
 

 

 

 

 

 

Kurs zgrzewania rurociągów z tworzyw sztucznych metodą 

doczołową i elektrooporową 

Termin szkolenia i egzaminu wg normy PN-EN 13067 UDT  31.01-01.02.2019 dla branŜy 
gazowniczej i wodociągowej 
Termin szkolenia INIG z egzaminem 31.01-01.02.2019 dla branŜy wodociągowej 
Termin weryfikacji uprawnie ń INIG 31.01.2019 dla branŜy wodociągowej 
 
Kurs przeznaczony jest dla dozoru technicznego oraz monterów /zgrzewaczy/ rurociągów z tworzyw 
sztucznych. Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.  
Nadzór nad szkoleniami prowadzi Urząd Dozoru Technicznego, Instytut Nafty i Gazu - Państwowy 
Instytut Badawczy w Krakowie oraz firma Georg Fischer. 
 

Szkolenie nr 1 

Szkolenie teoretyczne oraz praktyczne zgodne z normą PN-EN 13067 

Kurs kończy się uzyskaniem: 
- zaświadczenia kwalifikacji wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego 
- certyfikatu na zgrzewanie i montaŜ produktów szwajcarskiej firmy GEORG FISCHER 
 
Koszt kursu: 
podgrupa materiałowa 3.4, 3.6, 3.8, oraz egzamin przed inspektorem UDT  1750,00 zł 
podgrupa materiałowa 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, oraz egzamin przed inspektorem UDT  3500,00 zł 
W cenę szkolenia wliczony jest koszt egzaminu, materiały szkoleniowe, opłata za badania próbek w 
akredytowanym laboratorium, poczęstunek w czasie trwania kursu. 
 

Szkolenie nr 2 

Kurs zgrzewania rurociągów z tworzyw sztucznych metodą doczołową i elektrooporową. 

Kurs kończy się uzyskaniem: 
- zaświadczenia Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie dla zgrzewaczy lub nadzoru w zakresie 
wykonywania połączeń rurociągów z poliolefin metodą zgrzewania doczołowego i elektrooporowego. 
- zaświadczenia o uzyskaniu kwalifikacji do wykonywania robót montaŜowych przy budowie sieci 
gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, rurociągów przemysłowych z rur PE i innych poliolefin 
poprzez łączenie róŜnymi metodami 
- certyfikatu na zgrzewanie i montaŜ produktów szwajcarskiej firmy GEORG FISCHER 
Koszt kursu: 
dla zgrzewaczy:   900,00 zł     
dla dozoru:   950,00 zł  
weryfikacja uprawnień:              550,00 zł  
 
W cenę szkolenia wliczony jest koszt egzaminu, materiały szkoleniowe, poczęstunek w czasie trwania 
kursu. 

 SANIT-SERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Rybnicka 175, 44-122 GLIWICE 
tel. 48 32 332-67-43, fax 48 32 332-67-33 e-mail: serwis@sanit-serwis.com 

 

 

 



 

Formularz zgłoszeniowy 31.01-01.02.2019 
A – PN-EN 13067 3.4, 3.6, 
3.8 
B – PN-EN 13067 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7, 3.8 
C- INIG zgrzewacz 
D- INIG dozór 
E- INIG weryfikacja 
zgrzewacz  
F- INIG weryfikacja dozór  

Imię i nazwisko Data 
urodzenia 

Miejsce urodzenia Numer PESEL Numer uprawnienia 

( w przypadku weryfikacji 
uprawnień) 

      

 

 

     

Dane osobowe podane w formularzu zgłoszenia podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych 
osobowych Prosimy o podpisanie niniejszej klauzuli: 
WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w formularzu zgłoszenia wyłącznie dla potrzeb kursu 
 
......................................................................................           .................................................................................... 
Data i czytelny podpis osoby zgłaszanej na szkolenie           Data i czytelny podpis osoby zgłaszanej na szkolenie  
 

DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY: 

Nazwa Firmy……................................................................................................................... 

Adres…................................................................................................................................... 

Telefon / e-mail....................................................................................................................... 

NIP........................................................................................................................................... 

......................................................................................  

Podpis osoby upowaŜnionej do reprezentowania firmy 

Oświadczamy, ze jesteśmy płatnikami podatku VAT i upowaŜniamy Sanit-Serwis Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VAT bez naszego podpisu. 
W razie zainteresowania prosimy o przesłanie fax-em (0-32 332 67 33), e-mailem serwis@sanit-serwis.com lub 
pocztą wypełnionej karty zgłoszeniowej. 
WARUNKI PŁATNOŚCI: Przedpłata 
Wszystkie ceny są podane w wartościach netto, do których naleŜy doliczyć podatek VAT w wysokości 23% 
Warunkiem otrzymania zaświadczeń o ukończeniu kursu jest wniesienie opłaty za udział w szkoleniu w dniu 
rozpoczęcia kursu (wystawiona zostanie faktura VAT): przelewem na rachunek SANIT-SERWIS Spółka  z o.o. w 
Gliwicach ul. Rybnicka 175 na konto Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie nr rachunku: 
32 8454 0001 2007 0048 6631 0001 z dopiskiem „Kurs zgrzewaczy” oraz otrzymania pisemnego potwierdzenia 
przyjęcia zgłoszenia. Decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zgłoszenie się 
niezbędnej, minimalnej ilości uczestników. 
Ostateczny termin zgłoszenia do dnia 18.01.2018 


