Urządzenia, instalacje i sieci energetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające 

i zuŜywające energię elektryczną:  

• Urządzenia i instalacje elektryczne o napięciu nie wyŜszym niŜ 1 kV, 

• Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznego sterowania. 

GRUPA 2 : Urządzenia, wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zuŜywające ciepło oraz inne 

urządzenia energetyczne:  

• Kotły wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyŜej 50 kW wraz z urządzeniami 

pomocniczymi, 

• Instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyŜej 50 kW. 

GRUPA 3 : Urządzenia, instalacje i sieci gazowe, przetwarzające, przesyłające, magazynujące        

i zuŜywające paliwa gazowe:  

• Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyŜszym niŜ 5 kPa, 

• Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyŜszym niŜ 0,5 MPa, 

• Prace kontrolno - pomiarowe w zakresie prób szczelności w/w urządzeń i instalacji. 
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Do kogo skierowane jest szkolenie? 

Grupą docelową szkolenia są osoby zajmujące się: 

• eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, 

przesyłających i zuŜywających energię elektryczną na stanowiskach eksploatacji i dozoru; 

• eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zuŜywających 

ciepło oraz inne urządzenia energetyczne na stanowiskach eksploatacji i dozoru; 

• eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, 

przesyłających, magazynujących i zuŜywających paliwa gazowe na stanowiskach 

eksploatacji i dozoru. 

 

W jakiej formie zorganizowane jest szkolenie? 

Szkolenie zorganizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem ćwiczeń i zakończone jest 

egzaminem przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki, w wyniku którego Uczestnicy uzyskują „Świadectwa kwalifikacyjne”. Podczas 

szkolenia wykorzystywane są materiały dydaktyczne tj.: filmy, tablice oraz folie do wyświetlania 

informacji. 

 

Szkolenie trwa 45 godzin lekcyjnych, w tym 5 godzin zajęć praktycznych. 

 

Szkolenie realizowane jest w oparciu o program zatwierdzony przez Urząd Regulacji Energetyki. 

 

W ramach jednego szkolenia istnieje moŜliwość ubiegania się o uprawnienia eksploatacyjne „E”      

i dozorowe „D” we wszystkich trzech grupach. 

 

Szkolenie moŜe być zorganizowane zarówno u Zleceniodawcy, jak i w siedzibie Ośrodka 

Szkoleniowego „ANPO”.  

   

 

 

 

 



      

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 41 
tel./fax.: /044/649 72 99; tel. kom.: 0601 28 01 06 

3 

                
Ośrodek Szkoleniowy Dokształcania i Doskonalenia Kadr „ANPO” S.C . 

 

 

Absolwent kursu otrzyma dwa dokumenty:  

• Zaświadczenie ukończenia kursu dla osoby zajmującej się eksploatacją urządzeń i instalacji 

energetycznych (montaŜ, konserwacja, obsługa, naprawa, remont); 

• „Świadectwo kwalifikacyjne”, czyli tzw. „Uprawnienie energetyczne” dla osoby zajmującej 

się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych (montaŜ, konserwacja, obsługa, 

naprawa, remont). 

 

Uzyskane w ramach szkolenia uprawnienia, zgodnie z art.1 ust.44 ustawy z dnia 04.03.2005 roku o 

zmianie ustawy „Prawo energetyczne i Prawo Ochrony środowiska” (Dz.U.05.62.552) są waŜne 

przez okres 5 lat.  

 

Zdobyte uprawnienia są honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej, po przetłumaczeniu 

przez tłumacza przysięgłego na odpowiedni język. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


