
 

 

  

Eventy cfbt.pl 2022 

Wykaz flagowych wydarzeń 
Organizowanych przez Fundację cfbt.pl w 2022 roku: 

Konferencja “Rak w Straży”:      4 lutego  
Warsztaty ogniowe cfbt.pl:      II kwartał 
Konferencja FIREx Talk – Projekt LIDER:    III kwartał 
Honorowa Wspinaczka:      11 września 
IX Międzynarodowa Konferencja Pożary Wewnętrzne  wrzesień/październik 
Warsztaty zgrywające instruktorów:     do ustalenia 
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Wydarzenie online, szczegóły na stronie wydarzenia na Facebooku oraz na naszej stronie www.  
Druga Multidyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja na temat raka w Straży Pożarnej, w Światowym Dniu Walki 
z Rakiem. Konferencja kompleksowo omawiająca problematykę raka w straży: od uwarunkowań prawnych, poprzez 
zagrożenia i profilaktykę do systemu opieki zdrowotnej i działań wspierających. W konferencji weźmie udział szereg 
podmiotów oraz specjalistów z wielu dziedzin, w tym również prelegenci zagraniczni. W ubiegłym roku wersja online 

osiągnęła około 10 000 odsłon i była oglądana od Argentyny po Australię.  
 
 

      
 

Ideą istnienia naszej organizacji jest wspieranie rozwoju strażaków. Dlatego rozpoczynamy organizację 
cyklicznych krajowych warsztatów, w których docelowo przewidujemy również udział instruktorów 

zagranicznych. Szczegóły najbliższego wydarzenia są nadal ustalane a bieżące informacje umieszczane będą 
na www.cfbt.pl oraz www.facebook.com/cfbtpl/. 

Warsztaty zostaną zorganizowane w wybranym powiecie, o czym poinformujemy w stosownym czasie. Ideą 
jest, aby kolejne edycje organizowane były w różnych miejscach. Tematyka warsztatów będzie szeroka 

i poruszać będzie liczne kwestie związane z gaszeniem pożarów: rozpoznanie (w tym rozpoznanie budowlane 
i czytanie z dymu), prądy gaśnicze, zaopatrzenie wodne, uzyskiwanie dostępu, przeszukanie, podejmowanie 

i ewakuacja poszkodowanych oraz pierwsza pomoc poparzonym (#PPP) i nowe technologie (#CBOINT). 

Szykujemy też niespodzianki       
 

2. Międzynarodowa Konferencja 

“Rak w Straży Pożarnej / Cancer in 

the Fire Services”. 

Termin: 4 lutego 2022 

Warsztaty ogniowe cfbt.pl 

Termin: II kwartał 2022 r. 

http://www.cfbt.pl/
mailto:info@cfbt.pl
http://www.cfbt.pl/
http://www.facebook.com/cfbtpl/
https://fb.me/e/4jMebVt4r
https://www.cfbt.pl/nie-dla-raka-w-strazy/46-konferencja-rak-2022
https://www.worldcancerday.org/
https://www.worldcancerday.org/
http://www.cfbt.pl/
http://www.facebook.com/cfbtpl/
https://www.facebook.com/programcboint/
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FIREx Talk – Projekt LIDER, czyli strażackie inspiracje. Fundacja cfbt.pl prowadzi swoje działania skupiając się m.in. na edukacji, 
integracji środowiska, wyrównywaniu szans i promowaniu pozytywnych postaw. Dlatego realizujemy znany światowy format 

inspirujących prelekcji: FIREx Talk. Będzie to wydarzenie jednodniowe. Nie organizujemy noclegu i wyżywienia, żeby obniżyć koszty 
(dla Was i dla nas). Każdy sam organizuje sobie logistykę, według możliwości i potrzeb. Wydarzenie będzie nagrywane a sesje trafią 

na kanał YouTube. W ten sposób każdy będzie mógł korzystać z inspiracji, jaka dadzą wam Liderzy. Można powiedzieć, że 
organizujemy w ten dzień studio nagrań przy udziale publiczności. Korzyścią wynikającą z obecności na miejscu będzie to, że będzie 
można spotkać się osobiście z ludźmi, zintegrować, wziąć udział w towarzyszących atrakcjach. Planujemy m.in. losowanie nagród, 

a także inne atrakcje zapewnione przez naszych sponsorów. Wspierającym firmom zapewnimy przestrzeń wystawienniczą, 
możliwość pokazania produktów, reklamy na miejscu oraz w publikowanych nagraniach. Dla uczestników będzie to też okazją, aby 

zapoznać się z ofertą, porozmawiać z dostawcami, uzyskać kontakty i informacje. 
 

