Uprawnienia gazowe G3 SEP
eksploatacja kompleksowo
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

2019/09/06/36056/451932

Cena netto

1 200,00 zł

Cena brutto

1 200,00 zł

Cena netto za godzinę

150,00 zł

Cena brutto za
godzinę

150,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

8

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-09-30

Termin zakończenia
usługi

2019-11-30

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-09-08

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-09-29

Maksymalna liczba uczestników

50

Kategoria główna KU

Techniczne

Kategorie dodatkowe KU

Techniczne

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych w zakresie wskazanym innym
przepisami prawa, w których określono
wymagania w zakresie świadczenia tych usług,
nadane przez zewnętrzny podmiot

Zakres tematyczny

PRAWO JAZDY KAT D

Czy usługa pozwala na uzyskanie 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

ZRYW II Ośrodek Szkolenia Kierowców
Marta Skowron

Osoba do kontaktu

Bolesław Skowron

E-mail

boleslawskowron@wp.pl

Telefon

603781500

Cel usługi
Cel edukacyjny
Kursy dające uprawnienia gazowe G3 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się
eksploatacja lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Szkolenie skierowane również dla
osób chcących uzyskać lub odnowić uprawnienia gazowe. W zależności od wiedzy i doświadczenia
uczestników szkolenia komisja państwowa przyznaje uprawnienia gazowe G3 w zakresie: obsługi,
konserwacji, remontów, montazu bądz tez uprawnienia kontrolno-pomiarowe

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Grupa 3- kursy i uprawnienia typpu G3 sa przeznaczone dla pracowników zajmujących sie eksploatacją
lub/i dozorem urządze, instalacji i sieci gazowych takich jak:
urzadzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazy
urzadzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urzadzenia
przeróbki gazu ziemnego, oczyszalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie,
mieszalnie

urządzenia do magazynowania paliw gazowych
sieci gazowe rodzielcze o ciśneiniu nie wyższym niż 0.5 Mpa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje
gazowe)
sieci gazowe przesyłowe o ciśneiniu powyżej 0,5 Mpa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
urzadzenia i instalacje gazowe o cisnieniu nie wyższym niż 5 Kpa
urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5Kpa
przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
turbiny gazowe
aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urzadzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wumienionych
w pkt 1-9
egzamin SEP 225zł

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Uprawnienia gazowe G3 z przeznaczeniem dla pracowników zajmujących się eksploatacją lub/i
dozorem urzadzeń, instalacji i sieci gazowych. Szkolenia G3 (gazowe) sa skierowane do osób chcących
uzyskac lub też odnowić uprawnienia gazowe. W zależnosci od wiedzy i doświadczenia uczestników
skzolenia kommmisja państwowa przyznaje uprawnienia gazowe G3 w zakresie: obsługi, konserwacji,
remontów, montażu bądz też uprawnienia kontrolno-pomiarowe

Grupa docelowa
osoby pełnoletnie

Opis warunków uczestnictwa
Ukończone 18 lat
Dobry stan zdrowia

Informacje dodatkowe
Podany harmonogram jest harmonogramem proponowanym i może ulec zmianie. Zajęcia teoretyczne
rozpoczynają się w sali wykładowej. Zajęcia teoretyczne trwają 45 min.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

szkolenie SEP

2019-10-16

08:00

16:00

8:00

2

Egzamin SEP

2019-10-17

08:00

09:00

1:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Bolesław Skowron

Obszar specjalizacji

Prawo jazdy kat. A, B, BE, C, C+CE Służba oraz
szkolenia BHP i P.Poż szkolenia UDT

Doświadczenie zawodowe

Instruktor od 1997 r.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Instruktor od 1997 r. do chwili obecnej

Wykształcenie

średnie

Lokalizacja usługi
Adres:
plac wolności 2/209
35-073 Rzeszów, woj. podkarpackie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

