
Szkolenia BHP 
w technologii VR



VR PREMIUM
Dom produkcyjny filmów 360 stopni 

i aplikacji VR, pracujący dla 
największych marek. Odpowiada za 

część technologiczną szkoleń VR.

www.vrpremium.pl

BHP ŻYCIE
Firma założona przez strażaków, 
ratowników i specjalistów BHP, 

szkoląca ponad 10000 osób w całej 
Polsce. Odpowiada za część 
merytoryczną szkoleń VR.

www.bhpzycie.com

Twórcy
Aplikacji



wady
zwykłych szkoleń bhp

nieangażujące materiały

niska zapamiętywalność

brak emocji



rozwiązanie
problemu

wciągająca fabuła

nauka poprzez doświadczenie

pobudzanie emocji



technologia 
wirtualnej rzeczywistości

VR, inaczej wirtualna rzeczywistość, 
pozwala na całkowite zanurzenie 

w pokazywanym świecie.

Użytkownik zakłada na głowę specjalne 
gogle i uczestniczy bezpośrednio w 

rozgrywającej się akcji. 

To z jednej strony wzmaga 
zaangażowanie, podkręca emocje, a z 

drugiej – pomaga znacznie więcej 
zapamiętać z materiału. 

Zobacz co mówią o aplikacji pracownicy 
firmy Philips:

https://youtu.be/2MjCOVX7a_o

https://youtu.be/2MjCOVX7a_o


rodzaje 
doświadczeń VR

Film 360 stopni, w którym odbiorca jest 
biernym widzem. Do oglądania wystarczą 

gogle cardboard lub (lepsze wrażenia) 
Oculus Go czy Gear VR na telefonie 

Samsunga.

Film 360 stopni z interakcjami, 
realistyczne doświadczenie, w którym 

odbiorca ma wpływ na akcję, dokonując 
wyborów. Konieczne mobilne gogle typu 

Oculus Go czy Gear VR.

VR oparty na renderach, w którym widz 
ma pełną swobodę ruchu w 

generowanym przez komputer środowisku 
– może chodzić, kucać itp. Niezbędne 
gogle VR podłączane do komputera –

Oculus Rift, HTC Vive.



szkolenie nr I
wypadek drogowy

Na poboczu zauważasz rozbity samochód z rannym mężczyzną 
w środku. Razem z dziewczyną stajecie przed poważną próbą 
– musicie uratować ofiarę i nie dopuścić do pożaru pojazdu. 

Całą akcję oglądasz z perspektywy pierwszoosobowej, bezpośrednio wcielając się 
w uczestnika akcji ratunkowej. W interaktywnym filmie 360 stopni pojawią się kluczowe momenty 
wyboru, które zaważą na losie rannego. Jeśli popełniamy błędy, dostajemy o tym komentarz, 
możliwość poprawy błędu lub wracamy do punktu wyjścia. 
Link do gameplay (to co widzi gracz): https://youtu.be/shlzbjIyqbg

groźny wypadek 
nieprzytomna ofiara w samochodzie

prawdziwy pożar
łańcuch przeżycia

Czego się nauczysz z aplikacji VR:
1. Jak prawidłowo rozpocząć akcję ratowniczą? 
2. Jak prawidłowo przekazać informację o miejscu wypadku?
3. Jak bezpiecznie wyciągnąć ofiarę z samochodu? 
4. Jak postępować gdy drzwi samochodu są zatrzaśnięte? 
5. Jak użyć zbijaka do szyb?
6. Jak użyć gaśnicy do wybicia szyby?
7. Jak obsłużyć gaśnicę? 
8. Czy można ugasić pożar jedną gaśnicą? 
9. Ile gaśnic potrzeba do ugaszenia pożaru?
10. Dlaczego należy poprosić o pomoc przejeżdżających kierowców?
11. Jak udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu? 
12. Jak przeprowadzić resuscytacje? 
13. Jak przekazać poszkodowanego do służb ratowniczych?
14. Jak  gaszą pożar strażacy? 

Czas trwania szkolenia: ok 20min

https://youtu.be/shlzbjIyqbg


szkolenie nr II
przeciwpożarowe

Akcja gry toczy się w starej fabryce samochodów – FSO, gdzie widz wciela się  w postać 
członka zespołu grupy antyterrorystycznej. Grupa ma za zadanie odbić z rąk przestępców 
ofiarę porwania. Czy akcja grupy zakończy się sukcesem zależeć będzie od Twoich 
wyborów. Jedno jest pewne wiedza i „zimna krew” zadecydują o udanej akcji ratunkowej. 

