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             (pieczęć pracodawcy) 

 

                              ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W RZESZOWIE   

                              Komisja Kwalifikacyjna nr 78    

 
WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI NA STANOWISKU DOZORU W GRUPIE II 

 

 

Imię i nazwisko ..........................................................................................PESEL ................................................. 

Data urodzenia .......................................... Miejsce urodzenia ............................................................................... 

Seria i numer dowodu osobistego lub rodzaj i numer dokumentu tożsamości obcokrajowca    .............................. 

............................................................................  Adres zamieszkania..................................................................... 

..................................................................................................................................................................................                               

Wykształcenie ............................................................... Wyuczony zawód ............................................................. 

 Przebieg kariery zawodowej/Poprzednie stanowiska pracy..................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................                               

Wykonywany zawód /Aktualne stanowisko pracy .................................................................................................. 

Nazwa i adres pracodawcy ....................................................................................................................................... 

Posiadane świadectwa kwalifikacyjne .................................................................................................................              

Rodzaj i zakres wnioskowanych uprawnień: 

    Zakres czynności: obsługa, konserwacja, remonty,  montaż, prace kontrolno-pomiarowe* 

 Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne – 

właściwe zaznaczyć  

1 Kotły parowe / wodne o mocy powyżej 50 kW wraz  

z  urządzeniami pomocniczymi – na paliwa stałe / płynne  / gazowe  

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 punktach  

................................ 

* niepotrzebne skreślić/** właściwe zaznaczyć kółkiem  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, al. J. Piłsudskiego 2. 

2. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu sprawdzenia kwalifikacji zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki, Pracy i Polityki    

Społecznej z dnia 28 kwietnia    2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189) w sprawie szczegółowych 

zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i  sieci. 

3. Dane będą przechowywane przez okres zgodny z Prawem Energetycznym. 

4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania. 

5. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

   

  ................................................                                      Data złożenia wniosku ...........................................                                                
     (podpis lub podpis i pieczęć wnioskodawcy ) 

 

 

    

Potwierdzenie wpłaty......................................... 

                                                                                                                                      


