
 
  

Zmiana zasad przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych 

 

Od dnia 2 lipca 2022 r. obowiązują przepisy nowego Rozporządzenia Ministra Klimatu 
i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. 

Zwracamy uwagę, iż osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego zgodnie 

z ww. rozporządzeniem musi posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów: 

1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego, 

2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe, 

3) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy, 

4) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski 

– w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci. 

lub 

1) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje 
treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci; 

2) zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), 
potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane 
z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci; 

3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe 
i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac 
eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci. 

Zakres i grupy 

Egzaminy kwalifikacyjne przeprowadza się w zakresie E - eksploatacji i D - dozoru 
w następujących grupach: I - elektroenergetyczna, II - cieplna, III - gazowa. 

Opłaty 

Opłata za jeden egzamin obligatoryjnie wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia: 
- w roku 2022 jest to kwota 301 zł. 

Na egzamin należy przyjść wnioskiem wraz z wyżej wymienionymi  dokumentami, 
z dowodem osobistym, z posiadanym świadectwem kwalifikacyjnym (jeżeli jest w posiadaniu 
przez osobę przystępującą do egzaminu kwalifikacyjnego)  oraz z potwierdzeniem zapłaty. 

Wpłaty za szkolenia i egzaminy przyjmujemy na konto bankowe:                                                          
89 1050 1142 1000 0090 8159 5960 z dopiskiem: Egzamin kwalifikacyjny, imię i nazwisko, grupa 
i zakres (E lub D). 

Opłaty można także dokonać w Biurze Oddziału SEP przed przystąpieniem do 
egzaminu. 
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