Usługa - GWO ART
PLN

GWO ART
Numer usługi: 2021/07/16/55761/1114591
Dostawca usług: Rojam Safety Center Sp. z o.o.
Miejsce usługi: Gdańsk
Dostępność: Usługa otwarta
5/5 z 13 ocen

4 950,00 zł netto
4 950,00 zł brutto
165,00 zł netto za
godzinę
165,00 zł brutto za
godzinę

Forma świadczenia: stacjonarna
Status usługi: opublikowana

Rodzaj

Kategoria / Podkategoria

Dofinansowanie

Usługa szkoleniowa

Techniczne / Pozostałe techniczne

Tak

od 29.11.2021
do 01.12.2021

Informacje o usłudze
wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Sposób dofinansowania:

Szkolenia kierowane do techników związanych z elektrowniami wiatrowymi
którzy posiadaja już ważny certyfikat GWO w zakresie WAH, MH, FA.
szkolenie jest przeznaczone dla personelu, który może potrzebować lub jest
wybrany przez pracodawcę do przeprowadzenia zaawansowanego ratowania
lub poprowadzenia zaawansowanej akcji ratowniczej.

Grupa docelowa usługi:

Minimalna liczba uczestników:

4

Maksymalna liczba uczestników:

12

Data zakończenia rekrutacji:

25-11-2021

Liczba godzin usługi:

30

Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi:

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi
Szkolenie z zaawansowanych technik ratowniczych składające sie z modułów:
ART-H: Hub, Spinner and Inside Blade Rescue
ART-N: Nacelle, Tower and Basement
SART-H: Single Rescuer – Hub, Spinner and Inside Blade Rescue
SART-N: Single Rescuer – Nacelle, Tower and Basement

Harmonogram usługi
Przedmiot / temat zajęć

Data realizacji zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba godzin

ART-N

29-11-2021

08:00

18:00

10:00

ART-N

30-11-2021

08:00

12:00

04:00

ART-S

30-11-2021

12:00

19:00

07:00

SART-N

01-12-2021

08:00

12:30

04:30

SART-H

01-12-2021

12:30

17:00

04:30

Główny cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenia GWO uczą rozumienia i zmniejszania ryzyka związanego z zagrożeniami bezpieczeństwa w branży turbin
wiatrowych znajdujących się na lądzie i wodzie.
Efekty uczenia się
umie bezpiecznie ewakuować osoby poszkodowanej z gondoli do podstawy turbiny wiatrowej, z rotora, łopaty i łożyska
na zewnątrz turbiny wykorzystując podstawowy zestaw ratowniczy.
zabezpiecza poszkodowanego na czas transportu
bezpiecznie podciągania osoby poszkodowanej z zamkniętej przestrzeni
bezpiecznie kieruje zespołem podczas akcji ratowniczej
Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się
Ocena jest przeprowadzana na podstawie "Karty oceny kursanta” – część praktyczna oraz „Egzaminu pisemnego” – część
teoretyczna. Weryfikację przeprowadza instruktor prowadzący.
Po ukończeniu szkolenia (w ciągu nie więcej niż 10 dni roboczych) dane kursanta są rejestrowane w systemie WINDA.
Kwalifikacje
Czy usługa pozwala na zdobycie innych
kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje
Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system
walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym
(lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Uczestnik przystępuję do egzaminu prowadzonego przez trenera.
Po zdanym egzaminie kwalifikacje wpisywane są do systemu WINDAinternetowej bazy kwalifikacji branży wiatrowej.
Warunki uznania kwalifikacji
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego
walidację

Rojam Safety Center sp. z o.o.

Podmiot prowadzący walidację jest
zarejestrowany w BUR

Tak

Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego

Global Wind Organisation

Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR

Nie

Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii
Podmiotów

uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie
kwalifikacji, w tym w zawodzie

Cena
Koszt usługi netto

4 950,00 zł

Koszt usługi brutto

4 950,00 zł

Koszt godziny netto

165,00 zł

Koszt godziny brutto

165,00 zł

w tym koszt walidacji netto

600,00 zł

w tym koszt walidacji brutto

600,00 zł

w tym koszt certyfikowania netto

200,00 zł

w tym koszt certyfikowania brutto

200,00 zł

Adres realizacji usługi
ul. Siennicka 25A, 80-751 Gdańsk, woj. pomorskie
Centrum treningowe Rojam jest profesjonalnie i nowocześnie wyposażone w sprzęt. Wszystkie sprzęty są atestowane i
spełniają europejskie i polskie normy dotyczące prac na wysokości. Hala posiada wiele elementów, które odwzorowują
specyficzne warunki pracy. Obiekt wyposażony jest również w salkę wykładową oraz zaplecze socjalne i sanitarne.
Udogodnienia w miejscu realizacji usługi
Wi-fi

Zajęcia poprowadzą
Damian Mathea
Damian Mathea Instruktor Dostępu Linowego organizacji IRATA. Ponadto posiada uprawnienia
ratownika linowego poziomu L3 organizacji ITRA, uprawnienia do kontroli sprzętu ŚOI, certyfikat
GWO BST oraz uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi regularnie szkolenia z zakresu bezpiecznej
pracy na wysokości od 2018 roku.
Krzysztof Major
W 2008 roku założył firmę ROJAM. Jednak swoją karierę w branży alpinistycznej rozpoczął wiele
lat wcześniej, bo już w roku 1998. Zajmował się wtedy pracami monterskimi, elektrycznymi oraz
budowlanymi, do których niezbędne było wykorzystanie technik dostępu linowego. Posiada szereg
specjalistycznych uprawnień, wśród których możemy wyróżnić IRATA na poziomie 3, uprawnienia
instruktora ITRA, uprawnienia instruktora oraz egzaminatora szkoleń OTDL czy certyfikat GWO
BST oraz ART. Jest również inspektorem z zakresu okresowych przeglądów sprzętu stanowiącego
zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości takich renomowanych producentów jak: Petzl,
Singing Rock, Protekt, Assecuro, Soll, Tractel, Kong, Rock Exotica itd.

Kontakt

Karolina Tylman, Patrycja Blezień
email: szkolenia@rojam.eu
tel: (+48) 882 168 484

Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymują skrypty dotyczące poszczególnych modułów szkolenia.
Warunki uczestnictwa
Głównym warunkiem uczetnictwa w szkoleniu jest ukończenie 18 lat oraz dobry stan zdrowia.
Ważne zaświadczenie lekarskie do pracy na wysokości powyżej 3m.
Posiadanie ważnych certyfikatów GWO BST: WAH, MH, FA
Problemy zdrowotne, które wykluczają ze szkolenia:
choroby serca/ bóle w klatce piersiowej,
wysokie ciśnienie krwi,
epilepsja, omdlenia,
lęk wysokości, zawroty głowy,
zaburzenia równowagi,
uszkodzenia funkcji kończyn,
uzaleznienie alkoholowe lub uzaleznienie od środków odurzających,
zaburzenia psychiczne,
cukrzyca
Informacje dodatkowe
W cenę usługi 4950,00zł został wliczona jest opłata do GWO w wysokości 200,00zł
W czasie szkolenia przewidziane są przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa.
Należy ze sobą zabrać:
wygodne ubrania,
rękawiczki, najlepiej dopasowane do dłoni,
wygodne obuwie
Szkolenie może być prowadzone przez innych instruktorów niż wskazani.

