
Zapraszamy na szkolenie

Organizacja prac oraz eksploatacja 
urządzeń energetycznych w praktyce

po zmianach ustawy Prawo energetyczne, rozporządzenia w 
sprawie bhp przy urządzeniach energetycznych, nowelizacji 
rozporządzenia w sprawie potwierdzania kwalifikacji („świadectw 
kwalifikacyjnych”)

Baranów Sandomierski 14-16.09.2022 r.  

Szanowni Państwo

Tarbonus Sp. z o.o. serdecznie zaprasza Państwa na szkolenia wyjazdowe otwarte 
organizowane przez naszą firmę. Zapewniamy wysoki poziom organizacji, bardzo dobre 
warunki pobytowe w sprawdzonym hotelu, sprzyjające uzyskiwaniu i uzupełnianiu wiedzy i 
umiejętności, stosujemy sprawdzone i skuteczne metody nauczania, zatrudniamy najlepszych 
specjalistów.
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Zapraszamy w szczególności

⦁ kadrę kierowniczą zakładów energetycznych

⦁ służby bhp w zakładach energetycznych

⦁ członków Komisji kwalifikacyjnych

⦁ Społecznych Inspektorów Pracy

⦁ Inspektorów ds. ochrony przeciwpożarowej 

PROGRAM SZKOLENIA

⦁ Aktualny stan prawny w odniesieniu do ustaw i rozporządzeń oraz projektów aktów 
prawnych.

⦁ wzajemne relacje między przepisami i normami, 

⦁ zakres obligatoryjny i dobrowolny stosowania przepisów,

⦁ dobra praktyka i wiedza inżynierska,

⦁ komentarz dotyczący stosowania Polskich Norm jako warunków technicznych.

⦁ Zasady organizacji pracy organizacji prac przy urządzeniach energetycznych

⦁ omówienie ramowej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy – przykład 
dokumentu,

⦁ wątpliwości interpretacyjne.
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⦁ Organizacja 
prac eksploatacyjnych przy urządzeniach 
energetycznych na podstawie instrukcji 
eksploatacji. Instrukcja organizacji bezpiecznej 
pracy na czas remontu, inwestycji i rozruchu 
urządzeń energetycznych – przykład dokumentu.

⦁ Zasady wykonywania prac przez podmioty "obce" 
na urządzeniach pracodawcy:

⦁ zasady doboru podmiotu zewnętrznego,

⦁ „bezpieczna umowa”.

⦁ Warunki eksploatacji urządzeń energetycznych w 
strefach zagrożonych wybuchem.

⦁ Prawo Energetyczne – zmiany legislacyjne.

⦁ Okres przejściowy w zakresie zmian dotyczących świadectw kwalifikacyjnych.

⦁ Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie potwierdzania kwalifikacji 
(„świadectw kwalifikacyjnych”).

⦁ Odpowiedzialność, poleceniodawcy, kierującego zespołem oraz koordynującego za 
organizację prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych -
odpowiedzialność karna, cywilna i wykroczeniowa – przykłady orzecznictwa oraz 
wypadków przy pracy.

⦁ Konsultacje problemów z wykładowcą.

⦁ Zapoznanie się z dobrymi praktykami w innowacyjnej Elektrowni w Nowej 
Sarzynie

⦁ Wizja lokalna w Elektrowni Nowa Sarzyna, mająca na celu zapoznanie się z               
funkcjonującymi na terenie przedsiębiorstwa dobrymi praktykami w  zakresie BHP.
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⦁ Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

⦁ Rodzaje środków gaśniczych i ich zastosowanie w praktyce, mając na uwadze 
działania gaśnicze w obiektach technologicznych energetyki zawodowej.

⦁ Nowoczesne rozwiązania dotyczące ochrony przeciwpożarowej. 

ORGANIZACJA SZKOLENIA

Termin szkolenia: 14-16 września 2022 r.
    Miejsce szkolenia: Hotel Zamek Baranów Sandomierski ***, 
                                                  ul. Zamkowa 22, 39-450 Baranów Sandomierski 

Cena szkolenia: 2900,00 zł (w przypadku zakwaterowania w pokoju 2-osobowym)
                                                 Możliwość rezerwacji  pokoju 1- osobowego- dopłata w wysokości 200,00 
zł 

Cena obejmuje: zakwaterowanie w dniach 14-16 września 2022 r.
pełne wyżywienie w trakcie pobytu
przeprowadzenie zajęć seminaryjnych i warsztatowych 

w godzinach 9.00/15.00 w II dniu i 9.00/13.00 w III dniu
materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika
wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
konsultacje indywidualne

                                                    Wizja lokalna w Elektrowni Nowa Sarzyna
PARKING dla samochodów osobowych przy 

hotelu BEZPŁATNY.

Istnieje możliwość dodatkowego zakwaterowania dzień wcześniej, tj. 13.092022 r. za dodatkową opłatą (szczegóły u organizatora).

KONTAKT i ZGŁOSZENIA

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE 
NALEŻY PRZESŁAĆ NAJPÓŹNIEJ DO

31.08.2022 r.
na adres izabela.trojan@tarbonus.pl
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Izabela Trojan
☎ 12 616 21 31
✆ 506 286 396
✉ izabela.trojan@tarbonus.pl

Z A P R A S Z A M Y
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