
 

 
 
 
Dane osobowe 

• Imię i nazwisko 
• e-mail:  
• xxxxxx  
• Polska 

2. Gdzie zdobyłeś swoje wykształcenie? 

Polska 
 
3. Z jakiego kraju masz doświadczenie zawodowe? 

Polska 
4 
Czy ubiegasz się o zatwierdzenie związane z pracą stałą czy tymczasową? 

Praca na stałe 
Usługi tymczasowe 

 
 
5. Czy ubiegasz się o zatwierdzenie jako elektryk czy jako elektroinstalator 
(merytorycznie odpowiedzialny)? 

 Zatwierdzenie jako elektryk  
Jeśli chcesz budować i konserwować instalacje elektryczne lub naprawiać sprzęt 
elektryczny w Norwegii jako elektryk lub jako konserwator urządzeń elektrycznych, 
musisz wybrać zatwierdzenie jako elektryk. 

 Zatwierdzenie jako elektroinstalator (odpowiedzialny) 
Jeśli będziesz ponosić odpowiedzialność zawodową za projektowanie, budowę i 
konserwację instalacji elektrycznych w imieniu firmy, musisz wybrać zatwierdzenie 
jako odpowiedzialny elektroinstalator. 

6. O zgodę na wykonywanie jakiego zawodu ubiegasz się? 

Musisz być w stanie udokumentować wykształcenie i praktykę w zawodzie, o 
którego zatwierdzenie się ubiegasz. Możesz ubiegać się o zatwierdzenie tylko 
jednego zawodu naraz. Jeśli chcesz ubiegać się o więcej niż jeden zawód, musisz 
złożyć kilka wniosków. 

Zawód 
Typ instalacji elektrycznej, którą można 
budować i konserwować.	
Rodzaj sprzętu elektrycznego który można 



naprawiać. 

Automatiker Automatyk 

Automatikkmekaniker Automatyk / mechanik 

Elektriker Elektryk 

Elektroreparatør Konwerwacje i naprawy elektryczne 

Energimontør Monter urządzeń energetycznych 

Energioperatør Operator urządzeń energetycznych 

Heismontør Monter urz. el. w urządzeniach windowych 

Linjemontører (Gr. B) Monter linii el. 

Reparatør av elektromedisinsk utstyr Konwerwacje i 
naprawy el. urządzeń medycznych 

Togelektriker Elektryk urządzeń kolejowych 

	
7. Wymóg dokumentacji 

W kolejnych krokach będziesz przesyłał różne rodzaje dokumentów.  Do każdego 
kroku potrzebujemy następujących: 

• CV opisujące dane osobowe, wykształcenie z datami i odpowiednią praktykę 
• Dyplom z wyciągiem ocen i programem nauczania 
• Zaświadczenie z praktyk (jeśli dotyczy Twojego kraju) 
• SEP, uprawnienia elektryczne, świadectwo czeladnicze itp. 
• Świadectwo pracy od poprzednich pracodawców lub umowa o pracę z 

obecnym pracodawcą dokumentujące co najmniej roczną praktykę w danym 
zawodzie w ciągu ostatnich 10 lat. Musisz posiadać praktykę w kraju poza 
Norwegią. 

• Kopia ważnego paszportu lub ważnego dowodu tożsamości zatwierdzonego 
jako dokument podróżny. 

Potwierdź, że zrozumiałeś wymagania dotyczące dokumentacji. 

8.  
 
CV 

CV opisujące dane osobowe, wykształcenie z datami i odpowiednią praktykę 

Załaduj dokument 
Dalej 



9. Wykształcenie 

Dyplom z wyciągiem ocen i programem nauczania 
 
10. Świadectwo szkolnych praktyk zawodowych 

Zaświadczenie z praktyk (jeśli dotyczy Twojego kraju) 
 
11. Świadectwa kwalifikacyjne 

SEP, uprawnienia elektryczne, świadectwo czeladnicze itp. 
 
12. Świadectwo pracy 
 
Świadectwo pracy od poprzednich pracodawców lub umowa o pracę z obecnym 
pracodawcą dokumentujące co najmniej roczną praktykę w danym zawodzie w 
ciągu ostatnich 10 lat. Musisz posiadać praktykę w kraju poza Norwegią. 
 
13. 

Paszport 

Kopia ważnego paszportu lub ważnego dowodu tożsamości zatwierdzonego jako 
dokument podróżny. 
 

Wyślij 

 

 

 

 

	


