Szkolenie wstępne bezpiecznej pracy
na wysokości
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/08/21/31669/444983

Cena netto

750,00 zł

Cena brutto

750,00 zł

Cena netto za godzinę

35,71 zł

Cena brutto za
godzinę

35,71

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

21

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-09-30

Termin zakończenia
usługi

2019-10-02

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-08-21

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-09-27

Maksymalna liczba uczestników

8

Kategoria główna KU

Usługi

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług
Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

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

Przedsiebiorstwo Handlowo Usługowe
"Wertykal" Spółka Cywilna, Jan Lipiarski,
Krystyn Lipiarski

Osoba do kontaktu

Alicja Kaniuch

E-mail

alicja@wertykal.pl

Telefon

600 947 722

Cel usługi
Cel biznesowy
Usługa pozwala na zdobycie kompetencji zwiększających kwalifikacje zawodowe kursanta w zakresie
bezpiecznej pracy na wysokości. Zwiększa to szanse na dodatkowe zlecenia

Cel edukacyjny
Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony przed upadkiem z wysokości. Poznanie sprzętu
chroniącego przed upadkiem z wysokości i systemów asekuracji pionowych i poziomych. Nauczenie
się budowy prawidłowego stanowiska asekuracyjnego i kalkulacji wolnej drogi spadania. W wariancie
3-dniowym poznanie technik zjazdowych i ratowniczych.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Tematyka szkolenia obejmuje kompleksowo wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z
wykonywaniem bezpiecznej pracy na wysokości w tym m.in: praca na konstrukcjach stalowych i
betonowych, praca na rusztowaniu, praca na podnośniku, praca w zjeździe, itp. Kurs w dużej mierze
stanowią zajęcia praktyczne, podczas których Kursant samodzielnie może przećwiczyć wszystkie
przewidziane w programie techniki.
Przepisy BHP dotyczące pracy na wysokości.
Sprzęt do pracy na wysokości.

Wiązanie węzłów.
Stanowiska asekuracyjne.
Asekuracja z systemu poręczowego.
Asekuracja na konstrukcjach pionowych.
Praca w zjeździe
Systemy transportu pionowego z elementami redukcji sił
Podstawowe techniki ewakuacyjno – ratunkowe.
Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy
Podsumowanie nabytych wiadomości - ankieta ewaluacyjna, egzamin sprawdzający.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Szkolenia prowadzone przez ﬁrmę Wertykal są dostosowane do specyﬁki wykładanego
tematu,szkolenie składa się z części teoretycznej i/lub praktycznej. Kursant jest oceniany przez
Instruktora prowadzącego podczas całego trwania szkolenia praktycznego oraz z wiedzy
teoretycznej.W zakres części teoretycznej wchodzą zróżnicowane metody kształcenia, dostosowane
do nauczania osób dorosłych. Wykorzystywane są takie metody jak prezentacje, zdjęcia, ﬁlmy. W
przypadku części praktycznej wykorzystywane są ćwiczenia indywidualne i grupowe. Stosowane
metody są adekwatne do deklarowanych efektów kształcenia, treści szkolenia i specyfiki grupy.
Firma Wertykal wspiera Kursantów w utrwalaniu efektów uczenia się i zapewnia uczestnikom oraz
organizatorom delegującym szereg form wsparcia, w tym m. in. osobiste lub zdalne (elektroniczne,
telefoniczne) konsultacje z kadrą szkoleniową, dostęp do bazy wiedzy („Strefa Kursanta”), do której
Kursant uzyskuje dostęp w trakcie szkolenia.
Po zakończeniu realizacji usługi szkoleniowej sprawdzany jest efekt szkolenia, tak aby uzyskać opinię
Klienta dotyczącą przebiegu i organizacji szkolenia. Na koniec szkolenia Uczestnicy oceniają jakość
usługi poprzez wypełnienie anonimowych ankiet, które są poddawane bieżącej analizie. Na tej
podstawie, w razie potrzeby, podejmowane się działania zapobiegawcze lub korygujące. Na bieżąco
nadzorowany jest sposób reakcji na reklamację.

