
 
Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA”  ww  KKIIEELLCCAACCHH 

organizuje kurs dla osób chcących uzyskać uprawnienia SEP do 1kV i powyżej 1kV które umożliwiają znalezienie wymarzonej pracy na 
stanowisku elektryka lub w zawodach pokrewnych 

 Kurs: Uprawnienia elektryczne G1 – eksploatacja do 1 kV 
Uczestnik kursu:  

1 grupa osób to: Osoby pełnoletnie, które posiadają doświadczenie - uczestnikiem szkolenia może być każda osoba wykonująca zadania związane z 
eksploatacją instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną lub miała 
elektrotechnikę, elektronikę, informatykę w szkołach lub pracowały jako pomoc elektryka (asekuracja, działania „bezprądowe”) – po dostarczeniu 
zaświadczenia od pracodawcy o wykonywanych czynnościach, posiadaniu doświadczenia i wiedzy lub zaświadczenia/świadectwa ze szkoły stwierdzającego 
wykształcenie kierunkowe. Podczas szkolenia wskazane jest przypomnienie przepisów oraz zagadnień objętych egzaminem - liczba godzin szkolenia: 24.  
2 grupa osób to: Osoby pełnoletnie, które nie spełniają wymagań grupy pierwszej, nie mają doświadczenia, nie posiadają wykształcenia kierunkowego. 
Szkolenie podstawowe obejmujące tematykę wymaganą na egzaminie- liczba godzin: 48. 

Program kursu 
Nazwa i zakres szkolenia „Uprawnienia elektryczne G1 – eksploatacja do 1 kV” 

Czas trwania i sposób organizacji: 
- 1  tydzień,               
- kurs stacjonarny 

Wymagania wstępne dla uczestników: 

1. Pełnoletność (ukończony 18 rok życia na dzień przystąpienia do egzaminów)-GRUPA I i GRUPA II 

2. Udokumentowane doświadczenie i wiedza w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci -GRUPA I 
Dokumentami potwierdzającymi są: 
a. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy 

umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, 
instalacji i sieci (wzór w załączeniu). 

b. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego, 
c. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, 
d. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy, 
e. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski 
f. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania 

związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci; 
g. 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; 

Cele szkolenia: 
 

✓ dotyczące  wiedzy: 
Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu państwowego przed komisją z SPE 

✓ dotyczące umiejętności: 
Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnej obsługi  i prawidłowej eksploatacji  urządzeń i instalacji 
sieci energetycznych do 1 kV. 

✓ dotyczące kompetencji : 
Celem kursu jest podwyższenie posiadanych kwalifikacji przez uczestników szkolenia. 

 
Treści szkolenia w zakresie 
poszczególnych zajęć edukacyjnych: 

1.  Regulacje prawne dotyczące przyłączenia urządzeń i instalacji do sieci, dostarczenia energii oraz 

prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. 

2.  Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, 
przesyłających, magazynujących energię. 

3.  Zasady wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych. 

4.  Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony p. poż. Zasady udzielania pierwszej pomocy 

przedlekarskiej. 

5.  Zajęcia praktyczne. 
 

Wykaz literatury oraz niezbędnych 
środków i materiałów dydaktycznych. 

skrypt szkoleniowy,  schematy, wykresy 

 
Plan nauczania określający tematy 
zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar 
z uwzględnieniem części teoretycznej 
i praktycznej (GRUPA I- osoby 
z doświadczeniem) 

1.  Regulacje prawne dotyczące przyłączenia urządzeń i instalacji do sieci, dostarczenia energii oraz 

prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. – 6 godz. 

2.  Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, 
przesyłających, magazynujących energię. – 6 godz. 

3.  Zasady wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych. – 3 godz. 

4.  Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony p. poż. Zasady udzielania pierwszej pomocy 

przedlekarskiej. – 3 godz. 

5.  Zajęcia praktyczne. – 6 godz. 

Razem: 24 godziny 

Plan nauczania określający tematy 
zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar 
z uwzględnieniem części teoretycznej 
i praktycznej (GRUPA II- osoby bez 
 doświadczenia) 

6.  Regulacje prawne dotyczące przyłączenia urządzeń i instalacji do sieci, dostarczenia energii oraz 

prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. – 12 godz. 

7.  Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, 
przesyłających, magazynujących energię. – 12 godz. 

8.  Zasady wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych. – 6 godz. 

9.  Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony p. poż. Zasady udzielania pierwszej pomocy 

przedlekarskiej. – 6 godz. 

10.  Zajęcia praktyczne. – 12 godz. 

Razem: 48 godzin 

Przewidziane sprawdziany i egzaminy 
- odpytywanie kursantów, testy z przerobionego materiału,  
- egzamin państwowy przed komisją z SPE 

 

 

 



 
 

Proces kształcenia oparty jest o zajęcia wykładowe, wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza, 
praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, 
skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów, materiały szkoleniowe, w tym: materiały 
szkoleniowe przygotowane przez wykładowców, przepisy prawa, materiały poglądowe (przykłady dokumentów), naukę własną uczestnika. 

 
 

Ośrodek posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach pod numerem ewidencyjnym: 2.26/00014/2007, 
Akredytację Kuratora Oświaty w Kielcach, System Zarządzania, Jakością według norm ISO 9001:2015 

uprawnienia nadane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej do certyfikowania zawodu księgowego 
 

 
 
 

 
 


