Uprawnienia energetyczne SEP G2
dozór
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

2019/10/18/36056/474520

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

2019-10-23

Termin zakończenia
usługi

2019-11-29

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-10-18

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-10-19

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?

Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem
uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po
ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po
ukończeniu kwalifikacyjnego kursu
zawodowego)?
tak
Czy dokument został wydany przez organy władz
publicznych lub samorządów zawodowych (np.:
Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut
Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub
rozporządzenia?
Tak
Czy dokument potwierdza uprawnienia do
wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw.
uprawnienia stanowiskowe, np.: operator
koparki) i został wydany po przeprowadzeniu
walidacji?
Tak
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego
walidację
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Przemysłu naftowego i Gazowniczego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Przemysłu naftowego i Gazowniczego
Podmiot prowadzący walidację nie jest
zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w
BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii
Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu
zawodowego, uprawniony do wydawania
dokumentów potwierdzających kwalifikację na
podstawie ustawy lub rozporządzenia

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
uprawenienia energetyczne G2 przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją lu/i
dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych. Kursy G2 sa organizowane dla pracowników chcących
otrzymać lub odnowić uprawnienia energetyczne. Na podstawie wiedzy i doświadczenia kursantów
komisja państwowa przyznaje uprawnienia G2 (energetyczne) w zakresie obsługi, konserwacji,
reontów, montażu bądz też uprawnienia kontrolno-pomiarowe

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Grupa 2- kursy i upraweniani typu G2 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się dozorem
urzadzeń, instalacji i sieci cieplnych takich jak:
Kotłu parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy od 50kw wzwyż, wraz z
urządzeniami pomocniczymi
Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50KW
Turbinuy parowe oraz wodne o mocy powyżej 50KW wzwyż wraz z urzadzeniami pomocniczymi
Przemysłowe urzadzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50KW
Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50KW
Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50KW
Sprężarki o mocy powyżej 20KW oraz instalacje spręzonego powietrza i gazów technicznych
Urządzenia do składowani, magazywania i rozładunku paliw, o pojemności składowania
odpowiadającego masie ponad 100kg
Piece przemysłowe o mocy ponad 50KW
Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji
wymienionych w pkt.1-9
egzamin SEP

Koszt egzaminu 225zl

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Szkolenia i uprawnienia energetyczne G2 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się dozorem
urzadzeń, instalacji i sieci cieplnych. Kursy G2 sa organizowane dla pracowników chcących otrzymać lub
odnowić uprawnienia energetyczne. Na podstawie wiedzy i doświadczenia kursantów, komisja
państwowa przyznaje uprawnienia G2 (energetyczne) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów,
montążu bądź tez uprawnienia kontrolno-pomiarowe.

Grupa docelowa
osoby pelnoletnie

Opis warunków uczestnictwa
Ukończone 18 lat
Dobry stan zdrowia

Materiały dydaktyczne
skoroszyt

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

lekcja 1

2019-10-23

08:00

16:00

8:00

2

egzamin

2019-10-24

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:
pl. Wolności 2/209
35-073 Rzeszów, woj. podkarpackie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

