Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska związanego z branżą chłodniczą, klimatyzacyjną oraz pomp ciepła w 2003 roku uruchomiliśmy modułowy system szkoleń umożliwiający uzupełnienie bądź zdobycie kwalifikacji zawodowych z wyżej wymienionych dziedzin, a także
uzyskanie Certyfikacji kompetencji wg PN-EN 13313, wydawanego przez Krajowe Forum Chłodnictwa.
Prowadzimy również kursy początkowe umożliwiające uzyskanie świadectwa kwalifikacji, które zgodnie z USTAWĄ Z DNIA 20 KWIETNIA
2004 r. O SUBSTANCJACH ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ (DZ. U. NR 121 POZ. 1263) są wymagane od dnia 01. 01. 2006 r.
(“Art. 9. 1.

Art. 11. 1.

Działalność polegającą na obsłudze technicznej, demontażu oraz naprawie urządzeń i instalacji zawierających substancje
kontrolowane, a także na odzysku substancji kontrolowanych, ich recyklingu, regeneracji, przekazywaniu do ponownego użytkowania oraz obrocie tymi substancjami, może prowadzić osoba posiadająca świadectwo kwalifikacji albo podmiot zatrudniający taką osobę.
Świadectwo kwalifikacji uzyskuje osoba pełnoletnia, która spełnia następujące warunki:
1) posiada co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie;
2) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko środowisku;
3) ukończyła kurs początkowy w zakresie substancji kontrolowanych obejmujący szkolenie w zakresie substancji kontrolowanych oraz przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, zwany dalej “kursem początkowym”;
4) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez podmiot, o którym mowa
w art. 12 ust. 1.”)

KARTA ZG£OSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
Imiê i Nazwisko: ...................................................................miejsce urodzenia...................................
Nazwa i adres firmy: .........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
NIP: ...................................................................... PESEL............................................................................
Stanowisko: ...................................................................................................................................................
Adres do korespondencji ..............................................................................................................................
tel.: ............................................. fax: ........................................... e-mail: .....................................................



•
•

Deklarujê udzia³ w Kursie pocz¹tkowym dla osób dokonuj¹cych naprawy i obs³ugi technicznej
urz¹dzeñ i instalacji ch³odniczych zawieraj¹cych substancje kontrolowane oraz obrotu
tymi substancjami w terminie *

10 - 11. 01. 2006

24 - 25. 01. 2006

07 - 08. 02. 2006

21 - 22. 02. 2006
Deklarujê gotowoœæ przyst¹pienia do egzaminu *
Koszt uczestnictwa w szkoleniu na poziomie modu³u podstawowego ³¹cznie z obiadami
i materia³ami szkoleniowymi wynosi 695 z³. (dla cz³onków KFCh 595 z³.). **
Op³ata za przyst¹pienie do egzaminu wynosi 150 z³ za ka¿dy egzamin.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu ........................ z³ + op³ata za przyst¹pienie do egzaminu ......................z³
wp³acono na konto:
BZ WBK l O/Gdañsk 49 10901098 0000 0000 09278198 z dopiskiem: Za udzia³ w szkoleniu + egzamin
Upowa¿niam firmê I.P.P.U Masta Spó³ka z o.o. do wystawienia faktury bez podpisu.
Piecz¹tka firmy

Podpis

................................................
*

wybrane zakreœliæ znakiem X

................................................
**

koszt nie obejmuje noclegu

