
 

 

  

 

Data i miejsce szkolenia: 30.04.2021 r.,  

UWAGA: Ze względu na panujący stan epidemiologiczny szkolenie odbędzie się zdalnie przez 

platformę Skype, natomiast egzamin przeprowadzony będzie w budynku ZDZ 

zlokalizowanym w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 77. 

Plan szkolenia: 

1200-1400 Wymagania stawiane urządzeniom i instalacjom elektrycznym do 1 kV. Ochrona 

przeciwporażeniowa. Zasady BHP przy urządzeniach elektrycznych. Badania urządzeń 

i instalacji elektrycznych do 1 kV. 

od 1500 Egzamin w budynku ZDZ w Białymstoku. 

Koszt szkolenia:  dla członków ZEW: 30 zł, dla pozostałych osób: 50 zł. 

Koszt egzaminu: 280 zł (cena urzędowa – 10 % najniższej płacy krajowej) za każdy egzamin (osoby 

ubiegające się jednocześnie o kwalifikacje E i D będą musiały wpłacić łącznie 560 zł). 

Planowana liczba osób: 30 (decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają członkowie 

ZEW – przy większej liczbie chętnych istnieje możliwość powtórzenia szkolenia i 

egzaminu w późniejszym terminie). 

Forma zgłoszenia: Osoby chętne do uczestnictwa w szkoleniu i egzaminie powinny informacje typu: imię 

i nazwisko, nr legitymacji ZEW (opcjonalnie) i oczekiwany zakres uprawnień oraz adres 

mailowy do kontaktu przesłać na adres mailowy ZEW: biuro@zew.org.pl lub wypełnić 

formularz zgłoszeniowy na stronie ZEW: www.zew.org.pl.  

Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r.  Do osób, które zostaną zakwalifikowane 

na szkolenie, zostanie rozesłana (drogą mailową, na adres podany w zgłoszeniu) informacja szczegółowa 

dotycząca terminu i sposobu wniesienia opłat za szkolenie oraz egzamin oraz sposobu logowania się na 

szkolenie. 

 

  

Wszystkich chętnych zapraszamy na jednodniowe szkolenie utrwalające wiedzę z zakresu 

eksploatacji  urządzeń  i  instalacji  elektrycznych  o napięciu znamionowym do 1 kV, poszerzone  

o analizę zmian w aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisach i normach. Szkolenie to kończy 

się egzaminem kwalifikacyjnym w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych o 

napięciu znamionowym do 1 kV. 

Uprawnienia E – dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych i wykonujących 

prace w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, montażu i kontrolno-pomiarowym. 

Uprawnienia D – dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych i innych, zajmujących się kierowaniem 

czynnościami osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, montażu i napraw kontrolno-pomiarowych 

oraz osób sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. 
Państwa dane niezbędne są nam do przeprowadzenia procesu rejestracji na szkolenie i nie zostaną nikomu udostępnione. Mają państwo 

prawo do ich wglądu, poprawy oraz żądania usunięcia. Po odbyciu szkolenia i rozdaniu uprawnień dane zostaną skasowane. 
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