
C§il§§§{./ąŁF{,l-\ §UK*R.&
pŃ§TWOwfi .] sT}LĄz }* p OżA§Jyzu
4*-200 Częstochłwir, ul. liabinowsk S?/S4
t€l" {.}$ł $78 $3 00, fax 034,/ 378 §"ą Bź

.., ... ... g.itł,. noc.Et, 1.ż8
(pieczęć podłużna połmiotu prowadzącego szkolenie)

ZAŚWIADCZENIE

Małgorzata Nowos ielska
(imię /imiona i nazwisko)

urodzona dnia 27.08.1966 r.

we Wrocławiu woj. dolnośIąskie

ukończyła szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej,

zorganizowane wedłu9 programu :

SZKOLEN lA l NSPEKToRoW ocH RoNY PRZEC|WPOZAROWEJ (SZKoLEN l E AKTUAL|ZUJĄCE)

zatwierdzonego 28.0B.2 012 r, przez Komendanta Głownego Państwowej Strazy Pozarnej

w okresie od 12,05.2015 r. do dnia 15,05,2015 r,

przezCentralnąSzkołęPaństwowejStrazyPozarnejwCzęstochowie

zaświadczenie wydano na podstawie § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra spraw wewnętrznych

i Administracji z dnia 25 pażdziernika 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń

dla strażakow jednostek ochrony przeciwpożarowej i osob wykonujących czynności z zakresu ochrony

przeciwpozarowej (Dz, lJ. z2013 r, poz,252),

okres ważności zaświadczenia wynosi 5 lat od daty wystawienia,

Częstochowa, dnia 15.05,2015 r.

(podpis i pieczęc osoby upoważnionej
pnez podmiot prowadzący szkole nie)
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Zajęcia edukacyjne

P rzy czy ny powstawa n ia, r ozprzest rze n i a n i a s i ę o raz za s ady

gaszenla pozarow.

Wymiar godzin zajęć
edukacyjnychLp.

1.
1

1
2, Sposoby postępowania na wypadek powstania pozaru, klęski

zywiołowej lub innego miejscoweg o zagrożenia,

3.
Zasady działalności profilaktycznej w budynku, obiekcie
budowlanym, na terenie, w tym przeprowadzania kontroli

przestrzegania przepisów przeciwpozarowych,

zasady zabezpie cze n i a przeciwpoza rowe g o bu dy n ku, o b ie kt u

budowlaneoo, terenu oraz instala Ąi i urządzeń uzytkowych,

2

4.
4

organ izacja och rony przeciwpozarowej, obowiązki właściciela,

zaiządcy lub uzytkownika budynku, obiektu lub terenu w zakresie

zapewnienia ochrony przeciwpozarowej,

Wyposażenie budynku, obiektu budowlanego oraz terenu w

r lrzaclzenia orzeciwpożarowe i gaśnice.

Zasady ewakuacji ludzi i mienia,

Dydaktyczn e zalęcia kieru nkowe,
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