
 

Zapraszamy na szkolenie  

OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 
 

 

Unikalne korzyści wynikające z naszego szkolenia to praktyczna wiedza 

na temat prawnych zasad ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności, które będziesz mógł wdrożyć podczas 

swojej codziennej pracy a nawet, co ważniejsze - w swoim domu. W zakładzie pracy za Twoje bezpieczeństwo 

odpowiada szef, właściciel budynku a u Ciebie w domu? Posiadasz gaśnicę, czujki dymu, czadu, koc gaśniczy, czy wiesz, 

gdzie jest najbliższy hydrant?  Umiesz używać tych urządzeń? Czy powinieneś je posiadać? 

Na naszych szkoleniach poznasz wszystko w praktyce. Dowiesz się jak zaalarmować odpowiednie służby 

ratownicze, poznasz niezbędne zasady ewakuacji ludzi i mienia, będziesz wiedział jakich środków gaśniczych użyć 

do gaszenia różnych typów pożarów. Samodzielnie ugasisz kontrolowany „pożar” proszkową gaśnicą samochodową oraz 

laserowym urządzeniem zmierzysz temperaturę przed, w trakcie i po ugaszeniu ognia. Poznasz zasady 

budowy i typy gaśnic oraz instalacji gaśniczych, będziesz wiedział dlaczego nie gasi się płonącego oleju wodą, 

opowiemy o najnowszych osiągnięciach technicznych z dziedziny ppoż, pokażemy film, w którym przekonasz się,  

że Twoje mieszkanie może spłonąć w ciągu zaledwie kilkudziesięciu sekund a temperatura w nim panująca przekroczy 

600°C  i jak można temu zapobiec. Poznasz oznakowanie ewakuacyjne i bezpieczeństwa, dowiesz się dlaczego 

tak ważne jest miejsce zbiórki po ewakuacji i wiele innych równie ciekawych rzeczy. Sprawdzimy jak radzisz sobie  

z nawigacją w terenie, wydawaniem krótkich, zwięzłych komunikatów i sposobem powiadamiania innego 

zespołu za pomocą łączności radiowej. Czy dotarliby na wyznaczone przez Ciebie miejsce? Jakie przekażesz im 

informacje? 

 

Szkolenie obejmuje łącznie min. 3 godziny zegarowe. 

 

 

• Zapewniamy doświadczoną kadrę Inspektorów Ochrony Ppoż oraz Strażaków Ratowników systemu KSRG. 

• Ciekawy i nowoczesny sprzęt oraz materiały szkoleniowe dostosowane każdorazowo do grupy. 

• Otrzymasz ponadto Certyfikat ukończenia kursu niezbędny w każdym zakładzie pracy. 

 

Dodatkowo Kurs może być rozszerzony o dział: BHP czy Pierwsza Pomoc Medyczna  
oraz inne elementy z dziedziny Ratownictwa (po wcześniejszym ustaleniu). 

 

Zapisy:  biuro@izone.com.pl 

Kurs oparty jest na najnowszych normach, ustawach oraz wytycznych KSRG 

Odwiedź nas też na stronie:   www.izone.com.pl 

 


