
ZAPROSZENIE
na szkolenie w zakresie uprawnień energetycznych

 
Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Szkoleniowy „CONSULTRIX” organizuje 
z zakresu uprawnień zawodowych:

 
GRUPA I  
- dla elektryków  
 

GRUPA II  
-  dla palaczy kotłów wodnych oraz parowych n
- dla osób zajmujących się obsługą
- dla osób zajmujących się eksploatacją
 

GRUPA III 
- dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem

 
 

Ilość osób 
zgłoszonych 

Cena 

1 osoba 
150 zł/os. + 

egzamin na jedno 
uprawnienie

*  przy braku informacji o nieobecności na 3 dni przed szkoleniem nabywca pokrywa 70% kosztów szkolenia
 

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

    pieczęć    

Lp. Imię i nazwisko (czytelnie)

1. 

2. 

3. 

 
OSOBA DO KONTAKTU: …………………………
 
E-MAIL:………………….………………………………………………………………….……....
 
Przy braku informacji o nieobecności na 3 dni przed szkoleniem nabywca pokrywa 70% kosztów szkolenia.
 

Należność z tytułu uczestnictwa: …………….. zł/os., pr
 

Przedsiębiorstwo posiada numer NIP: ...............................................
 

                                                               

Centrum Ochrony Pracy i Biznesu

ul. Projektowa 1, 20

Tel: (81) 444-07-95 lub (81) 749

 www.consultrix.pl   szkolenia@consultrix.pl

ZAPROSZENIE 

szkolenie w zakresie uprawnień energetycznych

Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Szkoleniowy „CONSULTRIX” organizuje 
z zakresu uprawnień zawodowych: 

  

kotłów wodnych oraz parowych na paliwa stałe, płynne i gazowe
dla osób zajmujących się obsługą sprężarek i instalacji sprężonego powietrza
dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń odbiorczych pary i gorącej wody

zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń gazowych i sieci gazowych
Uprawnienia eksploatacyjne „E” i dozorowe „D”

Cena  Termin  

zł/os. + 301 zł za 
egzamin na jedno 

uprawnienie 

6 lipca 2022r. 
g. 9.00 

braku informacji o nieobecności na 3 dni przed szkoleniem nabywca pokrywa 70% kosztów szkolenia

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

dnia
 

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

  

Imię i nazwisko (czytelnie) Grupa I/II/III 

  
  
  

……………………………...………….     TEL: ……………………………………………………..

MAIL:………………….………………………………………………………………….…….... 

Przy braku informacji o nieobecności na 3 dni przed szkoleniem nabywca pokrywa 70% kosztów szkolenia.

Należność z tytułu uczestnictwa: …………….. zł/os., przekażemy przelewem (7 dni) lub gotówką w dniu szkolenia. 

Przedsiębiorstwo posiada numer NIP: ............................................... 

 

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

                  Podpis Dyrektora/Prezesa

Centrum Ochrony Pracy i Biznesu 
CONSULTRIX 

ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin 
 

95 lub (81) 749-48-20 
 
      

www.consultrix.pl   szkolenia@consultrix.pl 
 

szkolenie w zakresie uprawnień energetycznych 

Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Szkoleniowy „CONSULTRIX” organizuje szkolenie 

stałe, płynne i gazowe 
instalacji sprężonego powietrza 

gorącej wody 

zeń gazowych i sieci gazowych 
Uprawnienia eksploatacyjne „E” i dozorowe „D” 

Miejsce 

CONSULTRIX 
ul. Projektowa 1  

w Lublinie, sala nr 9 

braku informacji o nieobecności na 3 dni przed szkoleniem nabywca pokrywa 70% kosztów szkolenia. 

dnia ............…….......... 

  

Eksploatacja/Dozór 

 
 
 

………….     TEL: …………………………………………………….. 

 

Przy braku informacji o nieobecności na 3 dni przed szkoleniem nabywca pokrywa 70% kosztów szkolenia. 

lub gotówką w dniu szkolenia.  

...................................... 
Podpis Dyrektora/Prezesa 


