
Instrukcja dotycząca poprawnego wypełnienia wniosku na egzamin 
 

1) Lewy górny róg (wnioskodawca i adres): w przypadku osoby prywatnej wpisujemy imię i 
nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania. W przypadku kiedy na kurs kieruje nas pracodawca 
opieczętowujemy pieczątką nagłówkową firmy. 
 
2) Prawy górny róg: wpisujemy bieżącą datę oraz miejscowość wypełnienia wniosku 
 
3)  „WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI” – wpisujemy odpowiednią kl. 
materiałów niebezpiecznych. Wykaz klas materiałów niebezpiecznych znajduje się na pod 
stronie www opisującej „kurs napełniania - opróżniania zbiorników transportowych” 
 
4) Pkt. 7 – wpisujemy aktualnego albo poprzedniego pracodawcę, u którego uzyskaliśmy 1 
miesiąc stażu w zakresie obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników 
transportowych 
 
5) Pkt. 8 – wpisujemy nazwę stanowiska pracy wynikającą z umowy o pracę 
 
6) Pkt. 9 a i b – jeżeli posiadamy już jakieś wcześniej wydane zaświadczenia kwalifikacyjne 
przez TDT na obsługę urządzeń bądź ich konserwację wpisujemy odpowiednio rodzaj 
urządzenia i nr uprawnienia, lit. c – inne uprawnienia, np. ADR – wpisujemy nr. uprawnienia 
 
6) Podpis wnioskodawcy – podpis pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej, a w 
przypadku spółki osoba podpisująca musi widnieć w KRS, jeżeli na kurs kieruje nas firma lub 
nasz imienny podpis jeżeli na kurs chcemy uczęszczać jako osoba prywatna z naboru wolnego. 
 
7) Na samym dole – wpisujemy miejscowość, imię i nazwisko, czytelny podpis osoby, która 
chce ukończyć szkolenie oraz podpis (tzw. parafka) 
 
8) Do wniosku na egzamin należy załączyć również lekarskie badanie przeprowadzone przez 
lekarza profilaktyka z zakresu medycyny pracy uprawnionego do przeprowadzania badań 
pracowniczych z wpisem: „zdolny do obsługi urządzeń służących do napełniania i opróżniania 
zbiorników transportowych”.  
 
Zamiast badania lekarskiego może być wystawione oświadczenie i podpisane przez pracodawcę 
(wzór oświadczenia do pobrania ze strony www). 

 
9) Warunkiem przyjęcia na kurs jest wpłacenie zaliczki w kwocie min. 200 zł za jednego 
uczestnika na konto bankowe ośrodka. Nr konta znajduje się w dziale kontakt na stronie www 
ośrodka. 

 

10) Wniosek w oryginale, dane kontaktowe telefoniczne oraz badanie lekarskie lub oświadczenie 
pracodawcy należy dostarczyć w oryginale do ośrodka. Liczba wolnych miejsc na szkolenie 
oraz czas naboru jest ograniczony zewnętrznymi przepisami TDT. Decyduje kolejność zgłoszeń 
oraz kompletność i poprawność dostarczonych dokumentów. 

 
 