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zamierzają pracować na wysokości w zmiennym otoczeniu
bez wyznaczonych punktów asekuracji, wykonując różne prace serwisowe np. telekomunikacja,
energetyka, instalacje solarne i fotowoltaiczne.

Opis warunków uczestnictwa
Warunki, jakie musi spełniać kursant aby doszło do zrealizowania szkolenia:
musi mieć ukończone 18 lat,
posiadać ważne zaświadczenie lekarskie uprawniającego do pracy powyżej 3 m
przynieść na szkolenie wygodną odzież roboczą (odzież ochronną, bezpieczne obuwie, itp.),
wypełnić zgłoszenie na szkolenie
pisemnie potwierdzić zapoznanie się z regulaminem (przesyłany bezpośrednio do
Klienta/Kursanta),

posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość,

Materiały dydaktyczne
Po odbyciu szkolenia uczestnik otrzymuje dostęp do elektronicznej bazy wiedzy szkoleniowej ("Strefa
Kursanta") na stronie ﬁrmy www.wertykal.pl. Dostęp do bazy umożliwia przeglądnięcie prezentacji
pokazywanych podczas szkolenia.

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Szkolenie bezpiecznej pracy na
wysokości - 1 dzień

2019-09-30

09:00

16:00

7:00

2

Szkolenie bezpiecznej pracy na
wysokości - 2 dzień

2019-10-01

09:00

16:00

7:00

3

Szkolenia bezpiecznej pracy na
wysokości - 3 dzień

2019-10-02

09:00

16:00

7:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Jan Lipiraski

Obszar specjalizacji

Wysoko wykwalifikowany ekspert w dziedzinie
ochrony przed upadkiem z wysokości, posiada
bogate doświadczenie zawodowe. Prowadzi
wielopoziomowe (ogólne i stanowiskowe) audyty
BHP związane z pracą na wysokości w obrębie
zakładów pracy. Zajmuje się indywidualnym
doradztwem w zakresie doboru środków ochrony
indywidualnej. Specjalizuje się w opracowywaniu
instrukcji BHP wykonywania prac na wysokości
oraz w projektowaniu systemów asekuracji. Jest
autorem wielu artykułów i podręczników
branżowych.

Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Imię i nazwisko

Michał Hołubowicz

Obszar specjalizacji

Młody, doświadczony instruktor z zakresu
bezpiecznej pracy na wysokości. Miłośnik gór
wysokich, zapalony zdobywca wielotysięczników.
Z sukcesem prowadzi szkolenia oraz
profesjonalnie doradza przy doborze i zakupie
środków ochrony indywidualnej. Regularnie
bierze udział w pokazach użytkowania
specjalistycznego sprzętu alpinistycznego
chroniącego przed upadkiem. Specjalizuje się w
projektowaniu stałych systemów zabezpieczeń
oraz certyfikowanych przeglądach sprzętu
wykorzystywanego podczas pracy na wysokości.

Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Imię i nazwisko

Maciej Czarnecki

Obszar specjalizacji

Certyfikowany szkoleniowiec alpinizmu
przemysłowego, posiada długoletnią praktykę
zawodową, wyróżnia się doskonałymi
kompetencjami interpersonalnymi. Specjalizuje
się w prowadzeniu szkoleń w zakresie pracy na
wysokości, ekspert od technik linowych oraz
sposobów i technik ratownictwa i ewakuacji.
Współtwórca wielu szkoleniowych materiałów
filmowych dotyczących m.in. właściwego
wykorzystania sprzętu alpinistycznego na
budowie.

Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Lokalizacja usługi

Adres:
ul. Łąkowa 1
32-080 Zabierzów, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Szkolenia prowadzone są w ośrodku
szkoleń specjalistycznych Wertykal.

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Wi-ﬁ,Inne, Parking, szatnia i
prysznice dla uczestników szkolenia

