PROGRAM
(stan na dzień 5 czerwca 2019 )
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie
6.06.2019 – czwartek, Dzień VIP
10.00 – 17.00 Wystawa otwarta dla publiczności, wstęp bezpłatny, rejestracja on-line lub na miejscu
11.00

Uroczyste otwarcie wystawy z udziałem zaproszonych gości – Centrum Kongresowe,
Sala Omega – wstęp wolny
11.30
Pokaz dynamiczny przygotowany przez KW, KM PSP – teren za halą G , STREFA I
11.30 – 13.00 Zwiedzanie ekspozycji przez zaproszonych gości
14.00 – 17.00 Odprawa Komendantów Miejskich, Powiatowych PSP, cz. 1 ( z województw:
świętokrzyskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, małopolskiego, śląskiego,
podkarpackiego, opolskiego)- Centrum Kongresowe,
Sala Omega
KONFERENCJE, SEMINARIA
10.00 – 12.00 „Trenażer pożarów wewnętrznych, teoria” - organizator OLC Fire, sala G1
10.00 – 12.00 „Trenażer gazowy – teoria” - organizator OLC Fire , sala G3
10.00 - 12.15 Wykład nt. „Szybka woda jako priorytet taktyczny” – organizator Cfbt.pl , sala G2
10:00 – 10:25 – natarcie z zewnątrz , Duża woda z ręki
10:30 – 10:45 – natarcie z zewnątrz , zmiękczanie pożaru
10:50 – 11:10 – Lance gaśnicze
11:15 – 11:45 – Metoda COBRA: taktyka, techniki, narzędzia
11:50 – 12:10 – Hydrovent
12:15 – 12:55 Profilaktyka raka „Mundur nie zbroja” (40 min) – Witold Nocoń - organizator Cfbt.pl , sala G2
13.30 – 17.00 Odprawa Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich ZOSP – Sala Lambda + Kappa
POKAZY DYNAMICZNE 10.00-17.00; teren zewnętrzny
STREFA I
11.30 –11.45 Pokaz dynamiczny – organizator Komenda Wojewódzka/ Komenda Miejska PSP
12.30 Pokaz wozów bojowych – organizator Rosenbauer
13.30, 15.00 Pokazy poligonowe – organizator Fire Max
14.00 Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska – pozoracja z użyciem motocykla ratunkowego
STREFA II – OLC Fire
10:00 – 12:00 Trenażer siłowego otwarcia drzwi – praktyka – organizator Otwórz by Ratować
12.00 – 15.00 Warsztaty Trenażer gazowy- praktyka - organizator OLC Fire
12.00-15.00 Trenażer pożarów wewnętrznych - praktyka - organizator OLC Fire
11.00 – 12.00 Pokaz zastosowania stabilizacji pojazdów Paratech – organizator Kadimex S.A
12.30 – 13.30 Prezentacja mgłowych systemów gaśniczych MIST-TECH - organizator Mist-Tech, sponsor:
Kadimex S.A.
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14:00 – 15:00 pokaz zastosowania połączony z ćwiczeniami ze stabilizacji pojazdów Paratech – organizator
Kadimex S.A.
STREFA III – cfbt.pl,
12.00 – 16.00 CFBT czyli Gaszenie Pożarów Wewnętrznych: profesjonalne, nowoczesne, naukowe i mądre organizator Cfbt.pl
12:00 – 12:40 Praca roty w środowisku pożaru (mądre używanie wody, duża woda z ręki,
termowizja w przeszukaniu)
12:40 – 13:20 – zmiękczanie pożaru / profilaktyka raka
13:20 – 14:00 – lance gaśnicze / profilaktyka raka
14:00 – 14:40 – HydroVent / profilaktyka raka
14:40 – 15:20 – Metoda COBRA (w wykonaniu certyfikowanych instruktorów) / profilaktyka raka
15:20 – 16:00 – ćwiczenie “FREESTYLE” – dyskusja na żywo z odwiedzającymi i wspólne ułożenie
scenariusza ćwiczeń / profilaktyka raka

14:30 – 15:00 Pokaz wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości oraz ewakuacji poszkodowanego z
wysokości przy użyciu zestawu ratownictwa wysokościowego - godzina do ustalenia, pokazy na stoisku
wystawcy – organizator ASSECURO, stoisko ZF-7

