
 

 
Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Centrum Bada ń i Dozoru Górnictwa Podziemnego 
Sp. z o.o. w L ędzinach organizuje:  

 
 

 
Kurs nt. „Nowe rozporz ądzenie dotycz ące ruchu 
podziemnych zakładów górniczych – zmiany w zakresie  
eksploatacji urz ądzeń i instalacji elektrycznych 
w zakładzie górniczym, które obowi ązują od 1 lipca 
2017r.”  

 
Kurs kierowany jest do  – osób kierownictwa, dozoru ruchu elektrycznego  
i elektromonterów zatrudnionych w ruchu podziemnych zakładów górniczych w zakresie 
eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. 
  

Cel kursu – przedstawienie zmian wynikających z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA  
ENERGII z dnia 23 listopada 2016r.  w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 
prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych. Aktualizacja, poszerzenie 
i doskonalenia wiedzy wymaganej od osób odpowiedzialnych za eksploatację urządzeń, 
instalacji i sieci elektrycznych. 

 
Termin: 26 lipca 2017r. 
 

Miejsce: Sala Konferencyjna Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego  
Sp. z o.o., Lędziny  ul. Lędzińska 8. 

 

Uczestników kursu oczekujemy w dniu 26 lipca 2017r.  w godz. 7 30 – 800. 
 

Cena – obejmuj ąca materiały szkoleniowe i pi śmienne, bufet kawowy za jednego 
uczestnika wynosi – 390,00 zł. 
Należność za uczestnictwo w kursie prosimy uregulować w terminie 5 dni przed 
rozpoczęciem kursu na konto Bank Spółdzielczy Tychy Nr rachunku: 75 8435 0004 0000 
0002 3908 0001 z dopiskiem „kurs”.  

 
    Tematyka kursu obejmuje zagadnienia dotyc zące przepisów i zasad techniki     

górniczej oraz zasad dobrej praktyki w zakresie: 
 

1. Wymagania nowych przepisów z zakresu ruchu podziemnych zakładów górniczych oraz ich 
porównanie z poprzednimi regulacjami w tym zakresie.  

2. Zasady postępowania służb utrzymania ruchu elektrycznego wg nowych wymagań.  

3. Powiazanie nowych wymagań z obowiązującymi przepisami z zakresu oceny zgodności 
i nadzoru rynku.   

 

4. Powiazanie nowych wymagań z obowiązującymi odrębnymi przepisami z zakresu  eksploatacji 
urządzeń i instalacji elektrycznych.  

5. Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych 
w ruchu zakładu górniczego. 
 
Wykładowc ą kursu b ędzie przedstawiciel nadzoru górniczego. 

 
 

Karta zgłoszenia w załączeniu do niniejszej oferty oraz na stronie internetowej www.cbidgp.pl (zakładka 
szkolenie). 
 

Termin składania zgłosze ń – do 20 lipca 2017r.  
 

Szczegółowych informacji o kursie udzielają pracownicy OKiDK. 
Tel.:(32) 32-42-261-2 lub 501 779 482, Fax: (32) 32-42-263 lub (32) 216-66-66, e-mail: okidk@cbidgp.pl   

 
 
    Z poważaniem                             
   Dyrektor OKiDK 

 
                mgr Czesław Filipek 

 

 

Jednostka jest objęta systemem oświaty – oświatowa placówka niepubliczna świadcząca usługi w zakresie kształcenia i wychowania na podstawie art. 2 pkt. 3a, 
art. 5 ust. 5a, art. 5c pkt.3, art. 82 ust. 1,3 i 3a Ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943). 

 


