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PRACE POŻAROWO NIEBEZPIECZNE. 
 

Szkolenie: 
Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu przeznaczonych dla pracowników wykonujących prace 

pożarowo niebezpieczne (spawanie, szlifowanie i inne prace powodujące iskrzenie), jak również 

pracowników służby BHP oraz osób kierujących pracami pożarowo niebezpiecznymi. 

 

Cel szkolenia: 
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z zakresu bezpiecznej pracy przy pracach 

pożarowo niebezpiecznych, uświadomienie zagrożeń oraz omówienie regulacji prawnych prawa 

polskiego. 

 

Kwalifikacje: 
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu zgodne z regulacjami 

prawnymi, które należy złożyć do akt pracownika, wykonującego prace szczególnie niebezpieczną 

(prace pożarowo niebezpieczne). 

 

Program szkolenia: 

 Podstawowe definicje i wprowadzenie do tematyki; 

 Omówienie podstawowych zagrożeń; 

 Pożar, palenie, etapy rozwoju pożaru; 

 Wymogi prawa polskiego; 

 Rodzaje prac pożarowo niebezpiecznych; 

 Kontrola zagrożeń – pozwolenie na prace pożarowo niebezpieczne; 

 Podstawowe sposoby zabezpieczania prac pożarowo niebezpiecznych. 

 

Ćwiczenia realizowane w ramach szkolenia: 
Interpretacja przepisów, omawianie przykładów, ćwiczenie z wyborem dobrej praktyki. 

 
Metodyka szkolenia:  
Szkolenie jest  zorganizowane w formie wykładu. Podczas szkolenia stosowane są odpowiednie środki 

dydaktyczne, w szczególności filmy, prezentacje multimedialne, zdjęcia. Szkolenie prowadzi trener z 

długoletnią praktyką. 

 

Czas trwania kursu i jego termin: 
Planowany czas trwania kursu to 8 godzin. 

Termin realizacji zgodnie z planem szkoleń otwartych w FDS lub do ustalenia ze zleceniodawcą przy 

szkoleniach prowadzonych u zleceniodawcy. 

 
Wymagania dla zleceniodawcy: 

 Pisemne zlecenie usługi (może być w formie mailowej) ze wskazaniem proponowanego terminu 

i miejsca szkolenia. 
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 Zapewnienie sali z możliwością wykorzystania jej jako szkoleniowej, zalecane by była 

wyposażona w rzutnik/ projektor i ekran, w przypadku braku sprzętu należy powiadomić o tym 

usługobiorcę. 
 

 
Wymagania dla uczestników kursu: 
Brak – pomimo że szkolenie jest dedykowane głównie dla pracowników pracujących przy pracach 

pożarowo niebezpiecznych, adresowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką. 

 

Koszty: 
Szkolenie prowadzone w jednostce zleceniodawcy - koszt to 2000 zł. netto za szkolenie dla max. 10 

uczestników. 

Szkolenie prowadzone w jednostce FDS – koszt to 2400 zł. netto za szkolenie dla max. 10 

uczestników (w cenę wliczone jest obiad dla uczestników). 

Udział w szkoleniu otwartym w jednostce FDS – koszt to 250 zł. netto od osoby, max. 10 uczestników 

(w cenę wliczone jest obiad dla uczestników). 

 

Zapraszamy do współpracy - Zespół FDS 

 


