Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w
Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Inspektor antykorozyjnych powłok
malarskich
Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2018/09/25/28692/224949

Cena netto

8 400,00 zł

Cena brutto

10 332,00 zł

Cena netto za godzinę

116,67 zł

Cena brutto za godzinę

143,50

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

72

Termin rozpoczęcia
usługi

2018-11-12

Termin zakończenia
usługi

2018-12-06

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2018-09-26

Termin zakończenia
rekrutacji

2018-11-02

Maksymalna liczba uczestników

16

Kategoria główna KU

Techniczne

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia
usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych
niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

TUV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Osoba do kontaktu

Aleksandra Przeradzka

E-mail

aleksandra.przeradzka@pl.tuv.com

Telefon

+48 32 273 21
82

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu standardów ISO,
ASTM, dotyczących wykonywania i odbioru zabezpieczeń antykorozyjnych na konstrukcjach stalowych,
rurociągach, statkach, zbiornikach oraz innych wyrobach metalowych, z uwzględnieniem wymagań norm
PN-EN ISO 12944-7, PN-EN 1090 oraz NS 476. Nabycie wiedzy dotyczącej prowadzenia inspekcji i
nadzoru nad jakością zabezpieczeń antykorozyjnych.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Materiały konstrukcyjne i projektowanie
Przygotowanie powierzchni / podłoża dla farb i powłok
Warunki otoczenia/klimatyczne
Farby i powłoki
Wymagania dotyczące wykonywania prac
Normy, specyfikacje, procedury
Prace inspekcyjne, zadania inspektora
BHP i ochrona środowiska

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Nabycie wiedzy dotyczącej prowadzenia inspekcji i nadzoru nad jakością zabezpieczeń antykorozyjnychw
poniższych aspektach:
Sprawdzanie i ocena powierzchni oczyszczonych, przygotowanych do naniesienia powłoki malarskiej
Sprawdzanie warunków środowiskowych, w których będą prowadzone prace malarskie
Sprawdzanie i pomiar parametrów grubości, przylegania, jakości naniesionej powłoki
Tworzenie raportów wg określonych norm i specyﬁkacji z przeprowadzonych czynności sprawdzających i
pomiarów
Nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenie raportów wg określonych norm i specyﬁkacji
z przeprowadzonych czynności sprawdzających i pomiarów

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie działań w zakresie inspekcji
antykorozyjnych powłok malarskich lub planujących takie prace wykonywać oraz personelu ﬁrm
produkcyjnych działających
w obszarze konstrukcji stalowych, zbiorników i instalacji ciśnieniowych, maszyn i urządzeń, energetyki,
serwisu
i diagnostyki obiektów technicznych.
Szkolenie obejmuje głównie wiedzę i umiejętności szczegółowe, w mniejszym stopniu dotyczy wiedzy
podstawowej i pokrewnej. W związku z tym kandydaci powinni powtórzyć wiedzę podstawową przed
uczestnictwem w szkoleniu.

Opis warunków uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia do udziału w szkoleniu w formie pisemnej na formularzu
zgłoszenia lub poprzez zgłoszenie online:
https://www.tuv.com/acpl_seminar/inspektor-antykorozyjnych-powłok-malarskich-ALLK301S70146N9900002_OS.sem_acpl
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia w
przypadkach uniemożliwiających jego przeprowadzenie w ustalonym terminie, o czym poinformuje
Zgłaszającego. Szczegółowe warunki
zgłoszenia na szkolenie wraz z regulaminem dotyczące
realizowanych
usług
szkoleniowych
i
certyﬁkacyjnych
dostępne
są
na
stronie:
https://www.tuv.com/pl/poland/o_nas/tuv_rheinland_polska/zalaczniki_do_ofert/zalaczniki_do_ofert.html

Informacje dodatkowe
Cena obejmuje:
udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
materiały do realizacji ćwiczeń/praktyk
zaświadczenie o odbyciu szkolenia, które stanowi niezbędny załącznik do ubiegania się o
akredytowany certyfikat kompetencji
przerwy kawowe, lunch w trakcie trwania szkolenia
Cena nie uwzględnia opłaty za egzamin. Osoby zainteresowane zobowiązane są do złożenia odrębnego
zgłoszenia

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Lokalizacja usługi
Adres:
Zabrze, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

Liczba
godzin

