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Przedstawiamy ofertę SZKOLENIA:

Obsługa Suwnic
Kurs kwalifikacyjny nadający uprawnienia eksploatacji i dozoru suwnic
sterowanych z poziomu roboczego (II S)
Cel szkolenia:
Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego
obsługiwania suwnic oraz do przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego
w Urzędzie Dozoru Technicznego.
Grupa docelowa: W kursie mogą uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane
powyższą tematyką, które spełniają następujące kryteria:
ukończona co najmniej szkoła podstawowa
ukończone 18 lat
PROGRAM SZKOLENIA
•
•
•
•
•
•
•

Wprowadzenie
Budowa suwnic i wciągników
Urządzenia elektryczne suwnic i wciągników
Wiadomości o dozorze technicznym
Eksploatacja suwnic i wciągników
Zajęcia praktyczne
Zagadnienia BHP i ppoż

Powyższy program obejmuje przygotowanie do obsługi suwnic z poziomu roboczego
(II S) w wymiarze 30 godzin dydaktycznych.
Kategorie uprawnień do obsługi suwnic:
Kategoria II S – Suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu
roboczego, w tym bezprzewodowo oraz wciągniki i wciągarki według kategorii II W.
PROWADZĄCY:
Wykładowca: magister inżynier wykładowca z zakresu obsługi suwnic z wieloletnim
doświadczeniem teoretycznym i praktycznym.
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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
Materiały szkoleniowe:
Każdy z uczestników otrzyma materiały dydaktyczne w formie podręcznika pt. „SUWNICE”
Czas trwania: 30 godzin dydaktycznych
Termin: miesiąc kwiecień (termin zostanie uzgodniony do końca marca)
Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o przesłanie formularza zlecenia dostępnego na
stronie www.conart.pl do dnia 29.03.2011 r.
Miejsce: Katowice (zapewnia firma Conart)
Cena: 498 zł / 1 osoba (cena nie zawiera kosztu egzaminu UDT)
Cena zawiera: materiały szkoleniowe, koszt wykładowcy, wystawienie zaświadczenia na drukach MEN II

Szkolenie jest przygotowaniem do egzaminu kwalifikacyjnego w UDT. Termin zostanie uzgodniony na
szkoleniu. Cena egzaminu: 152 zł/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 Powiatowe 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 ds. szkoleń: Małgorzata Gdynia tel. 32 253 71 33

e-mail: szkolenia1@conart.pl
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