
KARTA INFORMACYJNA 
DOTYCZĄCA KURSU NA  

UPRAWNIENIA EKSPLOATACYJNE DO 1KV 
ORGANIZOWANE PRZEZ SK SEP PG - edycja jesień 2018  

 
Program kursu obejmuje 35 h. Kurs zawiera również obowiązkowe zajęcia z pierwszej pomocy. Kurs              
organizowany jest przez nas wyłącznie dla członków Stowarzyszenia Elektryków Polskich.  
 
 

Korzyści wynikające z członkostwa w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich  
1. Pierwszeństwo w naborze na darmowe kursy i szkolenia organizowane przez SK SEP PG.  
2. Możliwość uczestnictwa w wyjazdach organizowanych przez SK SEP PG (m.in. Laboratorium  
     Wyjazdowe). 
3. Pierwszeństwo otrzymania informacji o ofertach pracy skierowanych dla studentów z SEP i firm 
     współpracujących. 
4. Informację o darmowych konferencjach i wykładach organizowanych przez SK SEP PG i SEP 
     o.Gdańsk. 
5. Zniżki na szkolenia z Schemout. 
6. Możliwość wzięcia udziału w szkoleniach organizowanych przez SEP oddział Gdańsk i            
Pomorską  
    okręgową izbę inżynierów budownictwa. 
7. Możliwość wzięcia udziału w innych wydarzeniach organizowanych przez SEP Oddział Gdańsk 
    lub SK SEP PG na warunkach członka zwyczajnego. 
8.  Inne przywileje i obowiązki wynikające ze statutu SK SEP PG (dostępny na stronie internetowej 
    pg.sep.gda.pl 

 
 

KONIECZNE DOKUMENTY 
Komplet dokumentów prosimy o dostarczyć w formie papierowej na dyżur. Dyżury będą odbywać             
się w Sali EM27 w budynku B Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (ul. Jana               
Sobieskiego 7). Harmonogram dyżurów znajduje się poniżej. 
  
Niezbędne dokumenty: 

● Potwierdzenia przelewu za składki członkowskie (dla nowych członków) 
● Potwierdzenie przelewu za kurs 
● Wypełniony formularz zgłoszeniowy 
● Wypełnioną wg wzoru deklarację członkowską (dla nowych członków) 
● Podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (ostatnia strona Karty Informacyjnej          

Kursu) 
● Podpisaną informację o zapoznaniu się z Kartą Informacyjną Kursu (ostatnia strona Karty            

Informacyjnej Kursu) 
 
 
HARMONOGRAM DYŻURÓW 
6.11 (wtorek): 9:00-11:00; 13:00-15:00 
7.11 (środa): 9:00-11:00 
8.11 (czwartek): 14:00-16:00 



9.11 (piątek): 15:30-17:00 
 
 
HARMONOGRAM KURSU I SALE: 
WSZYSTKIE ZAJĘCIA (POZA 03.12) ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W GODZINACH 17:00-20:00 W           
GMACHU WEIA. 
  

Sala E-41 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek 

19.11; 26.11 13.11;  20.11; 27.11 14.11; 21.11;  28.11 15.11; 

  

Sala E-1 

Poniedziałek Wtorek 

03.12 18:00-20:00 04.12 

 
W dwóch z podanych wyżej terminów odbędą się zajęcia z ratownikiem. Każdy uczestnik bierze              
udział w jednym spotkaniu. Daty spotkań z ratownikiem i podział na grupy zostaną podane na               
pierwszych zajęciach. 
 
EGZAMIN 
Egzamin odbędzie się w dwóch terminach: 10.12 i 11.12 w godzinach 15:00-18:00. Każdy uczestnik              
będzie miał możliwość zapisania się na jeden z terminów na ostatnich zajęciach kursu, tj. 04.12.               
poprzez wpisanie się na listę pod odpowiednią datą. Sale na egzamin, zostaną podane na ostatnich               
zajęciach kursu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PŁATNOŚCI : 

  
Płatności wykonujemy wyłącznie przelewem. 

  
1. Opłata za składki członkowskie za dwa lata w wysokości 72 zł do dnia zakończenia dyżurów tj.                 
9.11.2018r. (dla nowych członków SEP) 
  
Przelew tytułem: składki SEP, kurs na PG, imię nazwisko 
  
na konto bankowe: 
Marcin Podlewski – Skarbnik SK SEP 
ul. Traugutta 115B / 402 
80-226 Gdańsk 
Nest Bank: 97 1870 1045 2078 1014 4199 0001 
  
  
2. Opłata za kurs w wysokości 150 zł do dnia zakończenia dyżurów tj. 9.11.2018r. 
 
Przelew tytułem: opłata za kurs na PG, imię nazwisko 
  
na konto bankowe: 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk 
ul. Rajska 6 p. 325 
80-850 Gdańsk 
Millennium: 04 1160 2202 0000 0000 2760 3537 
  
  
3. Opłata za egzamin w wysokości 210 zł do 30.11.2018r. (ustawowo 10% minimalnego             
wynagrodzenia w 2018 roku). 
  
Przelew tytułem: egzamin kwalifikacyjny, imię i nazwisko 
 
na konto bankowe: 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk 
ul. Rajska 6 p. 325 
80-850 Gdańsk 
Millennium: 04 1160 2202 0000 0000 2760 3537 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
  
  

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu            
przeprowadzenia kursu oraz egzaminu na Uprawnienia Eksploatacyjne do 1 kV. 
  
  
przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk z siedzibą w Gdańsku 
  
[ Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk 
ul. Rajska 6 p. 325 
80-850 Gdańsk ] 
  
w celu: 
  
- przeprowadzenia kursu oraz egzaminu na Uprawnienia Eksploatacyjne do 1 kV 
- informowania o ważnych zmianach odnośnie kursu pocztą elektroniczną 
- informowania o wydarzeniach organizowanych przez SEP Oddział Gdańsk oraz SK SEP PG pocztą              
elektroniczną, 
- informowania o innych sprawach członkowskich. 
  
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta po zakończeniu kursu przez wysłanie            
wiadomości e-mail na adres kurs@pg.sep.gda.pl z tytułem Rezygnacja – Dane Osobowe. 
  

  

……………………….………………….…………… 
  

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę* 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Kartą Informacyjną Kursu. 
 
 

……………………….………………….…………… 
  

                        Data, miejsce i podpis  
  
 


