Gazownicy uprawnienia energetyczne
„E+D” (grupa 3)
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/02/11/18644/301706

Cena netto

720,00 zł

Cena brutto

720,00 zł

Cena netto za godzinę

45,00 zł

Cena brutto za
godzinę

45,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

16

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-03-18

Termin zakończenia
usługi

2019-03-20

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-02-11

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-03-15

Maksymalna liczba uczestników

20

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?

Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz
publicznych lub samorządów zawodowych (np.:
Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut
Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub
rozporządzenia?
Absolwent otrzymuje upr. gazowe serii E/i-lub/D
w gr.3. wydane na podstawie z
Rozp.Min.Gosp.PS. z 28.04.2003r. w spr. zasad
stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujące się ekspl. urządzeń, instalacji sieci
/Dz.U.89/828/03 z późn.zm)

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Towarzystwo Oświatowo-Naukowe "InterWiedza" Sp. z o.o.

Osoba do kontaktu

Joanna
Andrzejewska

E-mail

biuro@interwiedza.pl

Telefon

608000445

Cel usługi
Cel edukacyjny
Przygotowanie uczestnika kursu do uzyskania uprawnień serii E - i/lub D w zakresie obsługi,
konserwacji oraz napraw urządzeń i instalacji gazowych (grupa – 3). Celem kursu jest pozyskanie
przez uczestników szkolenia wiedzy niezbędnej do bezpiecznej eksploatacji wybranych urządzeń i
sieci gazowych.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Program kursu w układzie przedmiotowym obejmuje tematykę zajęć:

1. Zasady eksploatacji urządzeń energetycznych - obowiązujące przepisy i dobre praktyki.
2. BHP w zawodzie.
3. Gospodarka energetyczna.
4. Organizacja pracy przy urządzeniach i instalacjach gazowych.
5. Aktualnie obowiązujące normy energetyczne.
6. Badanie urządzeń energetycznych oraz urządzenia pomiarowe.
7. Warunki techniczne budowy urządzeń energetycznych w grupie - 3.
Program obejmuje 16 godz. wykładów, zajęć poglądowych oraz instruktażu.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Uzyskanie uprawnień „E+D” w zakresie obsługi, konserwacji napraw urządzeń i instalacji gazowych
(grupa – 3)
Efektem usługi uczenie się jest pozyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy niezbędnej dla
bezpiecznej eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych w zakresie ich:
- obsługi,
- konserwacji.
- napraw,
- montażu oraz
- wykonywania niektórych pomiarów właściwych dla wybranych urzędzeń.
Efekt usługi stanowi również uzyskanie uprawnień energetycznych - gazowych serii E i/lub - D

Grupa docelowa
Osoby pełnoletnie zainteresowane uzyskaniem uprawnień energetycznych „E+D” w zakresie obsługi,
konserwacji napraw oraz wykonywania pomiarów urządzeń i instalacji gazowych (grupa – 3)

Opis warunków uczestnictwa
- ukończone 18 lat

Materiały dydaktyczne
- autorskie materiały szkoleniowe,
- kontrolne zagadnienia egzaminacyjne,
- przybory do notowania.

Informacje dodatkowe
Cena usługi brutto obejmuje koszty egzaminów państwowych E i D w wysokości 420 zł.
W programie szkolenia podano godziny zegarowe, natomiast w harmonogramie szkolenia podano
godziny lekcyjne
Istnieje możliwość realizacji kursu na terenie zainteresowanego zakładu pracy (szkolenie zamknięte). W
tym zakresie prosimy o kontakt: tel. 668 809 237, lub 608 000 445 lub 602 176 578. e-mail:

biuro@interwiedza.pl

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

zajęcia teoretyczne

2019-03-18

08:00

16:00

8:00

2

zajęcia teoretyczne

2019-03-20

08:00

16:00

8:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Wiesław Wrześniowski

Obszar specjalizacji

wszelkie zagadnienia związane z eksploatacją
urządzeń energetycznych w tym gazowych

Doświadczenie zawodowe

1997-1998 TP eksploatacja urządzeń
energetycznych, 1998-2015 prace w zakresie
eksploatacji urządzeń energetycznych od 2016 do nadal wykładowca w zakresie kształcenia
ustawicznego w branży energetycznej.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

wieloletni wykładowca w oświacie pozaszkolnej

Wykształcenie

kierunkowe - energetyczne

Lokalizacja usługi
Adres:
ks. Konstantego Damrota 10
45-064 Opole, woj. opolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Zajęcia prowadzone są we własnych
salach wykładowych w siedzibie TON
"Inter-Wiedza", centrum Opola

Warunki logistyczne:
Wi-ﬁ,Inne, Sale wykładowe z odpowiednim
wyposażeniem
dydaktycznym
oraz
audiowizualnym.