Ponadto w programie:
 STREFA EDUKACYJNA NA RZECZ OCHRONY I BEZPIECZEŃSTWA PRACY – hala G:
· dyżury ekspertów z różnych instytucji działających na rzecz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w
pracy ( ZUS, WOMP, Stowarzyszenie Służb BHP, ratownictwo medyczne, stowarzyszenia
pracodawców).
· pokazy ratownictwa medycznego i fizjoterapii, dyżury lekarzy i ratowników medycznych.
· wystawa środków ochrony indywidualnej,
· prezentacje filmów instruktażowych Państwowej Inspekcji Pracy,
· konkursy wiedzy o prawie pracy i bhp dla publiczności i uczniów szkół ponadgimnazjalnych ( quiz
wiedzy na temat bhp i ratownictwa przedmedycznego)
 Na stoisku KG PSP - Centralnego Muzeum Pożarnictwa, stoisko G-1, będą prezentowane mobilne
symulatory zagrożeń pożarowych: budynku jednorodzinnego, budynku użyteczności publicznej oraz
zagrożeń w lasach. Te inteligentne modele w sposób dynamiczny prezentują zagrożenia pożarowe
i inne niebezpieczne zdarzenia. Zainstalowane w budynku kamery pozwalają na wirtualne
uczestnictwo w sytuacjach niebezpiecznych.
 Wystawa zdjęć „Misja Szwecja – na linii ognia” autorstwa Piotra Zwarycza
7.06.2019 – piątek, Dzień PSP
10.00 – 17.00 Wystawa otwarta dla publiczności, wstęp bezpłatny, rejestracja on-line lub na miejscu
9.30 - 14.30 Szkolenie Rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych - Sala Lambda, Kappa
14.00 - 17.00 Odprawa Komendantów Miejskich , Powiatowych PSP , cz.2 z województw: dolnośląskiego,
lubuskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego,
warmińsko-mazurskiego, podlaskiego) - Centrum Kongresowe, Sala Omega
KONFERENCJE, SEMINARIA
10.00 – 12.00 „Trenażer pożarów wewnętrznych, teoria” - organizator OLC Fire, sala G1
10.00 – 12.00 „Trenażer gazowy – teoria” - organizator OLC Fire , sala G3
10.00 - 12.15 Wykład nt. „Szybka woda jako priorytet taktyczny” – organizator Cfbt.pl , sala G2
10:00 – 10:25 – natarcie z zewnątrz , Duża woda z ręki
10:30 – 10:45 – natarcie z zewnątrz , zmiękczanie pożaru
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10:50 – 11:10 – Lance gaśnicze
11:15 – 11:45 – Metoda COBRA: taktyka, techniki, narzędzia
11:50 – 12:10 – Hydrovent
11.00 – 12.00 Prelekcja na temat pomiarów hydrantów – organizator: BIATECH Sp. z o.o., sala SIGMA
12:15 – 12:55 Profilaktyka raka „Mundur nie zbroja” (40 min) – Witold Nocoń - organizator Cfbt.pl , sala G2
POKAZY DYNAMICZNE 10.00-17.00; teren zewnętrzny
STREFA I ,
10.00 Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska – pozoracja z użyciem motocykla ratunkowego
11.00, 13.30, 15.00 Pokazy poligonowe – organizator Fire Max
11.30 – 12:30 Pokaz wozów bojowych – organizator Rosenbauer
14.00 Mali Strażacy ze Stąporkowa
STREFA II – OLC Fire
10:00 – 12:00 Trenażer siłowego otwarcia drzwi – praktyka – organizator Otwórz by Ratować
12.00 – 15.00 Warsztaty Trenażer gazowy- praktyka - organizator OLC Fire
12.00-15.00 Trenażer pożarów wewnętrznych - praktyka - organizator OLC Fire
11.00 – 12.00 Pokaz zastosowania stabilizacji pojazdów Paratech – organizator Kadimex S.A
12.30 – 13.30 Prezentacja mgłowych systemów gaśniczych MIST-TECH - organizator Mist-Tech, sponsor:
Kadimex S.A
14:00 – 15:00 pokaz zastosowania połączony z ćwiczeniami ze stabilizacji pojazdów Paratech – organizator
Kadimex S.A.
STREFA III – cfbt.pl,
12.00 – 16.00 CFBT czyli Gaszenie Pożarów Wewnętrznych: profesjonalne, nowoczesne, naukowe i mądre organizator Cfbt.pl
12:00 – 12:40 Praca roty w środowisku pożaru (mądre używanie wody, duża woda z ręki,
termowizja w przeszukaniu)
12:40 – 13:20 – zmiękczanie pożaru / profilaktyka raka
13:20 – 14:00 – lance gaśnicze / profilaktyka raka
14:00 – 14:40 – HydroVent / profilaktyka raka
14:40 – 15:20 – Metoda COBRA (w wykonaniu certyfikowanych instruktorów) / profilaktyka raka
15:20 – 16:00 – ćwiczenie “FREESTYLE” – dyskusja na żywo z odwiedzającymi i wspólne ułożenie
scenariusza ćwiczeń / profilaktyka raka
STREFA IV
12.30 Pokaz podania piany sprężonej przez działko oraz linie gaśnicze z samochodu ciężarowego GBA 3/16
organizator Schmitz One Seven

