
 

 
Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego 
Sp. z o.o. w Lędzinach organizuje kurs:  

 

 

Eksploatacja maszyn z napędami spalinowymi.                  
Wymagania formalne i zasady użytkowania silników 
spalinowych budowy przeciwwybuchowej grupy I. 

 
Kurs kierowany jest do – osób kierownictwa i dozoru ruchu elektrycznego i mechanicznego, 

zatrudnionych w ruchu podziemnych zakładów górniczych w  zakresie eksploatacji maszyn  
z napędami spalinowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu działań technicznych, 
powierzonych osobom dozoru ruchu użytkującym i nadzorującym urządzenia w atmosferach 
zagrożonych wybuchem. Kurs obejmuje również zadania oraz obowiązki osób dokonujących 
doboru urządzeń do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz osób prowadzących, 
nadzorujących i organizujących prace serwisowo-przeglądowe, naprawcze oraz remontowe 
z zakresu maszyn z napędami spalinowymi budowy przeciwwybuchowej. 
 

Cel kursu – omówienie zagadnień dotyczących eksploatacji maszyn z napędami spalinowymi oraz 
silników spalinowych budowy przeciwwybuchowej grupy I, przeznaczonych do stosowania  
w podziemnych zakładach górniczych. 
 

Termin: 29 marzec 2018r.  
 

Miejsce: Sala Konferencyjna Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.,  

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Dozoru Urządzeń Górniczych, Mysłowice-Brzezinka ul. Fabryczna 20. 
 

Uczestników kursu oczekujemy w dniu 29 marca 2018r. w godz. 7
30

 – 8
00

. 
 

Cena – obejmująca materiały szkoleniowe i piśmienne, 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”.  

 

Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia dotyczące przepisów i zasad techniki 
górniczej oraz zasad użytkowania w zakresie: 
 

1) Obowiązujących wymagań prawnych związanych z ruchem maszyn spalinowych. 
 

2) Wymagań dyrektywy ATEX z zakresu zabezpieczenia przeciwwybuchowego silników 
spalinowych i ich ograniczeń konstrukcyjnych, znakowania, zawartości dokumentacji wyrobu, 
instrukcji obsługi oraz deklaracji zgodności. 

 

3) Wymagań normy PN-EN 1834-2, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań wobec 
zabezpieczenia przeciwwybuchowego i konstrukcyjnego silników spalinowych. 

 

4) Zasad postępowania służb utrzymania ruchu przy eksploatacji maszyn z napędami spalinowymi. 
 

5) Odbiorów technicznych oraz oddawania do ruchu silników spalinowych budowy 
przeciwwybuchowej oraz lokomotyw i ciągników z napędami spalinowymi. 

 

6) Sporządzania i prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej maszyn z napędami spalinowymi. 
 

 

Wykładowcą kursu będzie przedstawiciel nadzoru górniczego. 
 

Karta zgłoszenia znajduje się na rewersie niniejszej oferty oraz na stronie internetowej www.cbidgp.pl 
(zakładka szkolenie). 
 

Termin składania zgłoszeń – do 22 marca 2018r.  
 

Szczegółowych informacji o kursie udzielają pracownicy OKiDK. 
Tel.:(32) 32-42-261÷2 lub 501-331-814, Fax: (32) 31-74-609 lub (32) 32-42-205, 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). 
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