
 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. 
Imię i Nazwisko osoby składającej wniosek  

o wydanie duplikatu 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 
Adres zamieszkania: ulica i nr 
kod pocztowy, miejscowość 

…….…………………………, dnia ........................... r. 
            miejscowość 

Oświadczenie 

Po zapoznaniu się z odpowiedzialnością za składanie fałszywych zeznań, określoną w art. 233 § 

1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 533 z późn. zm.)1, 

w związku ze złożeniem wniosku o wydanie duplikatu świadectwa kwalifikacyjnego nr …………… 

.............................................................................................................................., oświadczam że: 

1. obecnie nie toczy się wobec mnie postępowanie w sprawie sprawdzenia spełnienia 

wymagań kwalifikacyjnych podjęte na podstawie art. 54 ust 1b i 1c pkt 1 ustawy – Prawo 

energetyczne2. 

………………………………………………………… 

data i czytelny podpis
 

                                                           
1
 Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny, kto, składając zeznanie mające służyć za 
dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje 
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

2
 Zgodnie z art. 54 ust. 1b i 1c pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne: 

1b W razie stwierdzenia, że eksploatacja urządzeń, instalacji lub sieci jest prowadzona niezgodnie  
z przepisami dotyczącymi ich eksploatacji, na wniosek pracodawcy, inspektora pracy, Prezesa URE lub innego 
organu właściwego w sprawach regulacji gospodarki paliwami i energią, o którym mowa w art. 21a, 
sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych należy powtórzyć. 

1c Sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych przeprowadza się także w przypadku: 

1) wniosku pracodawcy: 

a) gdy osoba zajmująca się eksploatacją sieci, urządzeń lub instalacji określonych w przepisach, o których 
mowa w ust. 6, posiada kwalifikacje potwierdzone świadectwem, ale w ciągu kolejnych pięciu lat nie 
zajmowała się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, których uprawnienie dotyczy,  

b) który dokonał modernizacji lub innej istotnej zmiany parametrów urządzeń, instalacji lub sieci; 

2) osób, o których mowa w ust. 1, zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, świadczących 
usługi na rzecz konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, 
poz. 93, z późn. zm.) oraz mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej, co pięć lat. 