14.30 – 15.00 Pokaz wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości oraz ewakuacji poszkodowanego z
wysokości przy użyciu zestawu ratownictwa wysokościowego - godzina do ustalenia, pokazy na stoisku
wystawcy – organizator ASSECURO, stoisko ZF-7
Ponadto w programie:
 STREFA EDUKACYJNA NA RZECZ OCHRONY I BEZPIECZEŃSTWA PRACY – hala G:
· dyżury ekspertów z różnych instytucji działających na rzecz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w
pracy ( ZUS, WOMP, Stowarzyszenie Służb BHP, ratownictwo medyczne, stowarzyszenia
pracodawców).
· pokazy ratownictwa medycznego i fizjoterapii, dyżury lekarzy i ratowników medycznych.
· wystawa środków ochrony indywidualnej,
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· prezentacje filmów instruktażowych Państwowej Inspekcji Pracy,
· konkursy wiedzy o prawie pracy i bhp dla publiczności i uczniów szkół ponadgimnazjalnych ( quiz
wiedzy na temat bhp i ratownictwa przedmedycznego)
 Na stoisku KG PSP - Centralnego Muzeum Pożarnictwa, stoisko G-1, będą prezentowane mobilne
symulatory zagrożeń pożarowych: budynku jednorodzinnego, budynku użyteczności publicznej oraz
zagrożeń w lasach. Te inteligentne modele w sposób dynamiczny prezentują zagrożenia pożarowe
i inne niebezpieczne zdarzenia. Zainstalowane w budynku kamery pozwalają na wirtualne
uczestnictwo w sytuacjach niebezpiecznych.
 Wystawa zdjęć „Misja Szwecja – na linii ognia” autorstwa Piotra Zwarycza
8.06.2019 – sobota, Dzień OSP
10.00 – 15.00 Wystawa otwarta dla publiczności, wstęp bezpłatny, rejestracja on-line lub na miejscu
9.00 – 14.00

Zawody Drużyn OSP – teren za halą G

Pokazy dynamiczne – teren zewnętrzny
STREFA I
10.00 Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska – pozoracja z użyciem motocykla ratunkowego
10:30 - 11:30 - Pokazy psów ratowniczych - Ula Kołodziejczyk
11.30 Pokaz wozów bojowych – organizator Rosenbauer

Ponadto w programie:
 STREFA EDUKACYJNA NA RZECZ OCHRONY I BEZPIECZEŃSTWA PRACY– hala G:
· dyżury ekspertów z różnych instytucji działających na rzecz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w
pracy ( ZUS, WOMP, Stowarzyszenie Służb BHP, ratownictwo medyczne, stowarzyszenia
pracodawców).
· pokazy ratownictwa medycznego i fizjoterapii, dyżury lekarzy i ratowników medycznych.
· wystawa środków ochrony indywidualnej,
· prezentacje filmów instruktażowych Państwowej Inspekcji Pracy,
· konkursy wiedzy o prawie pracy i bhp dla publiczności i uczniów szkół ponadgimnazjalnych ( quiz
wiedzy na temat bhp i ratownictwa przedmedycznego)
 Na stoisku KG PSP - Centralnego Muzeum Pożarnictwa, stoisko G-1, będą prezentowane mobilne
symulatory zagrożeń pożarowych: budynku jednorodzinnego, budynku użyteczności publicznej oraz
zagrożeń w lasach. Te inteligentne modele w sposób dynamiczny prezentują zagrożenia pożarowe
i inne niebezpieczne zdarzenia. Zainstalowane w budynku kamery pozwalają na wirtualne
uczestnictwo w sytuacjach niebezpiecznych.
 Wystawa zdjęć „Misja Szwecja– na linii ognia” autorstwa Piotra Zwarycza
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