Akademia UDT
Kwalifikowanie technologii spawania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
ISO 15614-1:2017

Termin i miejsce
24.01.2018 r.
Hotel Wileński, ul. R. Knosały 5,
10-015 Olsztyn

Czas trwania
Szkolenie jednodniowe
7,5 godzin szkoleniowych (po 45 minut każda)

Cena udziału
490,00 zł netto + 23% VAT od uczestnika
Liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy


Pracowników nadzoru spawalniczego



Wszystkie osoby zainteresowane tematyką kwalifikowania technologii spawania

Program ramowy


Wymagania dotyczące kwalifikowania technologii spawania według normy
PN-EN ISO 15614-1:2017



Obróbka cieplna złączy spawanych



Kwalifikowanie technologii wg PN-EN ISO 15614-1 a wymagania norm wyrobów
oraz raportu technicznego ISO/TR 14745:2015 – zagadnienia wybrane



Wyznaczanie energii w procesach spawania z uwzględnieniem wymagań raportu
technicznego ISO/TR 18491:2015



Informacja dotycząca Przewodnika wypełniania dokumentów WPQR. Przykłady
wypełnionych dokumentów WPQR (bez ich udostępniania w formie pisemnej)

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator
Urząd Dozoru Technicznego Oddział Terenowy
w Olsztynie
10-229 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 48

Cena obejmuje


materiały szkoleniowe



zaświadczenie o ukończeniu szkolenia



posiłek i poczęstunki w przerwach szkolenia

Informacje i zgłoszenia




Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 15.01.2018 r.
tel +48 89 535 67 02 +48 728 423 253, fax 089 535 67 10; e-mail:
dominika.figon@udt.gov.pl
Informacja o szkoleniu znajduje się na stronie internetowej www.udt.gov.pl (zakładka
Szkolenia)

Szkolenie UDT
Kwalifikowanie technologii spawania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
ISO 15614-1:2017

24.01.2018
08:45 – 09:00

Rejestracja uczestników

09:00 – 11:00

Wymagania dotyczące kwalifikowania technologii spawania według PN-EN ISO 15614-1:2017

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 – 12:00

Wymagania dotyczące kwalifikowania technologii spawania według PN-EN ISO 15614-1:2017

12:00 – 13:00

Obróbka cieplna złączy spawanych. Kwalifikowanie technologii wg PN-EN ISO 15614-1
a wymagania norm wyrobów oraz raportu technicznego ISO/TR 14745:2015 – zagadnienia wybrane

13:00 – 13:30

Przerwa obiadowa

13:30 – 14:30

Wyznaczanie energii w procesach spawania z uwzględnieniem wymagań raportu technicznego
ISO/TR 18491:2015

14:30 – 14:45

Przerwa kawowa

14:45 – 15:30

Informacja dotycząca Przewodnika wypełniania dokumentów WPQR. Przykłady wypełnionych
dokumentów WPQR (bez ich udostępniania w formie pisemnej)
Pytania i dyskusja, zakończenie szkolenia
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Szkolenie UDT
Kwalifikowanie technologii spawania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
ISO 15614-1:2017

Zgłoszenie - Zamówienie udziału w szkoleniu JPS-KTS_Olsz/24.01.2018
Dane firmy do faktury

(PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA DRUKOWANYMI LITERAMI)

Nazwa firmy:
............................................................................................................................................................................................
Adres firmy: ........................................................................................................................................................................
Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyżej):
............................................................................................................................................................................................
tel.: ................................................................ fax:.............................................................................................................
NIP ................................................................ e-mail..........................................................................................................
Wyrażam zgodę na przekazywanie przez UDT informacji handlowej oraz kontakt w celach marketingowych drogą elektroniczną oraz przez telefon
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 TAK

 NIE

........................................................
data/podpis

Powyższa zgoda jest udzielana dobrowolnie i nie jest warunkiem zawarcia umowy, a służy jedynie ułatwieniu przedstawiania Zgłaszającemu
informacji handlowych o ofercie UDT. Zgłaszający może w każdej chwili wycofać powyższą zgodę.

Zgłaszamy udział w szkoleniu następujących osób:
Imiona i nazwiska uczestników, zajmowane stanowisko

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
wyłącznie w celach związanych z organizacją i obsługą
szkolenia oraz wystawienia zaświadczenia (zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. z 2016 roku poz. 922)
………………………………..
Podpis uczestnika szkolenia
………………………………..
Podpis uczestnika szkolenia

Opłata za szkolenie wynosi: 490,00 zł netto + 23% VAT od uczestnika
Akceptujemy, że przesłanie do Urzędu Dozoru Technicznego wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy
pomiędzy Urzędem Dozoru Technicznego a zgłaszającym.
W przypadku nieobecności na szkoleniu i braku zgłoszenia rezygnacji z udziału, a także w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu
na mniej niż 6 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Urzędowi Dozoru Technicznego przysługuje prawo
do 40% pełnej opłaty za szkolenie (nie dotyczy konsumentów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny). Upoważniamy Urząd Dozoru Technicznego
do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
……………………………………………………………………………………………………
data/podpis osoby umocowanej do zaciągania zobowiązań w imieniu zgłaszającego

Zgłoszenia prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: dominika.figon@udt.gov.pl do dnia 15.01.2018 r. Organizator
potwierdzi termin szkolenia do dnia 17.01.2018 r.
Po otrzymaniu potwierdzenia terminu istnieje możliwość* uiszczenia opłaty za szkolenie (podając tytuł wpłaty: JPS-KTS_Olsz) na
konto:
Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa
Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta: 91 1130 1017 0020 1214 7720 0005
W przypadku braku uiszczenia opłaty przed szkoleniem, po zakończeniu usługi wystawiona zostanie faktura z terminem płatności 30
dni od daty wystawienia.
Informujemy, że podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego (Administratora Danych
Osobowych) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szczęśliwickiej 34, wyłącznie w celach związanych z organizacją szkolenia i wystawienia
zaświadczenia. Dane osobowe pozyskano od pracodawcy, który kieruje Państwa na wybrane szkolenie. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich
danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania Państwa na listę uczestników szkolenia (zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 roku poz. 922).
*w przypadku osób fizycznych konieczne jest uiszczenie opłaty przed szkoleniem

