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Przedstawiamy ofertę SZKOLENIA:

SZKOLENIE: EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ INSTALACJI SIECI
GRUPY: G1
GRUPA G1: Urządzenia, instalacje i sieci energetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające
i zużywające energię elektryczną.
Cel szkolenia: Szkolenie przygotowuje do przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego. Zgodnie
z ustawą „Prawo energetyczne” Dz.U.2006 nr.89 poz 625, osoby zajmujące się eksploatacją
urządzeń i instalacji energetycznych (montaż, konserwacja, obsługa, naprawa, remont) są
zobowiązane do posiadania aktualnych „Świadectw kwalifikacyjnych”, czyli tzw. „Uprawnień
energetycznych” wydanych przez uprawnioną komisję kwalifikacyjną po uprzednim pozytywnym
zdaniu egzaminu.
Grupa docelowa:
osoby na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym i osoby na
stanowisku eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym

PROGRAM SZKOLENIA
Zagadnienia ogólne:
• Ustawa „Prawo energetyczne”
• Przepisy prawne dotyczące poszczególnej grupy
• Zasady przyłączeń, eksploatacji i budowy wybranych urządzeń
• Bezpieczeństwo i higiena pracy w kontekście eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
• Omówienie zagadnień egzaminacyjnych

Program szczegółowy

Program szkolenia - E – eksploatacja:
1.
Zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci.
2.
Zasady eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
3.
Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno - pomiarowych i montażowych.
4.
Zasady i wymagania bhp i ochrony ppoż. oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
5.
Instrukcja postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.
Program szkolenia - D – dozór:
1.
Przepisy dotyczące przyłączenia urządzeń i instalacji do sieci.
2.
Programowanie pracy urządzeń, instalacji i sieci.
3.
Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji
technicznej i eksploatacyjnej.
4.
Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków
technicznych.
5.
Przepisy dotyczące bhp oraz ochrony ppoż. z uwzględnieniem udzielania pierwszej
pomocy.
6.
Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa.
7.
Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci.
8.
Zasady i warunki prac kontrolno - pomiarowych i montażowych.

Istnieje również możliwość zorganizowania szkoleń dla grup G2 i G3. W przypadku
zainteresowania przeszkoleniem w/w grup prosimy o kontakt z firmą.
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PROWADZĄCY:
Wykładowcy: praktycy i teoretycy posiadający tytuł magistra inżyniera, specjaliści
ds. elektroenergetycznych, wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem, specjaliści ds. bhp,
instruktorzy udzielania pierwszej pomocy – szkolenie prowadzone jest przez trzech wykładowców,
członkowie komisji egzaminacyjnej SEP.
SPOSÓB REALIZACJI SZKOLENIA:
Forma prowadzenia zajęć: Mini-wykład, warsztaty, case study, ćwiczenia,
Zajęcia odbywać się będą w salach wykładowych zapewnionych przez firmę Conart, wyposażonych w niezbędne
pomoce dydaktyczne (tablice, rzutnik multimedialny).
Harmonogram przebiegu szkolenia – dostępny na 5 dni przed szkoleniem
Dla każdej grupy prowadzona będzie dokumentacja zawierająca m.in. dziennik z realizacji programu nauczania oraz
imienna lista obecności.
Na zakończenie kursu każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie odbycia szkolenia na druku MEN-III/1
Materiały szkoleniowe:
Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe opracowane przez prowadzących zajęcia.
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
Termin: 10 maj 2011r.
Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o przesłanie formularza mailem (conart@conart.pl,
szkolenia1@conart.pl) bądź faxem (32 253 71 33) zlecenia dostępnego na stronie www.conart.pl do dnia 29.04.2011 r.
Miejsce: siedziba CONART-u w Katowicach, ul. Barbary 21
Cena: 170 / zł od osoby, w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób zniżka 10% (cena nie zawiera kosztu
egzaminu)
Cena zawiera: szkolenie w zakresie grup: G1 materiały szkoleniowe, koszt wykładowcy, przerwa kawowa,
wystawienie zaświadczenia na drukach MEN III.

W ramach szkolenia przeprowadzamy na miejscu egzamin kwalifikacyjny SEP nadające uprawnienia
w zakresie grupy G1.
Cena egzaminu: 138,60 zł/1 osoba

Szkolimy m.in.: Urząd Miasta Częstochowa, PZU S.A., Poczta Polska S.A., TVP S.A., Grupy Vattenfall, Timken Sp.
z o.o., Era Sp. z o.o., Alstom Konstal S.A., Messer Polska S.A., ArcelorMittal Poland S.A., CMC Zawiercie S.A., ING
S.A., Huhtamaki Sp. z o.o., POCH S.A., Denso Sp z o.o., Delfo S.A., Ficomirrors Sp. z o.o., Logstor Sp. z o.o., TRW
Sp. z o.o., Mokate S.A., AEGON S.A., Mecalux Sp. z o.o., Foster Wheeler Sp. z o.o., Bombardier Sp. z o.o., Ramirent
S.A., Introl S.A., Caterpillar Sp. z .o., Katowickie Wodociągi S.A., Walcownia Metali Nieżelaznych, Mapei Polska Sp.
z o.o., Starostwo Będzin, i wiele innych…
W 2010 roku przeszkoliliśmy 6438 osób
Jesteśmy sprawdzonym i doświadczonym dostawcą profesjonalnych szkoleń, a o jakości naszych usług świadczy
posiadany od 2001 Certyfikat ISO 9001:2009
Kontakt:

Specjalista d/s. szkoleń: Małgorzata Gdynia tel. 32 253 71 33

e-mail: szkolenia1@conart.pl
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