Prawne aspekty ochrony osób i
mienia- praktyczne rozwiązania dla
pracowników ochrony – Moduł I
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

2019/12/04/13272/498431

Cena netto

480,00 zł

Cena brutto

480,00 zł

Cena netto za godzinę

60,00 zł

Cena brutto za
godzinę

60,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

8

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-12-09

Termin zakończenia
usługi

2019-12-09

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-12-04

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-12-09

Maksymalna liczba uczestników

35

Kategoria główna KU

Prawo i administracja

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

Klinika Wiedzy Agata Drabek

Osoba do
kontaktu

Agata Drabek

E-mail

agatadrabek@klinikawiedzy.pl

Telefon

+48608638947

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest uaktualnienie i uzupełnienie kompetencji zawodowych w zakresie
teoretycznych i praktycznych aspektów bezpieczeństwa osób i mienia. Po ukończeniu szkolenia
uczestnik: - ma uaktualnioną wiedzę z zakresu bieżących aktów prawnych dotyczących szeroko
rozumianej ochrony osób i mienia (m.in. Ustawa o Ochronie Osób i Mienia, Ustawa o środkach
przymusu bezpośredniego i broni palnej, Ustawa o broni i amunicji i inne), - potrafi podejmować
działania w zakresie obowiązków służbowych na podbudowie prawnej, - posiada zdolność do
adekwatnego i zgodnego z prawem wykorzystywania narzędzi pracy.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Program szkolenia:
1. Bieżący stan prawny w kontekście ustawy o ochronie osób i mienia
2. Bieżący stan prawny w kontekście ustawy o broni i amunicji
3. Wymagania kwalifikacyjne dla pracowników ochrony
4. Ochrona mienia – pojęcia ustawowe, obszary i obiekty podlegające obowiązkowej ochronie oraz
inne obiekt
5. Ochrona mienia. Nadzór nad funkcjonowaniem ochrony osób i mienia
6. Ochrona mienia – zasady tworzenia i funkcjonowania wewnętrznych służb ochrony.
7. Techniczne i mechaniczne zabezpieczenia mienia.

8. Ochrona osób – taktyka techniki i zasady prowadzenia ochrony w kontekście przepisów prawa

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po ukończeniu szkolenia uczestnik:
- będzie miał uaktualnioną wiedzę z zakresu bieżących aktów prawnych dotyczących szeroko
rozumianej ochrony osób i mienia (m.in. Ustawa o Ochronie Osób i Mienia, Ustawa o środkach przymusu
bezpośredniego i broni palnej, Ustawa o broni i amunicji i inne),
- będzie miała wiedzę na temat wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników ochrony osób
- będzie miał wiedzę na temat technicznych i mechanicznych sposobów zabezpieczenia mienia
- będzie miał wiedzę na temat taktyki i zasad prowadzenia ochrony w kontekście przepisów prawa

Grupa docelowa
Kontekst zastosowanych metod aktywnych (omawiane przykłady, ćwiczenia, studia przypadków)
dedykowane będzie dla każdej branży, w szczególności branży ochrony. Wymagana minimalna liczba
uczestników: 10 osób.

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Prawne aspekty ochrony osób i mieniapraktyczne rozwiązania dla
pracowników ochrony – Moduł I

Data
realizacji
zajęć
2019-1209

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

08:00

16:00

8:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Bartłomiej Podciechowski

Obszar specjalizacji

służby mundurowe, ochrona osób i mienia

Doświadczenie zawodowe

instruktor Polskiego Związku Instruktorów Służb
Mundurowych, kwalifikowany pracownik ochrony
osób i mienia; czynny funkcjonariusz Policji,
doświadczony instruktor z zakresu taktyki i
techniki interwencji,

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

kilkaset godzin w obszarze specjalizacji

Wykształcenie

wyższe

Lokalizacja usługi
Adres:
Piotrkowska 249/251/22
90-456 Łódź, woj. łódzkie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Na
życzenie
Zamawiającego
miejsce
realizacji usługi szkoleniowej może ulec
zmianie.

Warunki logistyczne:

