
Kurs zawodowy
dla malarzy i piaskarzy

obsługujących platformy wiertnicze
firmy Shell



Kilka słów o naszym kursie

W roku 2006 zostaliśmy poproszeni przez firmę
Muehlhan Polska o szkolenia zespołu piaskarzy
i malarzy na potrzeby firmy Shell Ep Europe.

W związku z wymaganiami firmy Shell stworzyliśmy 
program kursu zawodowego przygotowującego 
pracowników do pracy w charakterze piaskarza, malarza, 
inspektora powłok antykorozyjnych.
Cykl szkoleń odbywał się w Gdańsku, w Muehlhan 
Training Center.

Zakres naszych szkoleń obejmował standardy wydane 
przez NORSOK/FROSIO, ASTM.



Kilka słów o naszym kursie

Nasz autorski program szkolenia, został szybko 
doceniony przez zarząd firmy Shell, a uzyskane 
kwalifikacje pozwoliły kursantom dostać pracę na 
platformach.

Audytorzy firmy Shell weryfikowali poziom wyszkolenia 
kursantów potwierdzając wysoki poziom wyszkolenia.

Zakwalifikowany uczestnik brał udział w programie 
szkoleniowym teoretycznym i praktycznym.
Ukończenie kursu wieńczyły egzaminy – teoretyczny i 
praktyczny, których potwierdzeniem był wydawany 
certyfikat.  



WIEDZA TEORETYCZNA

Podczas zajęć teoretycznych uczestnicy zapoznawali 
się z m.in. urządzeniami do prac antykorozyjnych oraz 
urządzeniami pomiarowymi służącymi weryfikacji 
wykonanej pracy.

Zakwalifikowany uczestnik brał udział w programie 
szkoleniowym teoretycznym i praktycznym.
Ukończenie kursu wieńczyły egzaminy – teoretyczny
i praktyczny, których potwierdzeniem był wydawany 
certyfikat.  



WIEDZA PRAKTYCZNA

Zastosowanie nabytych umiejętności teoretycznych było 
bardzo ważne, gdyż dało pracownikom możliwość użycia 
wyuczonych metod w specyficznych warunkach:
● na platformach
● stoczniowych, 
● rafineriach, elektrowniach itp.



Nasi kursanci zdobywali wiedzę nie tylko w sali 
wykładowej, ale również podczas praktycznych 
szkoleń w centrum treningowym.

Trade assessment



Szkolenia zaaprobowane przez Shell

W trakcie szkoleń, firma Shell wielokrotnie wyrażała 
swoje zainteresowanie naszą ofertą. 

Efektem tego były kursy prowadzone dla 
pracowników firmy Shell z Holandii, Anglii.

Nas program został ogłoszony jako najlepiej 
spełniający standardy wymagane przez DEP Shella.

Naszym sukcesem było to, że zajęcia praktyczne 
symulowały pracę w realnych, rzeczywistych 
warunkach pracy na platformach wiertniczych.



Szkolenia zaaprobowane przez Shell

Trening na linach, był jednym z ważniejszych kursów 
przygotowujących pracowników do pracy na 
wysokościach. Prace na linach są podstawą w pracy na 
platformach wiertniczych. 



Shell zwracał uwagę na dokształcaniu języka 
angielskiego. 
Zwracał również uwagę na bezpieczeństwo i higienę 
pracy. 
Oba kursy są ze sobą ściśle powiązane i mają istotny 
wpływ na bezpieczeństwo w środowisku pracy. 

Lekcje angielskiego i BHP



Nasi wykładowcy posiadali wszelkie certyfikaty
wymagane przez firmy naftowe:

Certyfikaty

● Szkolenie zawodowe – czyszczenie i malowanie zgodnie z NORSOK M-501 
i ASTM D-4228, zgodne ponadto z IMO/IACS req. MSC 215.82

● Inspekcje powłok ochronnych - Sincor Services
● Dostęp linowy (IRATA (rope access training - level 1) - AquaTerra 
● Bezpieczeństwo i higiena pracy (HSE) - Sincor/Muehlhan 
● Zarządzanie ryzykiem (Risk and COSHH courses) - Muehlhan
● Praca na wysokości (Working at height course) - MGB
● Kurs BOSIET (Nogepa and Opito) - Nutec Holland
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