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ZARZĄDZENIE nr 1/2018 
z dnia 4 stycznia 2018 r. 

Dyrektora Biura 
Rady Regionalnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Ostrołęce 

w sprawie ustalenia terminarza egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób zajmujących się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. 

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

1. Ustalam co następuje w sprawie terminarza egzaminów sprawdzających kwalifikacje 
osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych: 

a. prawidłowo wypełniony wniosek powinien być złożony w Biurze Rady Regionalnej FSNT NOT 
w Ostrołęce na 7 dni przed planowanym terminem egzaminu; 

b. opłata za egzamin (obejmujący 1 grupę w wysokości 210,00 zł1) powinna być wniesiona przed 
egzaminem przelewem na konto Rady lub gotówką w kasie Biura Rady; 

c. miejsce egzaminu, składania wniosków, odbioru świadectw kwalifikacyjnych: Dom Technika 
NOT w Ostrołęce, ul. Mazowiecka 6; 

d. ustalam następujące terminy egzaminów sprawdzających wymagania kwalifikacyjne w 2018 
roku.  Egzaminy odbywają się planowo w każdy ostatni poniedziałek miesiąca (z wyjątkiem 

kwietnia i grudnia) od godz. 15:00. 

 
TERMINARZ EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH E i D w 2018 r. 

 

29.01.2018 26.02.2018 26.03.2018 23.04.2018 28.05.2018 25.06.2018 

30.07.2018 27.08.2018 24.09.2018 29.10.2018 26.11.2018 17.12.2018 

 

E - na stanowisku eksploatacji 
D - na stanowisku dozoru 
 

2. Terminy oraz miejsce egzaminów pozaplanowych (tj. poza terminami wyżej 
wymienionymi) ustala DK z Przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej. 

3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia. 
 
 
 

 
Otrzymują: 
- Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej; 

- DK; 

- a/a. 

                                                 
1
 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. - Dz.U. 2017 poz. 1747 
 


