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O FIRMĚ

Vlastníme:

Akreditaci malopolského
kurátora vzdělávání

Certifikát Global Wind
Organisation

1.místo v soutěži
„Zaměstnavatel –

organizátor bezpečné
práce” 2012

VYBRANÍ ZÁKAZNÍCI:

Na polském trhu v oblasti školení působíme již od roku 2005. Aktivně spolupracujeme s krakovskou a  
katowickou pobočkou Státního úřadu inspekce práce. Jsme spolutvůrci celoevropské kampaně „Bez pádu”, a 
v  roce 2011 jsme obdrželi statut partnera stejné akce v Malopolsku.



CHARAKTERISTIKA ŠKOLENÍ:

minipřednášky
prezentace
audio-video vzdělávací filmy
demonstratická cvičení a praktické úkoly pro účastníky
ankety a dotazník
diskuse

METODY A PRACOVNÍ TECHNIKY:

Multimediální prezentace
Školící a instruktážní filmy
Papírové a multimediální podklady týkající se probíraných témat během školení

MATERIÁLY A VZDĚLÁVACÍ PROSTŘEDKY:

Cílem certifikovaného školení GWO z oblasti Basic Safety Training je zvýšení znalostí a dovedností osob z 
oborů větrné energie v oblasti práce ve výškách, první pomoci, požární bezpečnosti a ruční  manipulace .

Cílem školení je zvýšení bezpečnosti zaměstnanců prostřednictvím jejich seznámení s potencionální  hrozbou 
a nebezpečími, které se mohou vyskytnout při práci s větrnými turbínami. Školení zahrnují  teoretické části 
a praktická cvičení. Zvláštní důraz je kladen na přímé vykonávání úkolů školeného  pomocí instruktora.

dovršení 18 let věku
platné lékařské potvrzení opravňující pro práci ve výšce nad 3 m
pohodlný pracovní oděv (ochranný oděv, uzavřená obuv)
přihlášení se na školení – registrační formulář
seznámení se s všeobecnými podmínkami firmy WERTYKAL s.c.
podpis prohlášení o zdravotním stavu před zahájením praktické části
doklad s fotografií potvrzující totožnost účastníka

PODMÍNKY ÚČASTI VE ŠKOLENÍ:



Dobatrváníškolení: 2 dny Počet účastníků školení ve skupině: do 12 osob
4 osoby / 1 instruktor

WORKING AT HEIGHTS

Dobatrváníškolení: 2 dny Počet účastníků školení ve skupině: do 12 osob 
6 osob / 1 instruktor 

FIRST AID

Dobatrváníškolení: 1 den Počet účastníků školení ve skupině: do 12 osob 
12 osob / 1 instruktor 

MANUAL HANDLING

Dobatrváníškolení: 1 den Počet účastníků školení ve skupině: do 12 osob 
6 osob / 1 instruktor

FIRE AWARENESS

Otázky projednávané během školení se týkají používání ochranných pomůcek chránících před pádem z výšky 
a  evakuace z větrné turbíny. Účastníci kurzu mají možnost spolupracovat se základními jistícími systémy, učí 
se  správnému určení polohy v místě výkonu práce a používání doplňkového bezpečnostního příslušenství.  
Účastníci kurzu jsou seznamování s technikami evakuace a záchranářství z větrné turbíny.

Otázky projednávané během školení se týkají základních zásad poskytování první pomoci v situacích  
ohrožujících život a v případě typických zranění, které mohou nastat při práci s větrnou trubínou.

Účastníci kurzu jsou seznamováni s druhy rizik a nebezpečnými situacemi v místě výkonu práce,  důsledky 
nesprávně provedených manipulačních činností a způsobech prevence bránícich vzniku  rizikových situací. 
Otázky projednávané během školení se týkají způsobů správného zvedání a přenášení  zboží a evakuace 
poškozených osob z nebezpečných oblastí v okolí větrné turbíny.

Otázky projednávané během školení se týkají základních zásad požární bezpečnosti, prevence vzniku  požárů, 
postupu během hašení požárů a používání základního protipožárního vybavení.


