
 

 

                                                                         
 

 

                                          
                                  

 
  
   

1. Nazwisko i imię  

2. Data urodzenia  

3. Miejsce urodzenia                                    

4. Seria i numer dowodu osobistego  

5. Numer posiadanej ksiązki spawacza  

6. Proces spawania (ukończony kurs)   

7. Rodzaj wyrobu (blacha)  

8. Typ spoiny w procesie 111, 135, 141 – FW (spoina 
pachwinowa), 
311 – BW (spoina czołowa) 

 

9. Grupa materiału podstawowego  

10. Grupa materiałowa spoiw  

11. Grubość materiału podstawowego (mm)  

12. Pozycja spawania  

13. Szczegóły wykonania spoiny  

14. Nazwa zakładu pracy, miejscowość  

15. Typ badania 

 

 

16. Dodatkowe Ś.E.K.S. w wersji językowej*: 
angielskiej -  niemieckiej  

 

17. Egzamin weryfikacyjny w dniu  

18. Nr Ś.E.K.S. uzyskane po zdanym egzaminie  

19. Instruktor szkolenia praktycznego  

20. Nr kontaktowy  

  
*- opłata za świadectwo dodatkowe w wybranej wersji językowej – 25zł/upr. 

Dane do egzaminu weryfikacyjnego 
1. poziom kwalifikacji spawacza 



 

 

 
 
 
 
 

Koszty egzaminu: 250 PLN/upr. 
pokryjemy po przedstawieniu faktury VAT. 

Fakturę prosimy przygotować na następujące dane: 
Nazwa firmy:       

Adres:       

Kod, Miejscowość       

NIP       

Tel.       

Fax       

Email:       

http://       

Osoba kontaktowa:       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zakład Doskonalenia Zawodowego, jako administrator danych, informuje iż podanie danych 

jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uzupełnienia karty słuchacza. Dane osobowe będą 

przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji celu, a także zgodnie  

z innymi/powiązanymi przepisami prawa. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony 

Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adres e-mail: 

iodo@zdz.com.pl. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych - ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym  na podstawie 

odrębnych przepisów prawa. Podane dane będą przetwarzane na zasadzie dobrowolności ich 

podania  - zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Ma Pan/Pani prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

 

  

data Czytelny podpis kandydata 

 

 

 

 
(pieczątka i podpis osoby kierującej na szkolenie) 


