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WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE

Adnotacje urzędu:
Dyrektor
Okręgowego Urzędu Górniczego
	
WNIOSEK
o stwierdzenie kwalifikacji

Dane osoby ubiegającej się o stwierdzenie kwalifikacji (kandydata)

Imię i nazwisko
     
Numer PESEL – jeżeli kandydat posiada














































Numer i seria dowodu osobistego lub innego dokumentu 
stwierdzającego tożsamość kandydata
     
Numer telefonu kontaktowego)	nieobowiązkowe)
     
Adres zamieszkania kandydata22)	zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 i poz. 585) „miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”. Złożenie fałszywego oświadczenia podlega odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137) „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”)

Ulica
     
Nr domu
     
Nr lokalu
     
Miejscowość
     

Kod pocztowy
     
Poczta
     
Gmina
     
Powiat
     
Województwo
     
Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania kandydata)

Ulica
     
Nr domu
     
Nr lokalu
     
Miejscowość
     

Kod pocztowy
     
Poczta
     
Gmina
     
Powiat
     
Województwo
     

Zwracam się z wnioskiem o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania czynności:

w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających węgiel brunatny:


w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny z użyciem środków strzałowych:


w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny bez użycia środków strzałowych:


kierownika ruchu


kierownika działu ruchu:
górniczego



energomechanicznego


w wyższym dozorze ruchu w specjalności:
górniczej



mierniczej



geologicznej




w odkrywkowych zakładach górniczych:


kierownika działu ochrony środowiska


w wyższym dozorze ruchu w specjalności:
budowlanej



ochrona środowiska




Przygotowanie zawodowe33)	w nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Środowiska z 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. poz. 1229)):

tytuł zawodowy: 
 magister  magister inżynier  inżynier  licencjat

ukończenie studiów wyższych w zakresie:


kwalifikacje w zawodzie:

Inne3):

ukończenie studiów podyplomowych w zakresie:
automatyki i robotyki 



elektrotechniki



górnictwa odkrywkowego



mechaniki i budowy maszyn



mechatroniki



ochrony środowiska


uprawnienia budowlane w specjalności określonej w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.)



Opis doświadczenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji, o których stwierdzenie ubiega się kandydat44)	za opis może posłużyć w szczególności określenie, w nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Środowiska z 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego, okresu praktyki zawodowej, szczebla kierownictwa lub dozoru ruchu, działu ruchu lub specjalności w dozorze ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji, o stwierdzenie których ubiega się kandydat):

okres praktyki:
     

charakter praktyki:
     

szczebel lub zakres 
odbywania praktyki:
     



	ciąg dalszy na osobnej karcie


Do wniosku dołączam:

Nazwa załączonego dokumentu
Liczba egzemplarzy

Odpis albo uwierzytelniona kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie niezbędne do stwierdzenia kwalifikacji
     

Odpis albo uwierzytelniona kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych w zakresie:
górnictwa odkrywkowego
     


ochrony środowiska
     

Odpis albo uwierzytelniona kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności określonej w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
     

Świadectwo pracy
     

Zaświadczenie o zatrudnieniu
     

Opinia o przebiegu pracy zawodowej
     

Inne dowody odbycia praktyki zawodowej, niż świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu lub opinia o przebiegu pracy zawodowej
     

Kopia ostatniego świadectwa organu nadzoru górniczego, stwierdzającego kwalifikacje do wykonywania czynności w ruchu1)
     




Miejscowość
Data
Podpis

     












































Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez okręgowy urząd górniczy wymieniony 
w nagłówku pierwszej strony, w celu stwierdzenia kwalifikacji w przedmiotowym postępowaniu (zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)).

Miejscowość
Data
Podpis

     



-


-






































