
         OGŁOSZENIE 

 

Ośrodek Szkolenia „Ekotrade” Sp. z o.o. w Warszawie – poszukuje kandydatów na kursy dotyczące: 

1. KURS Nr. 1 -Uzyskania uprawnień do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 

fizycznej (zgodnie z Rozporządzeniem MSW z dn. 18.12.2013 – Dz. U. z 31.12.2013 poz. 

1688). 

 

2. KURS Nr. 2 - Kierownika ds. bezpieczeństwa (zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dn. 30.08.2011 w sprawie wymogów jakie powinien spełniać kierownik 

ds. bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz. U. nr 183 poz. 1087 oraz 

zmianami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 17.12.2013 (Dz. U. z dn. 

31.12.2013 poz. 1694). 

 

3. KURS Nr. 3 - Członka  służby porządkowej lub informacyjnej (podstawy prawne jak wyżej). 

Kursy mogą być realizowane w dwóch wariantach: 

a) sobotnio – niedzielny w godz. 10.00 – 18.00 

b) w dni robocze w godz. 18.00 – 21.00 

- Koszt całkowity kursu Nr 1 –     w obu wariantach po 1500 pln, czas trwania około 4 miesięcy 

                                                          (245 godzin dydaktycznych). 

- Koszt całkowity kursu Nr 2 –      300 pln, czas trwania 58 godzin dydaktycznych. 

- Koszt całkowity kursu Nr 3 –      150 pln, czas trwania 24 godziny dydaktyczne. 

Opłatę za kurs należy wnieść po spotkaniu organizacyjnym na 7 dni przed wyznaczonym terminem 

rozpoczęcia kursu na wskazane podczas spotkania konto. 

Grono wykładowców stanowią osoby posiadające wykształcenie adekwatne do tematyki realizowanej 

na kursie, poparte długoletnim,  praktycznym doświadczeniem pracy w siłach specjalnych MSW, 

MON oraz ośrodkach szkolenia na terenie całego kraju. 

Ośrodek szkolenia ”Ekotrade” został wpisany do ewidencji  niepublicznych placówek oświaty. 

/ kserokopia decyzji w załączeniu 

Kandydaci na kurs Nr 1 powinni spełniać kryteria określona w art. 26 pkt 3 ustawy z dn. 22.08.1997 o 

ochronie osób i mienia z późniejszymi zmianami ( Dz. U. Nr 114 z dn. 26.09.1997 poz. 740 z późn. 

zmianami) 

Chętnych prosimy o  kontakt telefoniczny  od poniedziałku do piątku w godz.: 09.00-16.00  : 

- Tel. kom. 663 911 609, mail:  imprezy@ekotrade.com.pl, 

Po skompletowaniu grup dydaktycznych (grupa liczy 20 osób), zainteresowani otrzymują pełną 

informację o miejscu i czasie realizacji usługi.  
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