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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: poligon@energa-operator.pl 

M: 609 060 047 

ZAMAWIAJACY : 

 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 

pełna nazwa 

 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 

adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica 

 
……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….. 

NIP                                                                     osoba do kontaktu                                                                telefon/e-mail 
 

Zgłaszam udział w szkoleniu: 
Tytuł szkolenia: 
Termin:  
 

l.p. IMIĘ I NAZWISKO KONTAKT TELEFONICZNY OPŁATA(*) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
Oświadczam, że ww. uczestnicy szkolenia mają doświadczenie w pracy na sieci oraz posiadają i przedłożą do wglądu w pierwszym 
dniu szkolenia wymagane dokumenty: 
- aktualne świadectwo kwalifikacyjne D i/lub E(**), 
- aktualne badania lekarskie z zezwoleniem do wykonywania prac pod napięciem oraz pracę na wysokości powyżej 3m(**) (do 
wglądu może być kserokopia), 
- aktualne uprawnienia do obsługi podnośników koszowych(**) (dla technologii tego wymagających), 
- ukończony kurs bezpiecznej pracy na wysokości(**). 
Oświadczam również, że pracownicy na potrzeby ukończenia kursu zostaną wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej, narzędzia i 
sprzęt techniczny niezbędny do praktycznego wykonania wskazanych technologii prac pod napięciem na obiektach Poligonu 
szkoleniowego. 
 
(*) warunkiem przyjęcia na szkolenie jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty za szkolenie na min. 7 dni roboczych 
przed dniem rozpoczęcia szkolenia na konto:  
ENERGA-OPERATOR SA, 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, PEKAO SA 50 1240 5400 1111 0000 4917 9295 
(**) niepotrzebne skreślić 
 
W przypadku decyzji o prowadzeniu ćwiczeń z zastosowaniem podnośnika koszowego, na czas szkolenia uczestnik musi posiadać 
odpowiednie kwalifikacje do jego obsługi. Sprawność podnośnika musi być potwierdzona aktualną książką rewizyjną (do wglądu w 
pierwszym dniu szkolenia). 

Przy braku wymaganych dokumentów, ochrony osobistej, narzędzi i sprawnego sprzętu dla brygady 2-3 osobowej szkolenie nie może 
zostać zrealizowane, a koszty za szkolenie nie zostaną zwrócone. 

 
 

……………………………………..                                     …………………………………………….. 
miejscowość, data                                                              podpis 


