Szanowni Państwo,
W Instytucie Spawalnictwa w latach 2012-2014 realizowany jest projekt pt. „Health, Safety
and Environmental Training for Welding Personnel”. Projekt prowadzony jest w ramach
programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” przy wsparciu finansowym
Komisji Europejskiej.
Głównym celem projektu jest organizacja bezpłatnego szkolenia dla personelu
spawalniczego (personelu zarządzającego, inżynierów, techników i brygadzistów) z
zakresu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska pracy przy spawaniu i
procesach pokrewnych zgodnego z systemem szkolenia według programów Europejskiej
Federacji Spawalniczej (EWF) – Przewodnik EWF-636r2-13 zatwierdzony w maju 2013 roku.
Szczegółowy zakres dwudniowego szkolenia przedstawiony został w poniżej tablicy
1. Definicje i rodzaje zagrożeń
2. Zagrożenia chemiczne podczas spawania
3. Zagrożenia fizyczne podczas spawania
4. Zagrożenia mechaniczne
5. Zaburzenia funkcjonowania układu mięśniowo-szkieletowego
6. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym
7. Inne zagrożenia
8. Zagrożenia związane z procesami pokrewnymi
9. Elementy wyposażenia ochronnego
10. Analiza ryzyka
11. Zagrożenie pożarowe oraz ryzyko wystąpienia eksplozji
12. Gazy sprężone
13. Niebezpieczne atmosfery
14. Spawanie w zamkniętych przestrzeniach
15. Wentylacja
16. Zarządzanie ryzykiem
17. Wykaz norm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska
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Szkolenie odbędzie się w dniach 25 i 26 września 2014 r. w siedzibie Instytutu
Spawalnictwa przy ul. Błogosławionego Czesława 16-18 w Gliwicach.
Początek szkolenia o godzinie 9:00.
Program szkolenia obejmuje 16 godz. wykładów, 8 godz. każdego dnia.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny natomiast koszty dojazdu i noclegów pokrywane są przez
uczestników kursu.
Uczestnicy szkolenia otrzymają bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych oraz
zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu. W trakcie szkolenia zapewniamy
uczestnikom bezpłatny poczęstunek i serwis kawowy.
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jolanta.matusiak@is.gliwice.pl w terminie do 15.09.2014 r.
Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego też o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu
decyduje kolejność zgłoszeń.
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