ODDZIAŁ WARSZAWA

tel. 22 670-12-03
ul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

OFERTA
Szkolenie praktyczne w zakresie wdrożenia nowych przepisów
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych ze
wskazaniem zasad tworzenia
Instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
Warszawa, 20 października 2020 r.

CEL
Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy i nabycie umiejętności z kresie sporządzania Instrukcji eksploatacji
urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z wytycznymi nowego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

UCZESTNICY
Szkolenie dedykowane jest osobom pracującym i nadzorującym pracę urządzeń elektroenergetycznych w
zakładzie pracy.

ZAKRES TEMATYCZNY
Zmiany wynikające z wprowadzenia nowego rozporządzenia w sprawie bhp przy
urządzeniach energetycznych.
• Zmiany w treści definicji oraz nowe definicje określające użyte pojęcia w
rozporządzeniu.
• Porównanie zapisów „nowego” i „starego” rozporządzenia.
• Omówienie wymagań „nowego” rozporządzenia i wynikających stąd
wątpliwości.
• Nowe wymagania dla instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych.
• Wymagania dla instrukcji bezpiecznej organizacji pracy przy eksploatacji
urządzenia energetycznego
Instrukcja eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
• Ogólne wymagania związane z prowadzeniem eksploatacji urządzeń
elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach.
• Podstawowe wymagania dla instrukcji eksploatacji urządzeń
elektroenergetycznych.
• Instrukcja bezpiecznej organizacji pracy jako cześć instrukcji eksploatacji
urządzeń elektroenergetycznych oraz jako organizacyjny środek minimalizujący
poziom ryzyka zawodowego.
• Praktyczne uwagi dotyczące zawartości i treści instrukcji eksploatacji.
• Organizacja prac firm zewnętrznych przy urządzeniach prowadzącego eksploatację.
Przykłady najczęściej występujących nieprawidłowości przy eksploatacji urządzeń energetycznych.
• Najczęściej spotykane nieprawidłowości w wydawaniu poleceń.
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•

Okoliczności i przyczyny przykładowych wypadków przy eksploatacji urządzeń
elektroenergetycznych.
Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników, wymiana spostrzeżeń

SYLWETKA WYKŁADOWCY
Nadinspektor Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Uznany autorytet od 25 lat zajmujący się problematyką
bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach energetycznych. Współautor oraz członek zespołu
opracowującego założenia do Rozporządzenia Ministra Gospodarki
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
Czas trwania szkolenia: 6 godz. lekcyjnych
Termin szkolenia: 5 listopada 2020 r.
Godziny szkolenia: 9.30 – 14.00
Koszt szkolenia:
•

630 zł / os. w przypadku zgłoszenia 2 lub więcej osób na szkolenie otwarte udzielane są rabaty
od ceny bazowej.
o Przy zgłoszeniu 3-5 os. rabat 20% od ceny bazowej
o Przy zgłoszeniu 6-7 os. rabat 30 % od ceny bazowej
o Przy zgłoszeniu 8 os. i więcej 40 % od ceny bazowej
oraz rabat 20% od ceny bazowej przy zgłoszeniu się do 29 października 2020 r.
Szkolenie zwolnione z podatku vat.

Miejsce szkolenia szkolenie w trybie on-line

Z poważaniem

Dorota Napierała
Dyrektor Oddziału
Tarbonus Oddział w Warszawie
Kom. 502084747
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ZLECENIE
Prosimy o czytelne wypełnienie wszystkich rubryk zlecenia i dostarczenie do
info.warszawa@tarbonus.pl
kontakt i dodatkowe informacje – tel/fax 502 084 747

DANE SZKOLENIA/USŁUGI:
Nazwa szkolenia:

Termin szkolenia:

Cena szkolenia:

DANE PŁATNIKA:
Nazwa firmy
Miejscowość

Kod

Ul.

NIP

Tel/Fax/e-mail

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Osoba do kontaktu -

Imię i Nazwisko

Telefon:

e-mail:

UCZESTNICY:
Lp.

Nazwisko

Imię

Stanowisko

1
2
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3
4
5
6.
7.
8.
9.
10.

W przypadku większej liczby uczestników prosimy o wypełnienie dodatkowej listy.
Należność w wysokości 180 zł (szkolenie zwolnione z podatku vat) zobowiązujemy się zapłacić do 7 dni po
upływie realizacji usługi na podstawie wystawionej faktury, przelewem na konto nr:

39 1240 1431 1111 0010 1626 3759
z dopiskiem „(Nazwa szkolenia)”. Niniejsze zlecenie należy traktować jako zawarcie umowy. Brak pisemnej
rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji szkolenia powoduje obowiązek uiszczenia należności w pełnej
wysokości. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest akceptacja „Regulaminu szkoleń”, który znajduje się na
stronie www.tarbonus.pl w zakładce szkolenia. Wysłane zlecenie jest jednoznaczne z akceptacją „Regulaminu
szkoleń”.
Administratorem danych osobowych jest TARBONUS Sp. z o. o. ul. Bociana 17, 31-231 Kraków – Oddział w Warszawie Dane
zbierane są w celu realizacji procesu szkolenia, na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z dnia 27
kwietnia 2016 r. nr 2016/679 art. 6, ust. 1 lit b). Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich
poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

……………
data

………………………
pieczęć firmowa

………………..…… ……………………
podpis i pieczęć osoby uprawnionej

Adres Zleceniobiorcy: TARBONUS Sp. z o.o.; Oddział w Warszawie ul Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa
REGON: 831201005; NIP: 867-19-72-415; KRS: 0000028983: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS; Kapitał zakładowy: 63 000,00 zł.
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