INFORMACJE DOTYCZĄCE SZKOLENIA AKTUALIZUJĄCEGO
INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach informuje, że w terminie
od 08.03.2018 r. do 12.03.2018 r. (zajęcia w dniach od 8 do 10 marca, egzamin w dniu
12 marca 2018 roku) zostanie przeprowadzone „Szkolenie aktualizujące inspektorów
ochrony przeciwpożarowej”.
Celem szkolenia jest aktualizacja wiadomości i umiejętności potrzebnych
do wykonywania czynności przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej.
WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE
1. Wypełnienie oraz dostarczenie (mailowo, pocztą lub osobiście) do dnia 1 marca
2018 r. formularza zgłoszeniowego (do pobrania ze strony internetowej KW PSP
w Kielcach).
2. Wypełnienie oraz dostarczenie oryginału umowy szkoleniowej do dnia 1 marca 2018
roku.
3. Przedłożenie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem ważnego
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów, specjalistów ochrony
przeciwpożarowej lub szkolenia aktualizującego, aktualnego w dniu rozpoczęcia
szkolenia – najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.
4. Po otrzymaniu rachunku wystawionego przez KW PSP w Kielcach dokonanie opłaty
za szkolenie w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) brutto na konto
wskazane w Rachunku.
Rachunki z numerem konta będą wysłane na wskazany przez Państwa adres
(mailowy lub pocztowy) po 5 lutym 2018 roku z terminem płatności 14 dni.
ORGANIZACJA SZKOLENIA
1. Rozpoczęcie szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony przeciwpożarowej
odbędzie się 8 marca 2018 roku o godz. 800 w sali 214 Ośrodka Szkolenia KW PSP
w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 81.
2. Na realizację programu szkolenia przewidziano 24 godziny dydaktyczne.
3. Plan zajęć zostanie przekazany w dniu rozpoczęcia szkolenia.
4. Warunkiem ukończenia szkolenia jest uczestnictwo w zajęciach (min. 80%) oraz
zdanie egzaminu końcowego.
5. Zajęcia odbywać się będą na terenie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81.
Absolwent szkolenia uzyskuje uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu
ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
na 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia.
Szczegółowych informacji na temat przedmiotowego szkolenia udzielają:
 st. asp. Przemysław Gad – tel. 883 352 854, 41 36 53 292;
 str. Konrad Czarnecki – tel. 41 36 53 298.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać w jednej z poniższych form:
 na adres mailowy: p.gad@straz.kielce.pl lub k.czarnecki@straz.kielce.pl;
 wysyłając bądź dostarczając osobiście do siedziby Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 81, 25-324 Kielce.
Komenda Wojewódzka jako jednostka budżetowa nie wystawia faktur. Rachunek, który
Państwo otrzymają można w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej bądź
instytucji wliczyć w koszty.

Ilość miejsc ograniczona – maksymalna ilość osób to 42
(decyduje kolejność zgłoszenia)!

