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Instrukcje prowadzenia
praktycznych ćwiczeń gaśniczych
KURS OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ PODCZAS WYKONYWANIA PRAC
POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH

POTWIERDZENIE WYKONANIA GAŚNICZYCH ĆWICZEŃ PRAKTYCZNYCH
Informacje dotyczące uczestnika kursu:
Imię:
Data urodzenia:
Przedsiębiorstwo:
Adres:
Kod pocztowy/Miasto:

Informacje dotyczące ćwiczeń praktycznych
Nazwa kursu-/instructor przeciwpożarowy:
Numer telefonu:
Przedsiębiostwo:
Data:
Miejsce:
Opis wykonania ćwiczenia gaśniczego:

Sprzęt użyty w trakcie ćwiczenia:
Użyty środek gaśniczy:

□Proszek

□ Piana

□ CO2

□ Woda

Ilość wykonanych podejść:

□
□

Potwierdzam, że uczestnik kursu / pracownik wykonał praktyczne ćwiczenia gaśnicze w
ciągu ostatnich dwóch lat.
Sposób wykonanego ćwiczenia w stopniu satysfakcjonującym spełnia wymagania z planu
“prac gaśniczych podczas wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych”.

Miejsce, data:
Podpis przełożonego pracownika / instruktora kursu / gaszącego*:

* poświadczający podpis własny uczestnika kuru nie będzie
akceptowany

Należy przestrzegać wymagań dotyczących instruktorów z planu „Ochrony przeciwpożarowej
podczas wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych”. Praktyczne ćwiczenie
przeciwpożarowe jest częścią kursu dotyczącego prac pożarowo niebezpiecznych i musi zostać
zakończone, aby kurs został zatwierdzony. Niniejsza instrukcja określa minimalne wymagania
dotyczące przeprowadzenia akcji gaśniczej.
Cel
Po ukończeniu kursu uczestnik powinien posiadać podstawowe umiejętności
dotyczące gaszenia małych pożarów, które mogą wystąpić podczas wykonywania
prac pożarowo niebezpiecznych. Aby nabyć te umiejętności, uczestnik kursu musi:
• posiadać wiedzę na temat różnych metod gaśniczych i sprzętu gaśniczego
• znać procedury i wiedzieć, jak postępować w przypadku pożaru
• ukończyć praktyczne ćwiczenie gaśnicze
Wymagania dotyczące przeprowadzenia ćwiczeń gaśniczych
• Ćwiczenie należy wykonać w zatwierdzonym miejscu. Musisz upewnić się, że uzyskasz
niezbędne pozwolenie od właściciela / straży pożarnej.
• Jako instruktor jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo podczas ćwiczeń
praktycznych. Zaleca się przygotowanie pisemnej procedury wykonywania ćwiczenia
gaśniczego.
• Analiza bezpieczeństwa pracy musi zostać wykonana przed ćwiczeniem.
• Nigdy nie wykonuj ćwiczeń, których wcześniej nie wykonywałeś.
• Upewnij się, że masz dostęp do sprzętu pierwszej pomocy i możesz jej udzielić.
• Użyj generatora płomienia o minimalnej pojemności 0,7 m2 dla gazu w wodzie i o
minimalnej pojemności 1 m2 do stosowania z cieczami łatwopalnymi
• Upewnij się, że jest wystarczająca ilość gaśnic ręcznych do ćwiczeń. Można używać
gaśnic z proszkiem, pianą lub wodą. CO2 może być stosowany jako dodatek.

• Każdy uczestnik musi wykonać następujące zadania:
- przenieść gaśnicę trzymając ją za uchwyt
- usunąć zawleczkę bezpieczeństwa
- wybrać i zastosować odpowiednią strategię gaszenia ognia (na przykład
celując w podstawę ognia)
- ugasić ogień
• Każdy uczestnik musi ugasić pożar co najmniej dwa razy podczas ćwiczenia.
• Upewnij się, że każdy uczestnik ma wystarczająco dużo czasu, aby wykonać wszystkie
powyższe zadania.
• Możesz wykonać ćwiczenie gaszenia ognia wraz z innymi praktycznymi zadaniami,
takimi jak;
- ugaszenie płonącego ubrania
- gaszenie przy pomocy węża gaśniczego
- użycie gazu palnego w różnych fazach gazowych (butla z gazem góra /
dół)
Uwaga: pamiętaj o zastosowaniu sprzętu
ochronnego!
ZAWSZE PAMIĘTAJ O
ZACHOWANIU
BEZPIECZEŃSTWA!
Wirtualne ćwiczenia gaśnicze
Wirtualne ćwiczenie gaszenia jest akceptowane jako uzupełnienie praktycznego ćwiczenia, ale
nie powinno go zastąpić.
Jeśli praktyczne ćwiczenia gaśnicze nie mogą być wykonane w dniu kursu?.
Jeśli praktyczne ćwiczenia gaśnicze nie mogą być wykonane w dniu kursu, na przykład z
powodu pogody, należy je wykonać później.
Uczestników nie wolno zatwierdzać ani przesyłać do Stowarzyszenia Ochrony
Przeciwpożarowej, dopóki ćwiczenia praktyczne nie zostaną zakończone.
Ćwiczenie gaśnicze i złożenie raportu z ich przebiegu musi zostać zakończone w ciągu
trzech (3) miesięcy od ukończenia kursu.

