
 
 

Recognised Training Provider 
 

zaprasza na szkolenie 

Organizacja warsztatu remontowego silników elektrycznych i urządzeń 
nieelektrycznych oraz zespołów maszynowych w wykonaniu 

przeciwwybuchowym. Dokument Oceny Zgodności do Wykonywania Remontów 
które odbędzie się 

16 stycznia  2020 roku o godz. 09.00 – 15.00 w Katowicach 
szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym Moniuszki 7 w pobliżu dworca PKP Katowice 

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy nt. czynności organizacyjnych, które należy wykonać w celu pozyskania 
Dokumentu Oceny Zgodności do Wykonywania Remontów silników elektrycznych i urządzeń nieelektrycznych oraz zespołów 
maszynowego w wykonaniu przeciwwybuchowym. Szkolenie przekazuje wiedzę nt. organizacji warsztatu remontowego silników 
elektrycznych i urządzeń nieelektrycznych zgodnie z PN-EN 60079-19 oraz wymaganiami wynikającymi z treści pozyskanego w/w 
DOZdoWR.RoB. 

Adresatami szkolenia są: 
 Kadra techniczna i menedżerska odpowiadająca za bezpieczeństwo Zakładów Dużego i Zwiększonego Ryzyka  

Prowadzący szkolenie 

Edward Pęcak  

 W programie szkolenia: 
 Informacje wstępne o urządzeniach i instalacjach w wykonaniu przeciwwybuchowym. 
 Strefy zagrożenia wybuchem – klasyfikacja 
 Dobór urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych dopuszczonych dostosowania w strefach zagrożenia wybuchem 
 Oznakowanie urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym dopuszczonych do stosowania w strefach zagrożonych 

wybuchem. 
 Certyfikat ATEX, oznakowanie CE, deklaracja zgodności UE zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ATEX 2014/34/UE. 

Certyfikacja zespołu maszynowego 
 Podstawy eksploatacji silników elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym, w tym, przeglądy, naprawy i remonty 

– zaświadczenie poremontowe zgodnie z norma PN-EN 60079-19;2011. 
 Przykłady oznakowania silników synchronicznych w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz zespołów maszynowych np. 

silnik elektryczny - wentylator, silnik elektryczny sprzęgło –pompa, 
 Wymagania organizacyjne dla warsztatu remontowego z uwzględnieniem posiadanego stanu umaszynowienia i 

kwalifikacji pracowników. Wzory formularzy. 
 Zakres kwalifikacji pracowników wykonujących remonty. 
 Działania organizacyjne dot. sposobu pozyskania Dokumentu Oceny 
 Zdolności do Wykonywania Remontów silników elektrycznych i urządzeń nieelektrycznych w wykonaniu 

przeciwwybuchowym. 
 Wzory formularzy ewidencji remontowanych silników elektrycznych i urządzeń nieelektrycznych w wykonaniu 

przeciwwybuchowym. 
 Wzory świadectwa poremontowego wydany przez zakład remontowy. 

Cena szkolenia  
wynosi 850 zł + 23% VAT i obejmuje:  

 materiały szkoleniowe, 
 serwis kawowy i obiad 

Aby zgłosić się na szkolenie prosimy wypełnić dołączony formularz zgłoszeniowy i następnie wysłać faxem (58 346 43 44) lub 
pocztą na adres Automatic Systems Engineering. Informacje i konsultacje: 58 520 77 39 lub +48 601 480 291 (Grzegorz 
Kulczykowski – Koordynator Szkoleń Akademii Bezpieczeństwa ASE).  



 
 

Recognised Training Provider 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Szkolenie realizuje firma EKO-KONSULT Sp. z o.o. należąca do Grupy Technologicznej ASE 

Niniejszym zgłaszam udział w szkoleniu 

Organizacja warsztatu remontowego silników elektrycznych i urządzeń nieelektrycznych 
oraz zespołów maszynowych w wykonaniu przeciwwybuchowym. Dokument Oceny 

Zgodności do Wykonywania Remontów 
które odbędzie się 

16 stycznia 2020 roku o godz. 09.00 – 15.00 w Katowicach 
Cena szkolenia - 850 zł/osoby +23% VAT 

 
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest płatność za udział w szkoleniu na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, na rachunek bankowy 
nr: 92 1090 1098 0000 0001 3507 9246 (Santander Bank Polska). Faktura proforma umożliwiająca dokonanie płatności zostanie przesłana 
Uczestnikowi na adres email wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Najpóźniej 7 dni przed szkoleniem zostanie wysłane Uczestnikowi 
mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu. 
Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest po otrzymaniu na adres email szkolenia@ase.com.pl informacji, na minimum 7 dni roboczych 
przed rozpoczęciem szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe 
jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika lub przeniesienie płatności na inne szkolenie w danym roku kalendarzowym. 

DANE UCZESTNIKÓW SZKOLENIA 

Imię i nazwisko Stanowisko Nr tel.  e-mail* 

    

    

    

    

    

* Na adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie udziału w szkoleniu 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. zastrzega konieczność każdorazowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu ze swojej strony w 
formie mailowej, które stanowi zawarcie umowy. 
 
Dane do wystawienia faktury: 

Firma: .................................................................................................................................................................................................................. 

NIP: ...................................................................................................................................................................................................................... 

Ulica: .................................................................................................................................................................................................................... 

Kod pocztowy i miejscowość: .............................................................................................................................................................................. 

Uwagi:  ................................................................................................................................................................................................................. 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na 
umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy EKO-KONSULT Sp. z o.o..  

Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji pracodawcy Uczestnika szkolenia   ......................……………………………………………………….... 

Zgłoszenia prosimy wysyłać faksem na nr 058 346 43 44 lub zeskanować i przesłać mailem na adres szkolenia@ase.com.pl.   
 
Formularz zgłoszeniowy nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 
 