  
 

W roku 2021, w dwudziestą rocznicę zamachów na World Trade Center, postanowiliśmy oddać hołd poległym. W tym tragicznym 
zdarzeniu zginęło 343 strażaków, w tym 3 o polskich korzeniach. Pamiętając o nieodzownym ryzyku, jakie niesie ze sobą pełnienie 
misji ratowniczej, w kilu miejscach polski strażacy wpinali się po schodach. Bazując na bardzo pozytywnym odbiorze naszej akcji i 

włączeniu się w nią strażaków w wielu miejscach ogłaszamy nasz cykliczny projekt. Weź udział w wydarzeniu i wspinaj się po 
schodach. Nieważne ile schodów – ważna pamięć i wysiłek. Znajdujesz schody u siebie. Zbierasz ekipę. Wspinasz się i oznaczasz 

wydarzenie. Szacunek. 
Fundacja wskazuje lokalnych organizatorów wydarzenia. Powoływane są komisje, w skład których wejdą miedzy innymi 

przedstawiciele sponsorów eventu. Ustalana jest kwota wsparcia za każdy pokonany przez strażaków schodek, a także miejsce 
wspinaczki i liczba osób biorących udział. Można iść do upadłego, każdy strażak decyduje, ile z siebie da. Wydarzenie jest zbiórką 

pieniędzy na fundację a zgromadzone kwoty przeznaczone zostaną na działalność statutową, w tym finansowanie szkoleń dla 
strażaków oraz programy profilaktyki zdrowotnej. Link do wydarzenia w 2022 roku. 

 

2. Honorowa Wspinaczka 

po schodach 

11 września 

Termin: 11 września 2022 r. 

2. Konferencja  

“FIREx Talk – Projekt LIDER”. 

Termin: III kwartał 2022 r. 

http://www.cfbt.pl/
mailto:info@cfbt.pl
http://www.cfbt.pl/
http://www.facebook.com/cfbtpl/
https://fb.me/e/1KOi9uGSh
https://fb.me/e/lG0QPGNYo
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W 2022 roku zamierzamy ponownie weprzeć organizację już IX Międzynarodowej Konferencji „Pożary 
Wewnętrzne”, którą organizuje Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (oddział w Olsztynie) 

wraz z Komendą Wojewódzką PSP w Olsztynie. To kultowe już, dwudniowe wydarzenie w 2021 roku 
zanotowało udział 250 uczestników, co jest fenomenalnym wynikiem i dowodem na to, jak bardzo 

popularnym i wysoko ocenianym eventem jest olsztyńska konferencja. Towarzyszące jej stoiska firm z szeroko 
rozumianej branży pożarowej stwarzają okazję do rozwijania świadomości i integracji, w szczególności 

podczas cenionej przez wszystkich wspólnej kolacji bankietowej. 
 
 

 
 

Instruktorzy Fundacji nie leżą na plecach, czekając aż im spadnie manna z nieba. Nigdy też nie ustają 
w rozwoju. Organizujemy cykliczne warsztaty doskonalące dla instruktorów, gdzie m.in. zajmujemy się 
szlifowaniem rzemiosła strażackiego poprzez ciągłą prace u podstaw, ale również  pochylamy się nad 

trendami rozwojowymi. Testujemy narzędzia, doskonalimy technikę i taktykę działania. Podmioty 
zainteresowane współpracą prosimy o kontakt mailowy. Warsztaty są wydarzeniem przeznaczonym 

wyłącznie dla instruktorów Fundacji cfbt.pl, mających prawo posługiwać się tym tytułem. 
 

IX Międzynarodowa Konferencja 

„Pożary Wewnętrzne” w Olsztynie 

Termin: wrzesień / październik 2022 r. 

IX 

Warsztaty zgrywające instruktorów 

cfbt.pl 

Termin: do ustalenia 

http://www.cfbt.pl/
mailto:info@cfbt.pl
http://www.cfbt.pl/
http://www.facebook.com/cfbtpl/
http://www.sitpolsztyn.pl/
https://www.cfbt.pl/cfbt-pl/instruktorzy/kodeks-postepowania

