Poznań, wrzesień 2018 r.

Firma TARBONUS przedstawia propozycję przygotowania i przeprowadzenia zajęć wraz z
egzaminem kwalifikacyjnym:

ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNE W ZAKRESIE
EKSPLOATACJI (E) I/LUB DOZORU (D) URZĄDZEŃ
ENERGETYCZNYCH GR. 1, 2, 3
Weryfikacja uprawnień
CEL SZKOLENIA:

Szkolenie kierowane jest do osób ubiegających się o weryfikację świadectw kwalifikacyjnych
uprawniających do eksploatacji (E) bądź dozoru (D) urządzeń, instalacji i sieci grup: 1, 2, 3.
(Rozporządzenie MGPiPS z dn. 28.04.2003r. Dz. U. Nr 89, poz. 828)
 Grupa 1: sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłających
i zużywające energię elektryczna.
 Grupa 2: urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe lub płynne oraz przetwarzające
i przesyłające ciepło.
 Grupa

3:

sieci,

urządzenia

i

instalacje

gazowe,

służące

do

wytwarzania,

przetwarzania, magazynowania i zużywające paliwa gazowe.

UCZESTNICY:

Szkolenie obejmować będzie pracowników wykonujących prace na stanowisku dozoru (D)
i eksploatacji (E) w zakresie:






obsługi,
konserwacji,
remontów,
montażu,
kontrolno – pomiarowych.

Ramowy program zajęć:

ZAKRES
TEMATYCZNY:



Regulacje prawne dotyczące energetyki, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż.,



Budowa, zasada działania oraz warunki techniczne dotyczące obsługi urządzeń,
instalacji i sieci energetycznych,



Zasady, metody bezpiecznego wykonywania prac przy urządzeniach energetycznych



Organizacja prac niebezpiecznych



Postępowanie w przypadku zagrożeń i sytuacji awaryjnych.

ZAŁOŻENIA
ORGANIZACYJNE:

Termin i miejsce szkolenia:
 19 października 2018 r.
 lub inny dogodny dla obu stron
Poznań, ul. Starołęcka 2/8 lub inne wskazane
przez Zleceniodawcę
Czas trwania szkolenia:
1 dzień (ok. 4-6 godzin)
Proponowana cena szkolenia (eksploatacja i/lub dozór):
395 zł brutto za jeden złożony wniosek (w tym 210 zł opłata egz.)
Przy większej ilości wniosków prosimy o kontakt (ceny ustalamy indywidualnie): 517 918 298
Koszt szkolenia obejmuje:
 przeprowadzenie szkolenia i konsultacji ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń
występujących przy urządzeniach energetycznych w oparciu o sprawdzonych
wykładowców, materiały i pomoce dydaktyczne,
 materiały dydaktyczne – notatnik, długopis, podręczniki:









Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (dla G1)
Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci w energetyce cieplnej (dla G2)
Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych
(dla G3)

przeprowadzenie konsultacji i egzaminu,
sporządzenie dokumentacji szkoleniowej,
wydanie zaświadczeń po zakończonym szkoleniu,
serwis kawowy

Uczestnicy szkolenia otrzymują świadectwa kwalifikacyjne po zdanym egzaminie przed Komisją
Kwalifikacyjną Nr 696 powołanych i działających przy Stowarzyszeniu Energetyka Bezpieczna. Osoby
ubiegające się o uzyskanie uprawnień powinny dysponować dokumentami dotyczącymi dotychczas
posiadanych kwalifikacji oraz dokumentami potwierdzającymi tożsamość.
Dodatkowe informacje przekazujemy zainteresowanym pisemnie, telefonicznie pod numerem:
517 918 298 i e-mailowej (paulina.kozlowska@tarbonus.pl).
Działalność szkoleniowo-doradczą prowadzimy od 27 lat. Z naszych usług korzysta ponad 25 tysięcy
słuchaczy rocznie z blisko 4000 firm. Zdobyte doświadczenie, otwartość i elastyczność pozwalają nam
na świadczenie usług na najwyższym poziomie – zgodnych z aktualnym prawodawstwem i
dostosowanych do wymogów Klienta.
Nasze kompetencje potwierdzają:







Certyfikat ISO 9001
Certyfikat Uznania Kompetencji Jednostki Edukacyjnej (przyznany przez CIOP) w zakresie szkoleń BHP
Akredytacje Kuratorium Oświaty
wdrożona Polityka Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
Status Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego

*Kodeks pracy: Art. 2373 § 1: „Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy”

Z poważaniem

Paulina Kozłowska
TARBONUS Sp z o.o.
NIP 867-19-72-415
REGON 831201005
KRS 0000028983
K.Z. 63.000 zł

Regionalny Doradca Klienta
Tarbonus Sp. z o.o. — Regionalne Biuro w Poznaniu
Ul. Starołęcka 2/8
517 918 298
paulina.kozlowska@tarbonus.pl

