OFERTA SZKOLENIA DOSKONALĄCEGO
DLA CZŁONKÓW
KOMISJI KWALIFIKACYJNYCH URE

15 – 16 listopada 2018 r.

Hotel GALICJA
ul. Dembowskiego 20, Wieliczka

Celem szkolenia jest nabycie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy w branży energetycznej oraz odpowiedzialności prawnej
ciążących na osobach będącymi przewodniczącymi, członkami lub sekretarzami Komisji
Kwalifikacyjnych

Szkolenie doskonalące dla

członków komisji kwalifikacyjnej URE

Szkolenie doskonalące dla
członków komisji kwalifikacyjnej URE
Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmował:
1.

Kierunki zmian w przepisach prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach branży energetycznej;
a/
b/

nowelizacja

rozporządzenia

w

sprawie

pracy

przy

urządzeniach

energetycznych,

podstawy działania komisji kwalifikacyjnej URE – projektowane zmiany

2.

Weryfikacja uprawnień kwalifikacyjnych przez komisję kwalifikacyjną URE – praktyczne aspekty.

3.

Najnowsze wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy dotyczące stref zagrożonych wybuchem.

4.

Odpowiedzialność karna, cywilna, wykroczeniowa z tytułu organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach
energetycznych (poleceniodawca, kierujący zespołem, koordynator).

5.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce na podstawie rozwiązań zastosowanych w zakładzie górniczym – wyjazd do Kopalni
Soli „Wieliczka”.

6.

Odpowiedzialność prawna działania komisji kwalifikacyjnych i jej członków.

7.

Przykłady nieprawidłowości działania komisji w praktyce na podstawie orzecznictwa oraz wyroków sadów.

8.

Rozwiązania w praktyce prawidłowego działania komisji URE.

Wykłady na szkoleniu poprowadzą:
Nadinspektor pracy w Państwowej Inspekcji Pracy, uznany ekspert w dziedzinie eksploatacji instalacji elektrycznych i urządzeń
technicznych,

w

tym

w

atmosferach

zagrożonych

wybuchem.

Doświadczony wykładowca – praktyk z wieloletnim dorobkiem w zakresie samodzielnych kontroli w podmiotach należących do
branży hutniczej, chemicznej, przemysłu maszynowego oraz energetyce. Autor licznych publikacji w zakresie poprawy
bezpieczeństwa prac.

Artur Stasiak - mgr prawa, aplikant prokuratorski, długoletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy na stanowisku Okręgowego
Inspektora

Pracy,

praktyk

i

ekspert

w

zakresie

prawnej

ochrony

pracy

(m.in.

w obszarze energetyki), autor licznych artykułów, opracowań i recenzji z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy,
wykładowca uniwersytecki, radca prawny, prowadzi własną kancelarię prawną.

Termin i miejsce szkolenia:

15 – 16 listopada 2018 r.
Hotel Galicja
ul. Dembowskiego 20
32-020 Wieliczka

Koszt udziału w szkoleniu: 1.200 zł /os

www.tarbonus.pl

Szkolenie doskonalące dla

członków komisji kwalifikacyjnej URE

Koszt szkolenia obejmuje:





zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych od dnia 15.11.2018 r. do 16.11.2018 r. wraz z pełnym wyżywieniem
przeprowadzenie zajęć: seminaryjnych i warsztatowych w godz. 9.00 - 16.00 w obu dniach szkoleniowych,
materiały i pomoce dydaktyczne dla każdego uczestnika,
wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 sierpnia 2017 r., w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Dodatkowe informacje:
 Zgłoszenia na szkolenie należy przesłać do dnia 30.10.2018 r. mailem na adres paulina.kozlowska@tarbonus.pl
 Dopłata do pokoju 1-osobowego w wysokości 200 zł;
 Istnieje możliwość dodatkowego zakwaterowania w przeddzień szkolenia (tj. od 14.11.2018 r.) za dodatkową opłatą
( pokój 1-osobowy 200 zł/os, pokój 2-osobowy 130 zł/os).
Podane opłaty nie zawierają kosztu wyżywienia;
Konieczność dodatkowego noclegu należy zgłosić w terminie do dnia 30.10.2018 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu.
Z poważaniem:
Paulina Kozłowska
Regionalny Doradca Klienta
w Poznaniu
ul. Starołęcka 2/8
61 - 361 Poznań
Tel . 517 918 298
paulina.kozlowska@tarbonus.pl

TARBONUS Sp. z o.o. Tarbonus Sp. z o.o.
Oddział Kraków
ul. Bociana 17
31-231 Kraków
tel. (012) 616-21-31
info.krakow@tarbonus.pl

www.tarbonus.pl

