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SZKOLENIE - ALPINIZM PRZEMYSŁOWY

CEL SZKOLENIA

DLA KOGO?

RAMOWY PLAN SZKOLENIA ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

WARUNKI UCZESTNICTWA

INFORMACJE DODATKOWE

UZYSKANE ZAŚWIADCZENIA

CENA

Podczas szkolenia kursanci zdobywają wiedzę na temat zabezpieczania pracy podczas pracy na dachach płaskich i o róż-
nym nachyleniu oraz pracy na konstrukcjach i masztach (praca w podparciu). Uczestnicy uzyskują niezbędny zasób wiedzy 
pozwalający na organizację i prowadzenie prac w dostępie linowym (alpinizm przemysłowy). Uzupełnieniem umiejętności 
jest poznanie różnych systemów wyciągowo – transportowych oraz ratownictwa i autoratownictwa. Ukończenie szkolenia 
pozwala także poczuć się pewniej w zakresie wiedzy teoretycznej dotyczącej przepisów prawnych związanych z pracą na 
wysokości oraz samodzielnie prowadzić dokumentację używanych środków ochrony indywidualnej zgodnie z normą EN 365.

Gdy jest taka potrzeba prowadzimy również szkolenia w miejscu pracy, dostosowane do danych warunków. Aby otrzymać  
indywidualną wycenę szkolenia dla zespołu pracowników prosimy o kontakt mailowy na adres szkolenia@wysokonisko.pl

Szkolenie wysokościowe – alpinizm przemysłowy – kierowane jest do osób chcących zdobyć specjalistyczne umiejętności 
pozwalające na wykonywanie wszelkich zadań, gdzie niezbędna jest wiedza z zakresu ochrony przed upadkiem z wysokości, 
pracy w podparciu oraz dostępu linowego. Szkolenie polecamy zarówno osobom, które chcą zacząć pracę w dostępie lino-
wym, a także tym, którzy już działają “na linach” i chcą usystematyzować i poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności.

• istota bezpieczeństwa i higieny pracy
• przepisy dotyczące pracy na wysokości
• organizacja pracy na wysokości
• środki ochrony zbiorowej
• środki ochrony indywidualnej SOI
• wymogi względem SOI
• kontrola codzienna SOI
• sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości
• szok wiszenia i sytuacje awaryjne
• dobór odpowiedniego sprzętu do wykonywanej pracy
• ochrona przed upadkiem z wysokości (dachy płaskie  
 i skośne)
• praca w podparciu, maszty, kratownice, słupy kratowe
• dostęp linowy w systemie dwulinowym
• poruszanie się po konstrukcjach z użyciem technik  
 hakowych
• systemy transportowo-wyciągowe
• ratownictwo i autoratownictwo

• znajomość przepisów prawa dotyczących pracy na  
 wysokości
• organizacja pracy na wysokości
• dobór odpowiednich środków zabezpieczających
• prawidłowe użytkowanie i konserwacja SOI
• bezpieczna praca na dachach płaskich i o różnym  
 nachyleniu
• poruszanie się po konstrukcjach, masztach i drabinach 
  dostępowych
• bezpieczna praca w dostępie linowym
• organizowanie akcji ratowniczych

Badania wysokościowe wydane 
przez Lekarza Medycyny Pracy

Czas trwania: 3 dni po 8 h (łącznie 24h)
Minimalna ilość uczestników: 2
Maksymalna ilość uczestników: 4

Certyfikat ukończenia szkolenia praktycznego i teore-
tycznego oraz imienna plastikowa karta.

2 osoby 1350 zł / os.
3-4 osoby 1000 zł / os.


