Kielce, dn. 12 października 2018 r.

Szanowni Państwo,
Firma TARBONUS Sp. z o.o. zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu i egzaminie:

Weryfikacja uprawnień spawalniczych
CEL SZKOLENIA:

Szkolenie kierowane jest do osób ubiegających się o weryfikację (przedłużenie) uprawnień
spawalniczych. Uprawnienia te są ważne dwa lata pod warunkiem,
że spawacz nie miał przerwy w pracy w zakresie swoich kwalifikacji dłużej
niż sześć miesięcy. Potwierdza to pracodawca lub nadzór spawalniczy
na świadectwie egzaminy spawacza.

CEL SZKOLENIA:

Przedłużenie lub odnowienie ważności uprawnień spawalniczych zgodnie z normą:
 PN-EN 9606-1:2014-02 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - - Spawanie - Część 1: Stal.
 PN-EN ISO 9606-2:2017 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - - Spawanie - Część 2: Aluminium i stopy aluminium.

KORZYŚCI
ZE SZKOLENIA:

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

PODSTAWY
PRAWNE:

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40, poz. 470),
 PN-EN ISO 9606-1
 PN-EN ISO 9606-2

ZAŁOŻENIA
ORGANIZACYJNE:

Termin i miejsce egzaminu:
22 listopada 2018 r. Gorzyce lub Kielce

 zaktualizują teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu spawania w wybranych
procesach spawania ręcznego lub częściowo zmechanizowanego,
 uzyskają możliwość przedłużenia ważności posiadanych uprawnień poprzez zdanie
egzaminu weryfikacyjnego przed Egzaminatorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach,
zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi
przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy,
 po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje:
wpis do certyfikatu – Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza lub nowe
świadectwo Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz wpis do Książeczki Spawacza

Czas trwania:
Ok. 8 godzin lekcyjnych (przypomnienie i uzupełnienie wiadomości oraz egzamin
teoretyczny i praktyczny)

Cena weryfikacji uprawnień dla wszystkich metod spawalniczych:
 Egzamin sprawdzający spawacza wraz z przedłużeniem ważności posiadanego
świadectwa egzaminu spawacza – cena: 400 zł
 Egzamin sprawdzający spawacza wraz z wystawieniem nowego świadectwa
egzaminu spawacza – cena: 700 zł

Weryfikację przeprowadzamy dla uprawnień spawalniczych uzyskanych w formach kursów
podstawowych (dla spoin pachwinowych) i ponadpodstawowych (dla spoin czołowych
blach i rur) metodą: 111, 135, 141, 311 oraz spawania aluminium.

Osoby ubiegające się o weryfikację uprawnień powinny dysponować dokumentami
dotyczącymi dotychczas posiadanych kwalifikacji oraz dokumentami potwierdzającymi
tożsamość.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.
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