
ZIMOWA SESJA SZKOLENIOWA
ZAGROŻENIE WYBUCHEM: 
PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA
Wisła, 18-19 lutego 2020 r.

Podobnie jak w latach ubiegłych zapraszamy zimą osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy w zakresie

 bezpieczeństwa przeciwwybuchowego do Wisły-Jawornika, do Hotelu Stok na dwudniową sesję szkoleniową.

W roku 2020 zapraszamy na szkolenie, które poprowadzi dr inż. Michał Górny – wybitny polski

specjalista z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, wieloletni kierownik Zakładu  Bezpieczeństwa 

Przeciwwybuchowego w Kopalni Doświadczalnej Barbara, zastępca przewodniczącego  Komitetu Techniczne-

go IEC zajmującego się normalizacją urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Szkolenie dedykujemy zarówno użytkownikom urządzeń, jak również projektantom instalacji i osobom 

odpowiedzialnym za dobór urządzeń Ex. Istotnym walorem szkolenia będzie możliwość przedyskutowania   

ze specjalistą problemów związanych z doborem/użytkowaniem urządzeń.

Wieczorem pierwszego dnia szkolenia zapraszamy uczestników na kolację oraz turniej kręglowy. Po szkoleniu 

można korzystać z oświetlonego stoku narciarskiego i kompleksu Wellness-SPA.

Aby zgłosić się na szkolenie prosimy wypełnić dołączony formularz zgłoszeniowy
 i wysłać faksem  (58 346 43 44) lub mailem na adres szkolenia@ase.com.pl.

 Liczba miejsc jest ograniczona - prosimy o jak najszybsze zgłoszenie.

IECEX Recognized Training Provider



I DZIEŃ SZKOLENIA    Początek: 9.00

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Cena dwudniowej Sesji szkoleniowej wynosi 1 950 zł netto od osoby 
i oprócz samego szkolenia obejmuje:

• materiały szkoleniowe,
• serwis kawowy i obiad po każdym dniu szkolenia,
• kolację po pierwszym dniu szkolenia oraz 2 godziny kręgli.

Istnieje możliwość wykupienia noclegu w Hotelu STOK, w którym będzie 
przeprowadzone szkolenie za dodatkową opłatą 290 zł za jedną noc w 
pokoju jednoosobowym (580 zł za dwie noce) lub 165 zł za jedną, noc 
w pokoju dwuosobowym (330 zł za dwie noce).

PROGRAM SESJI

ORGANIZATOR SZKOLENIA:  
Akademia Bezpieczeństwa ASE 
tel:   +48 58 520 77 39
mob: +48  601 480 291
fax:   +48 58 346 43 44
mail:  szkolenia@ase.com.pl
www.akademiabezpieczenstwa.com

Aby zgłosić się na szkolenie prosimy wypełnić dołączony 
formularz zgłoszeniowy i następnie wysłać faksem: 58 346 
43 44 lub skan mailem na adres: szkolenia@ase.com.pl

Firma ASE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania 
szkolenia oraz zmiany wykładowców.

1. Ocena ryzyka wybuchu
2.	 Ocena	zagrożenia	wybuchem	i	powiązania	z	innymi	wymaganiami	dot.	ochrony	ppoż.
3.	 Ewidencja	urządzeń	Ex
4.	 Utrzymywanie	odpowiedniego	poziomu	bezpieczeństwa:	kontrole	i	naprawy	urządzeń
5.	 Wymagane	kompetencje	osób	(pracowników)	w	strefach	Ex
6.	 Dokument	Zabezpieczenia	Przed	Wybuchem
7.	 Najczęstsze	błędy	użytkowników
8.	 Wsparcie	w	obszarze	Ex:	normalizacja,	oficjalne	poradniki,	współpraca	z	jednostkami	
													certyfikującymi	itp.
9.	 Dyskusja	podsumowująca

ok. godz. 16.00 –	obiad

II DZIEŃ SZKOLENIA    Początek: 9.00

1.	 Zagrożenie	wybuchem
										a.	 Zagrożenie	wybuchem	w	przemyśle
										b.	 Charakterystyka	(parametry)	atmosfery	wybuchowej

2.	 Obowiązki	pracodawcy
										a.	 Klasyfikacja	stref	zagrożenia	wybuchem
										b.	 Środki	ochronne	i	ich	stosowanie
										c.	 Dobór	urządzeń	Ex	do	pracy	w	strefie

3.	 Ocena	instalacji	będących	już	w	użytkowaniu
4.	 Ocena	zgodności	urządzeń	Ex	i	dokumenty	towarzyszące	wyrobowi
5.	 Certyfikacja	dobrowolna	urządzeń	Ex
6.	 Nadzór	nad	rynkiem	(korzyści	i	ostrzeżenia)

ok. godz. 16.00 –	obiad
ok. godz. 19.30	–	kolacja
ok. godz. 21.00 –	turniej	kręglowy	dla	uczestników


