Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział we Włocławku
ul. Okrężna 2B, 87-800 Włocławek
www.sep.wloclawek.pl

PROGRAM SZKOLENIA:

Szkolenia na stanowiskach dozoru i eksploatacji:

Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną
obejmujący następujące urządzenia, instalacje i sieci Grupy 1:

1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość
napięcia znamionowego
2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
5. urządzenia elektrotermiczne
6. urządzenia do elektrolizy
7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
8. elektryczna sieć trakcyjna
9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i
zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 - 9

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy, przedstawienie zmian, nowości oraz przygotowanie
do zdobycia uprawnień państwowych.

PROWADZĄCY:

Ekspert w zakresie SEP, wykładowca posiadający bogate doświadczenie dydaktyczne w
przekazywaniu wiedzy i egzaminowaniu kandydatów. Członek Komisji Kwalifikacyjnej SEP
(Stowarzyszenie Elektryków Polskich) oraz OIIB (Okręgowa Izba Inżynierów Budownictw).

MIEJSCE:

Szkolenie odbędzie się w Włocławek ul. Okrężna 2B.

Informacje na temat dokładnego miejsca szkolenia oraz godziny rozpoczęcia zajęć prześlemy na adres email na około 5 dni przed szkoleniem.

CENA:

150,00 zł brutto od osoby za uprawnienia G1

INFORMACJE DODATKOWE:

Koszt egzaminu może ulec zmianie, gdyż jest to
kwota wynikająca z przepisów i ustalana w

Podana wyżej cena zawiera:
•

koszty organizacji szkolenia

•

przeprowadzenie szkolenia przez

wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za
pracę pracowników, obowiązującego w dniu
złożenia wniosku.

cenionego eksperta
•

materiały szkoleniowe
FORMULARZ ZGŁOSZENIA:

Dodatkowo koszt każdego egzaminu i wydanych
państwowych uprawnień wynosi 10% najniższego

Prosimy wypełnić, wydrukować i przesłać faxem lub na

wynagrodzenia. Aktualne kwoty na naszej stronie

nasz adres co najmniej na tydzień przed szkoleniem.

internetowej w zakładce Działalność/Egzaminy

Ilość miejsc ograniczona.

Ostateczna data zgłoszenia:
SZKOLENIA NA ZLECENIE
co najmniej tydzień przed szkoleniem.
Organizujemy również szkolenia zamknięte dedykowane
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie
wpłaty przed rozpoczęciem szkolenia

z tego tematu, które warto rozważyć już przy ponad 5
uczestnikach z jednej firmy.

