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OFERTA NA SZKOLENIE SEP
Szanowni Państwo,
informujemy, że Ośrodek Doskonalenia Zawodowego ‘KONSULTANT” organizuje szkolenie
kwalifikacyjne (tzw. SEP-owskie) dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i
sieci zaliczanych do Grupy 1,2,3 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci (Dz. U. z
dnia 21 maja 2003 r. nr 89 poz. 828), oraz Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 2
lipca 2003 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. z dnia 22 lipca 2003 r. Nr 129, poz. 1184), a także
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zamieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2005 nr 141 poz. 1189).
GRUPA 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i
zużywające energię elektryczną (czynnościami w tym zakresie zajmują się zwykle osoby zatrudnione na stanowisku „konserwator” np. wymiana żarówek, świetlówek, gniazdek i wyłączników
elektrycznych, naprawy elektrosprzętu).
GRUPA 2
Urządzenia wywarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia
energetyczne: (dla palaczy obsługujących kotły każdego rodzaju na paliwo płynne i stałe)
GRUPA 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące
i zużywające paliwo gazowe (dla palaczy obsługujących kotły gazowe)

Osoby zgłaszające się na szkolenie prosimy o podanie w mailu:
Imię i nazwisko uczestnika, czy jest to szkolenie w zakresie eksploatacji czy dozoru, jak
grupa uprawnień Państwa interesuje E 1, E 2, E 3. czy jest to pierwsze szkolenie czy aktualizacja. Na egzamin uczestnik ma mieć wypełniony i podpisany wniosek (wnioski otrzymają Państwo mailowo), dowód osobisty, stare uprawnienia jeżeli je wznawia.

