
 

 
 

ATEX - Technika przeciwwybuchowa   
 

 

Data szkolenia: 12 lutego  2019 roku (wtorek) o godz. 10.00 – 15.00 w Policach 

Miejsce: dokładną lokalizację szkolenia podamy zainteresowanym uczestnikom na tydzień przed szkoleniem 
 

Jest to szkolenie bazowe z zakresu techniki przeciwwybuchowej i dyrektyw ATEX. Zrealizowanie tego szkolenia pozwala w podstawowym zakresie spełnić zalecenia 

Dyrektywy 2014/34/UE ATEX oraz normy PN-EN 60079-17 odnośnie wymogów kompetencyjnych dla personelu w strefach Ex. Szkolenie realizowane od blisko 10 

lat, nieodmiennie zbiera wysokie oceny uczestników 

 

Dla kogo ? • Kadra techniczna i menedżerska oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w zakładach pracy,  

       w których występują strefy zagrożone wybuchem,   

        •        osoby pracujące w strefach zagrożonych wybuchem,  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program szkolenia: 

 
• Przepisy prawne 

• Zasady bezpieczeństwa wybuchowego 

• Procedury oceny zgodności 

• Zmiany wynikające z wprowadzenia nowej dyrektywy ATEX 

2014/34/UE 

• Podstawy bezpieczeństwa wybuchowego 

• Cecha przeciwwybuchowa 

• Rodzaje ochrony urządzeń elektrycznych 

• Rodzaje ochrony urządzeń nieelektrycznych 

• ATEX-EPL 

• Przykłady doboru urządzeń 

• Instalacja i eksploatacja 

• Dokumentacja 

• Postawy ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów, stan prawny 

• Wymagania dla urządzeń stosowanych w obecności pyłów palnych 

 
 

 
 

Prowadzący szkolenie: 
 

Andrzej Wolski  -  doświadczony inżynier, specjalista praktyk na instalacjach w Polsce i za granicą.. 

CENA SZKOLENIA: ZGŁOSZENIE: INFORMACJE: 

wynosi 850 zł + 23% VAT i obejmuje: 

• materiały szkoleniowe, 

• serwis kawowy i obiad 

• Książkę Stanisława Nowaka „Urządzenia elektryczne 
i nieelektryczne Ex 

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 ul. Narwicka 6. 

Informacje i konsultacje: 

+ 58 520 77 39 lub 
+ 48 601 480 291 
(Grzegorz Kulczykowski – Koordynator 

Szkoleń Akademii Bezpieczeństwa ASE). 



 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Niniejszym zgłaszam udział w szkoleniu 
ATEX - Technika przeciwwybuchowa   

12 lutego 2019 roku o godz. 10.00 – 16.00 w Policach 
 

Cena szkolenia - 850 zł/osoby +23% VAT 
 

 
DANE UCZESTNIKÓW SZKOLENIA 

Imię i nazwisko Stanowisko Nr tel. e-mail* 

    

    

    

    

    

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

ASE 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: ..................................................................................................................................................  Numer NIP: …………………………………………………………….. -  
 

Adres: .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
Miejscowość: ................................................................................................................................................................................  Kod pocztowy: ………………. 

 

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 Automatic Systems Engineering Sp. z o.o. 

Płatność na podstawie faktury wystawionej po szkoleniu. Prosimy nie wpłacać zaliczki przed szkoleniem. Rezygnację ze szkolenia można zgłosić 

najpóźniej pięć dni przed szkoleniem. 

 
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 10 dni przed szkoleniem, zobowiązuję się pokryć całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniu. 

 

 
 

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

INFORMACJE 

 
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 

 

Formularz zgłoszeniowy nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 

Kodeksu cywilnego. 

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 

mailto:szkolenia@ase.com.pl
mailto:szkolenia@ase.com.pl
http://www.akademiabezpieczenstwa.com/

