
 

 

ul. Koszalińska
78

 
 

 

 
□ o przystąpienie do szkolenia

w zakresie: 
Kategoria I Kategoria II

X  

 

Imię ……………………………… Nazwisko …………………………………………………………………

Nr PESEL:…………………………………………… NIP:…………………………………………………… 

Data i miejsce  urodzenia ……………………………………………………………………………........

Posiadane wykształcenie: …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

 
Pełna nazwa firmy delegującej kursanta:
……………………………………………………………………………………………………………………....... 

NIP: ………………………………………………….

Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

 
Data szkolenia……………… Miejsce szkoleni

 
Za ostateczne potwierdzenie uczestnictwa na szkoleniu uznaje się opłatę za 

egzamin wniesioną przed jego rozpoczęciem na konto:
Numer rachunku: 70 1950 0001 2006 0430 6946 0002 
Idea Bank 
- w tytule przelewu proszę wpisać „szkolenie F
Wypełniony formularz oraz potwierdzenie wpłaty proszę przesłać na adres 

e-mail: awax.klima@poczta.fm
W razie pytań proszę dzwonić: 94 374 1853 

OŚWIADCZENIE 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
egzaminu. 

 
Data: 
……………………………………… 

 

ul. Koszalińska 85 
78-400 Szczecinek 

tel./fax: 0 (94) 37 4 18 53 
kom.: 606 878 124 

KARTA ZGŁOSZENIA 

o przystąpienie do szkolenia 

Kategoria II Kategoria III Kategoria IV
  

 

Imię ……………………………… Nazwisko …………………………………………………………………
( kursanta) 

Nr PESEL:…………………………………………… NIP:…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………........

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

kursanta: ………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………....... 

NIP: …………………………………………………. 

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

Data szkolenia……………… Miejsce szkolenia: Szczecinek/Grodzisk Mazowiecki*
* (niepotrzebne skreślić)

Za ostateczne potwierdzenie uczestnictwa na szkoleniu uznaje się opłatę za 
egzamin wniesioną przed jego rozpoczęciem na konto: 

Numer rachunku: 70 1950 0001 2006 0430 6946 0002 

w tytule przelewu proszę wpisać „szkolenie F-gazy kategoria….” 
Wypełniony formularz oraz potwierdzenie wpłaty proszę przesłać na adres 

.klima@poczta.fm 
W razie pytań proszę dzwonić: 94 374 1853 lub 606 878 124 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

Zgłaszający

 ………………………………………………….
(pieczątka, podpis)

Awax Sp. z o.o. 

www.awax.net.pl 
awax.klima@poczta.fm 

Kategoria IV 

Imię ……………………………… Nazwisko ………………………………………………………………… 

Nr PESEL:…………………………………………… NIP:…………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

a: Szczecinek/Grodzisk Mazowiecki* 
(niepotrzebne skreślić) 

Za ostateczne potwierdzenie uczestnictwa na szkoleniu uznaje się opłatę za 

 
Wypełniony formularz oraz potwierdzenie wpłaty proszę przesłać na adres 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

Zgłaszający 

…………………………………………………. 
(pieczątka, podpis) 

http://www.awax.net.pl/
mailto:awax.klima@poczta.fm
mailto:centrum.klima@poczta.fm


 

 
 
 
 

Kategorie: 
1) kategoria I: 

a) kontrola szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp 
ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach 
chłodniach, zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych oraz zawierających co najmniej 10 
ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 6 kg substancji 
kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, oraz 

b) instalacja, konserwacja lub serwisowanie, a także naprawa i likwidacja stacjonarnych 
urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w 
samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających fluorowane gazy 
cieplarniane lub substancje kontrolowane, oraz odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub 
substancji kontrolowanych ze stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, 
klimatyzacyjnych i pomp ciepła; 

 
2) kategoria II: 

a) kontrola szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp 
ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach 
chłodniach, zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych oraz zawierających co najmniej 10 
ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 6 kg substancji 
kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, pod 
warunkiem że nie jest ona związana z otwarciem obiegu chłodniczego, oraz 

b) instalacja, konserwacja lub serwisowanie, a także naprawa i likwidacja stacjonarnych 
urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w 
samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających poniżej 3 kg 
fluorowanych gazów cieplarnianych lub 3 kg substancji kontrolowanych lub poniżej 6 kg 
fluorowanych gazów cieplarnianych lub 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio 
oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, oraz odzysk fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub substancji kontrolowanych z takich stacjonarnych i ruchomych urządzeń 
chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła; 

 
3) kategoria III  

- odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odniesieniu 
do stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, 
zawierających poniżej 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub 3 kg substancji 
kontrolowanych lub poniżej 6 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub 6 kg substancji 
kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach; 
 
4) kategoria IV 

 - kontrola szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp 
ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach 
chłodniach, zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów 
cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych oraz zawierających co najmniej 10 
ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 6 kg substancji 
kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, pod 
warunkiem że nie jest ona związana z otwarciem obiegu chłodniczego; 
 


	KARTA ZGŁOSZENIA
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