PRZEDSIĘBIORSTWO KSZTAŁCENIA I
USŁUG

„EXWUR”

Spółka z o.o.

ul. Tadeusza Kościuszki 9
Tel./fax. 76 7464460
REGON: 390548394

NIP: 692-10-10-752
--------------------Oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym
Spółka jest zarejestrowana:

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy
KRS Nr 0000150273
Członkowie Zarządu:
Zbigniew Stępień
Prezes Zarządu
tel. 781575657

Urszula Grzegorzewska
Wiceprezes
tel. 781575658

Grażyna Dudzic
Główny Księgowy
tel. 781575659

Wartość kapitału
zakładowego:
50.000,00 PLN.

DZIAŁALNOŚĆ
OŚWIATOWA

KURSY
- wyuczające wybranego zawodu,
ü- kwalifikacyjne,
ü- mistrzowskie,
ü- na uprawnienia,
ü- specjalistyczne,
ü- języków obcych,
ü- inne wg zleceń.

SZKOLENIA
ü- z zakresu bhp
i ppoż. – pełny
zakres szkolenia,
ü- sanitarne,
ü- wszystkie inne
formy szkoleń.

Internet
www.exwur.eu

59-300 Lubin.
email: exwur@vp.pl

Konto bankowe: B Z - WBK S.A. O/Lubin Nr 35 1090 2082
0000 0005 4600 4384
L.dz. 160/17

Lubin, 2017-09-27.

Prezes/Dyrektor
Dział Szkolenia
Dział Kadr
Sprawa: Oferta kursów na uprawnienia SEP.
Zarząd Przedsiębiorstwa Kształcenia i Usług „EXWUR”
Spółka z o.o. w Lubinie zawiadamia Państwa, że w dniu 02.10.2017 r.
o godz. 16.00 w siedzibie Ośrodka Szkolenia „EXWUR” mieszczącego się przy Zespole Szkół Nr 1 w Lubinie, ul. T. Kościuszki 9, rozpoczyna kursy przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych,
(uprawnienia SEP) zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym (Dz.U. Nr 89, poz.828 z
późniejszymi zmianami).
Uprawnienia energetyczne w zakresie: eksploatacji - E lub dozoru D:

1.
sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych (E1,
D1),
2.
sieci, urządzeń i instalacji cieplnych (E2, D2),
3.
sieci, urządzeń i instalacji gazowych (E3, D3),
Zajęcia na szkoleniach prowadzą specjaliści z przedsiębiorstw
energetycznych oraz z przemysłu. Zajęcia uwzględniają wymagania
aktualnych przepisów wydanych w oparciu o prawo energetyczne i
prawo budowlane, dozoru technicznego i obowiązujących norm.
Kurs trwa 20 godz. lekcyjnych (5 dni zajęć) w godzinach od 16.00
do 19.00. Po zakończeniu kursu słuchacze zdają egzamin Państwowy przed
Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, która upoważniona jest do egzaminowania osób zatrudnionych przy
eksploatacji wszystkich urządzeń energetycznych wymienionych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z 28 kwietnia 2003 r. Termin egzaminu: 06.10.2017 r.
Koszt kursu: 370,- zł.
Koszt egzaminu: 200,- zł.
Zgłoszenia w formie zlecenia można wysłać faksem na Nr 76 7464460
lub pocztą e-mail: exwur@vp.pl

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Stępień

