Wiodąca firma szkoleniowo-doradcza TARBONUS Sp. z o.o., Oddział w Warszawie ma przyjemność zaprosić do
udziału w szkoleniu doskonalącym dla przewodniczących, członków i sekretarzy komisji kwalifikacyjnych Urzędu
Regulacji Energetyki:

„Organizacja i działalność komisji kwalifikacyjnych URE – z możliwością
weryfikacji uprawnień energetycznych”
Cel szkolenia: doskonalenie i usystematyzowanie zasad oraz praktyk dotyczących powoływania,
funkcjonowania, zarządzania, a także zadań stawianych komisjom kwalifikacyjnym Urzędu Regulacji Energetyki,
jak również nabycie i uzupełnienie wiedzy z dziedziny szeroko rozumianego prawa energetycznego.
Osoby, którym upływa termin ważności uprawnień energetycznych, będą miały możliwość ich weryfikacji
przed komisją kwalifikacyjną.
Dodatkowym atutem uczestnictwa w szkoleniu jest możliwość konsultacji problemów praktycznych oraz wymiany
doświadczeń.
Zakres tematyczny szkolenia:
1. Wymagania prawne dotyczące:
 trybu powoływania komisji kwalifikacyjnych,
 wymagań wobec członków komisji kwalifikacyjnych,
 obowiązków zespołów egzaminacyjnych,
 wymagań kwalifikacyjnych oraz system sprawdzania kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją
i (lub) dozorem urządzeń energetycznych (weryfikacja stanowisk pracy i czynności wykonywanych na tych
stanowiskach),
 zakresu wymaganej wiedzy wobec osób starających się o uzyskanie lub odnowienie uprawnień
energetycznych.
2. Wymagania prawne i zagadnienia niezbędne do przygotowania pytań egzaminacyjnych oraz zajęć
konsultacyjnych dla osób, które złożyły wnioski o sprawdzenie kwalifikacji, ze szczególnym uwzględnieniem:
 przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 492),
 zapisów instrukcji organizacji prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych,
 przepisów ustawy z dn. 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220 z późn.
zm.) – w zakresie powoływania i funkcjonowania zespołów egzaminacyjnych,
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 przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.)
oraz innych przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
– w zakresie wiedzy, która wymagana jest od osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji,
 omówienie przepisów związanych z nostryfikacją uprawnień energetycznych wydanych w innych
państwach Unii Europejskiej i nie tylko,
 odpowiedzialność prawna (karna, wykroczeniowa i statutowa) przewodniczących, członków oraz
sekretarzy komisji kwalifikacyjnych.
3. Weryfikacja uprawnień energetycznych przed komisją kwalifikacyjną – dotyczy zainteresowanych
uczestników szkolenia.
Termin szkolenia: 22-23 czerwca 2017 r.
Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne
PROMENADA, ul. Spacerowa 35,
05-127 Białobrzegi*.
Cena szkolenia: 990 zł/os.** + 200 zł za każdy złożony wniosek
o weryfikację uprawnień energetycznych
(dotyczy zainteresowanych uczestników szkolenia).
***
***

– miejsce szkolenie usytuowane jest bezpośrednio nad Jeziorem Zegrzyńskim,
– w cenę szkolenia wyliczone są m.in. nocleg, wyżywienie i serwis kawowy – cena szkolenia zwolniona jest z podatku VAT.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Dla grup 5-osobowych i większych 10% rabatu!
Wykładowcy:
 dr Bartłomiej Latos – doktor nauk prawnych, radca prawny
zrzeszony w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we
Wrocławiu, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej
Izbie Gospodarczej we Wrocławiu, ekspert w zakresie szeroko
rozumianego prawa energetycznego, autor licznych publikacji,
laureat wyróżnienia w konkursie "Profesjonaliści Forbesa 2012
– Zawody Zaufania Publicznego" w kategorii Radca Prawny
w województwie dolnośląskim,
 inż. elektryk Zdzisław Kwietniewski – specjalista i praktyk
posiadający
wieloletnie
doświadczenie
w
zakresie
projektowania oraz nadzoru nad pracami przy urządzeniach i
sieciach elektroenergetycznych, wieloletni członek Komisji
Kwalifikacyjnej nr 674 Stowarzyszenia Energetyka Bezpieczna.
Kontakt: TARBONUS Sp. z o.o., Oddział w Warszawie,
Marta Grębowiec, Specjalista ds. Marketingu i Handlu,
tel. kom. 506 286 438,
e-mail: marta.grebowiec@tarbonus.pl
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