Zaproszenie dla członków SEP
Zarząd Oddziału Bydgoskiego SEP podjął decyzję o otwarciu naboru członków
Komisji Kwalifikacyjnych egzaminujących na świadectwa kwalifikacyjne.
W naszym oddziale działają aktualnie dwie Komisje Kwalifikacyjne działające we
wszystkich Grupach 1 i 2.

Wymagania w stosunku do osób kandydujących na członków Komisji
Kwalifikacyjnych SEP powoływanych na wniosek Zarządu Oddziału przez
Urząd Regulacji Energetyki :
!. Wykształcenie wyższe techniczne i co najmniej pięcioletni staż pracy przy
eksploatacji urządzeń , instalacji i sieci
2. Posiadanie aktualnych świadectw kwalifikacyjnych ( z ważnością
co najmniej 2 lat) na Dozór i Eksploatację:
Grupa1 lub
Grupa 1 i Grupa 2 lub
Grupa 2 i Grupa 3 lub
Grupa1 i Grupa 3 lub
Grupa 1 i Grupa 2 i Grupa 3
(w każdej z tych grup można mieć uprawnienia na max.10 specjalizacji).
Kandydaci muszą posiadać/odnowić świadectwa kwalifikacyjne uzyskane przed
innymi komisjami innymi niż naszego Oddziału.
3.Potwierdzenie przez zakład pracy przebiegu zatrudnienia (stanowiska)
oraz zakres wykonywanych obowiązków i czynności związanych
z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci w G1 ,G2,lub G3
w poszczególnych specjalizacjach.
4. Kandydat może uzyskać kwalifikacje egzaminacyjne do jednej z grup lub do
kilku jednocześnie w zakresie wykonywanych czynności: obsługi, konserwacji,
remontów, montażu i kontrolno-pomiarowych.
5.Członkiem KK może być osoba nie figurująca w rejestrze osób skazanych

Więcej informacji na stronie Zarządu Głównego SEP
https://sep.com.pl/regulaminy/komisje-kwalifikacyjne.html

Grupa 1 UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE
1.Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci
elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
2.Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż
1 kV
3.Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
4.Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
5.Urządzenia elektrotermiczne
6.Urządzenia do elektrolizy
7.Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
8.Elektryczna sieć trakcyjna
9.Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
10.Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej
regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji Dozór Eksploatacja
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Grupa 2 UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE /CIEPLNE/
1.Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej
50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
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 pkt 1-9.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grupa 3 UPRAWNIENIA GAZOWE
1.Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
2.Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw
gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu,
rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
3.Urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
4.Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 mpa (gazociągi i
punkty redukcyjne, stacje gazowe);
5.Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 mpa (gazociągi, stacje
rozdzielcze, tłocznie gazu);
6.Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kpa;
7.Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kpa;

8.Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kw;
9.Turbiny gazowe;
10.Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń
i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Kandydat na członka komisji musi być osobą doświadczoną, zaangażowaną i
uzupełniającą swoją wiedzę.
Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych i Specjalizacji Zawodowej
Inżynierów SEP opracowała w roku 2018 „Szczegółową tematykę egzaminu na
uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją”
dla osób Eksploatacji i Dozoru dla grup 1,2 i 3.
Kandydaci do Grupy 2 i Grupy 3 nie muszą być członkami SEP.
Istnieją dostępne materiały szkoleniowe, np.:
-Egzamin kwalifikacyjny Elektryków (D i E) w pytaniach i odpowiedziach Wydawnictwo SEP COSiW 9 zeszytów
-Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach – Orlik- Krosnodo nabycia w Oddziale Bydgoskim SEP.
Aplikacje w formie uproszczonego CV należy przesyłać na adres
biuro.bydgoszcz@sep.com.pl
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