Zasady zwalczania pożarów i
ewakuacja
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/07/18/11383/431416

Cena netto

110,00 zł

Cena brutto

135,30 zł

Cena netto za godzinę

22,00 zł

Cena brutto za
godzinę

27,06

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

5

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-09-09

Termin zakończenia
usługi

2019-09-09

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-08-22

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-09-02

Maksymalna liczba uczestników

15

Kategoria główna KU

Zarządzanie i organizacja

Kategorie dodatkowe KU

Zarządzanie i organizacja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i
Organizacji "SYSTEM" Kostrzanowski,
Kowalkow, Okraska Spółka Jawna

Osoba do kontaktu

Magdalena Baryń

E-mail

m.baryn@biurosystem.com

Telefon

+48 34 321 43 80

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest aktualizacja posiadanej wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, nabycie
umiejętności teoretycznych oraz praktycznych prowadzenia ewakuacji oraz postępowania w
sytuacjach awaryjnych. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadał wiedzę i umiejętności
pozwalające mu na prawidłowe wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji
pracowników w przedsiębiorstwie.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
1. Wstęp
2. Podstawowe definicje
3. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych
4. Sposoby alarmowania w przypadku pożaru
5. Zasady gaszenia pożarów
6. Podręczny sprzęt gaśniczy
7. Stałe urządzenia gaśnicze
8. Zasady prowadzenia ewakuacji, drogi ewakuacyjne, wyjścia ewakuacyjne
9. Prace pożarowo niebezpieczne

10. Strefy zagrożenia wybuchem- EX

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Uczestnik po odbytym szkoleniu będzie mial uporządkowana wiedzę z zakresu ochrony
przeciwpożarowej. Po ukończonym szkoleniu nabędzie umiejętności prawidłowego prowadzenia
ewakuacji oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla osób wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania
pożarów i ewakuacji pracowników w zakładach pracy.

Opis warunków uczestnictwa
W celu zapisania się na usługę z doﬁnansowaniem niezbędne jest wypełnienie wymaganych
dokumentów zamieszczonych w BUR oraz u lokalnego Operatora. Po otrzymaniu ID wsparcia prosimy o
zapisanie się na szkolenie poprzez przycisk „zapisz się na usługę”.

Materiały dydaktyczne
Uczestnik otrzyma materiały w wersji papierowej zawierające treści ze szkolenia oraz zaświadczenie o
ukończeniu kursu. Szkolenie prowadzone będzie przy użyciu technik multimedialnych.

Informacje dodatkowe
Uwaga: koszt usługi nie zawiera kosztów noclegu.
Minimalna liczba uczestników niezbędna do realizacji usługi: 6
Informujemy, że w trakcie szkolenia możliwa jest wizytacja z udziałem PARP lub innej wyznaczonej
jednostki w celu sprawdzenia poprawności realizacji usługi.
Zamawiający może wycofać się z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów do 7 dni roboczych
przed dniem rozpoczęcia szkolenia.
Rezygnacja w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia wiąże się z opłatą w
wysokości 100% jego ceny.
Biuro „SYSTEM” Spółka Jawna zastrzega sobie prawo do odwoływania lub przełożenia terminu szkolenia
z przyczyn od siebie niezależnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione z powodu
odwołania szkolenia.

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Wstęp

2019-0909

09:00

09:10

0:10

2

Podstawowe definicje

2019-0909

09:10

09:30

0:20

3

Postępowanie w sytuacjach
awaryjnych

2019-0909

09:30

10:00

0:30

4

Sposoby alarmowania w przypadku
pożaru

2019-0909

10:00

10:30

0:30

5

Zasady gaszenia pożarów

2019-0909

10:30

11:15

0:45

6

Podręczny sprzęt gaśniczy

2019-0909

11:15

11:45

0:30

7

Stałe urządzenia gaśnicze

2019-0909

11:45

12:15

0:30

8

Zasady prowadzenia ewakuacji, drogi
ewakuacyjne, wyjścia ewakuacyjne

2019-0909

12:15

12:45

0:30

9

Prace pożarowo niebezpieczne

2019-0909

12:45

13:30

0:45

10

Strefy zagrożenia wybuchem - EX

2019-0909

13:30

14:00

0:30

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Marek Iwiński

Obszar specjalizacji

PPOŻ, pierwsza pomoc, środki chemiczne i
toksyczne, awarie przemysłowe.

Doświadczenie zawodowe

Starszy aspirant Państwowej Straży Pożarnej w
stanie spoczynku. Posiada 19-letni staż pracy, w
tym jako dowódca sekcji specjalistycznej w
grupie ratownictwa chemicznego.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Przeprowadzenie kilkudziesięciu szkoleń w
zakresie pierwszej pomocy, środków
chemicznych i toksycznych, ppoż. w firmach z
różnych branż.

Wykształcenie

wyższe

Lokalizacja usługi
Adres:
Faradaya 53/44
42-200 Częstochowa, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
siedziba Biura SYSTEM sp.j. ul. Faradaya 53
lok. 44 Częstochowa I piętro

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Wi-fi

