INFORMACJE DOTYCZĄCE SZKOLENIA INSPEKTORÓW OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach informuje, że w terminie:
 I termin – od 15.10.2018 r. do 12.11.2018 r.;
 II termin – od 22.10.2018 r. do 19.11.2018 r.
zostaną przeprowadzone dwa szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (pełne).
Realizacja drugiego szkolenia uzależniona jest od ilości chętnych –
osoby, które się zgłoszą w pierwszej kolejności zapisywane są na pierwsze szkolenie.
Koszt szkolenia wynosi 1100,00 zł (słownie: tysiąc sto złotych) brutto. Usługa zwolniona
z podatku VAT na podstawie art.43, pkt. 29, lit. A Ustawy o VAT (Dz. U. z 2004 r. nr 54,
poz. 535 z późn. zm.).
Celem szkolenia jest przygotowanie absolwentów do wykonywania czynności
z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony
przeciwpożarowej.
ORGANIZACJA SZKOLENIA
1. Rozpoczęcie szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej:
 I termin – 15 października 2018 r. o godzinie 800;
 II termin – 22 października 2018 r. o godzinie 800.
2. Zajęcia realizowane będą w trakcie dwóch zjazdów, rozdzielonych co najmniej
dwutygodniową przerwą przeznaczoną na samokształcenie i przygotowanie pracy
projektowej:
I termin
 pierwszy zjazd od 15 do 20 października br. (zajęcia odbywać się będą w godzinach
od 800 do ok. 1600);
 drugi zjazd od 5 do 8 listopada br. (zajęcia odbywać się będą w godzinach od 800 do
ok. 1600);
 egzamin 12 listopada 2018 r. o godz. 900.
II termin
 pierwszy zjazd od 22 do 27 października br. (zajęcia odbywać się będą w godzinach
od 800 do ok. 1600);
 drugi zjazd od 12 do 15 listopada br. (zajęcia odbywać się będą w godzinach od 800
do ok. 1600);
 egzamin 19 listopada 2018 r. o godz. 900.
3. Na realizację programu szkolenia przewidziano 86 godzin dydaktycznych.
4. „Plan zajęć” zostanie rozdany w dniu rozpoczęcia szkolenia.
5. Warunkiem ukończenia szkolenia jest napisanie pracy projektowej oraz zdanie
egzaminu końcowego.
6. Zajęcia odbywać się będą na terenie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 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.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE
1. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do udziału w szkoleniu jest:
 posiadanie wykształcenia co najmniej średniego (potwierdzenie należy dostarczyć
najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia);
 wysłanie karty skierowania/zgłoszenia na adres pocztowy KW PSP Kielce lub
mailowy: osz@straz.kielce.pl;
 po otrzymaniu faktury wystawionej przez KW PSP w Kielcach dokonanie opłaty za
szkolenie w wysokości 1100,00 zł (słownie: tysiąc sto złotych) brutto na konto
wskazane w Fakturze w terminie do 5 października 2018 roku.
Faktury z numerem konta będą wysłane na wskazany przez Państwa adres (mailowy
lub pocztowy) po 3 września 2018 roku;
 dostarczenie do KW PSP w Kielcach oryginału podpisanej umowy (w dwóch
egzemplarzach) oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (w jednym
egzemplarzu) w terminie do 5 października 2018 roku.
2. Oryginały dokumentów należy przesłać na adres:
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, ul. Sandomierska 81,
25 - 324 Kielce, z dopiskiem „Szkolenie Inspektorów Ochrony przeciwpożarowej”.

INFORMACJE DODATKOWE
1. Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń (maksymalna ilość to 25 osób na
każde ze szkoleń).
2. Po wysłaniu karty skierowania/zgłoszenia w formie maila, uczestnik w ciągu 24 godzin
zostanie poinformowany mailem zwrotnym o zakwalifikowaniu na szkolenie.
3. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Szkolenia KW PSP w Kielcach:
 st. kpt. Łukasz Zemła – tel. 41 36 53 297 lub 535 305 976;
 mł. kpt. Przemysław Gad – tel. 41 36 53 292;
 st. str. Konrad Czarnecki – tel. 41 36 53 298.