Aplikacja 360 przedstawiająca gaszenie człowieka przy użyciu podstawowych urządzeń 
gaśniczych Interakcja z aplikacją w jaką wchodzi widz, wymaga podstawowej wiedzy ppoż. 
z zakresu użycia podręcznych urządzeń gaśniczych

Czego się nauczysz z aplikacji VR:
Dzięki naszej aplikacji poznasz 4 podstawowe metody gaszenia: gaśnica śniegowa, gaśnica 
proszkowa, hydrant, koc gaśniczy 
-Będziesz wiedział jak prawidłowo przeprowadzić pierwszą pomoc przy poparzeniu, 
będziesz wiedział jaki opatrunek wybrać i jak go nałożyć oraz jakie narzędzia okażą się 
niezbędne
-metody szacowania rozległości oparzeń: metoda 9 i metoda dłoni
- metoda samogaszenia zwana „stop, droll and roll”
-dowiesz się do jakich grup pożarów przeznaczona jest gaśnica śniegowa

Link do gameplay (to co widzi gracz): https://youtu.be/0pjQM7bzMFI

opuszczona hala fabryczna 
człowiek w płomieniach

4 metody gaszenia
Czas trwania szkolenia: ok 20min

https://youtu.be/0pjQM7bzMFI


szkolenie nr III
Ewakuacja budynku

Aplikacja dedykowana do szkolenia z ewakuacji 
z możliwością rozbudowania o konkretny plan 
budynku klienta. 

Czego się nauczysz z aplikacji VR:
- Jak szybko zmienia się temperatura podczas pożaru
- poznasz 2 metody gaszenia: gaśnica proszkowa oraz hydrant
- będziesz wiedział jak uruchomić ROP i za co jest odpowiedzialny
- dowiesz się gdzie znajdują się gaśnice, hydranty oraz ROPy
- będziesz wiedział po jakim czasie od wybuchu pożaru włączy się czujka/alarm
- dowiesz się jaka temperatura i zaczadzenie występuje w pomieszczeniu gdzie 

jest pożar oraz na korytarzu przy zamkniętych drzwiach płonącego 
pomieszczenia i z czym się to wiąże

- będziesz umiał prawidłowo wezwać pomoc/odpowiednie służby
- poznasz miejsce zbiorki w razie ewakuacji w twoim biurze

Czas trwania szkolenia: ok 15min

Aplikacja wykonana według normy:
BS5588 zarządzanie 
bezpieczeństwem pożarowym



szkolenie nr IV
pierwsza pomoc

Aplikacja składa się z 21 procedur 
( każda procedura to zainscenizowana 
scenka, oraz gra mająca na celu 
nauczenie użytkownika w prawidłowy 
sposób udzielania pierwszej pomocy)

Start: marzec 2019



szkolenie nr V
Wózki widłowe – typowe 
zagrożenia i ryzyka

Start: Grudzień 2018



cennik

Cena [zł] netto/ 
osobę

Ilość osób Suma 

75 zł 20 1500 zł
72 zł 30 2160 zł
71 zl 40 2840 zł
70 zł 50 3500 zł 
65 zł 100 6500 zł
60 zł 200 12 000 zł
55 zł 300 16 500 zł
50 zł 400 20 000 zł 
45 zł 500 22 500 zł
40 zł 600 24 000 zł
35 zł 700 24 500 zł

Pokaz jednej aplikacji: 

Co zawiera cena
• Trenera prowadzącego szkolenie 
• Spisanie wyników szkolenia, potwierdzających nabycie umiejętności 
• Wystawienie zaświadczeń o przejściu szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
• 20 okularów Oculus Go 

Co należy zapewnić:
• Salę
• Obrotowe krzesła 
• Dostęp do gniazdek 

Pokaz drugiej aplikacji: dodatkowo 15zł/osobę

Pokaz trzeciej aplikacji: dodatkowo 10zł/osobę



Cennik – dedykowane filmy i aplikacje

Film 360 – od 10. 000 zł 
Aplikacja dedykowana ( interakcje) – od 20 000zł
Gogle Oculus Go – 1500zł / sztukę   



opis
szkolenia

Jedna lub więcej osób ma na sobie gogle VR 
i przechodzi szkolenie. 

Pozostali uczestnicy obserwują ich 
poczynania na telewizorze lub monitorze, 
na który transmitowany jest obraz z gogli 

poprzez Chromecast. 

Gdy szkolony popełni błąd, kolejna osoba 
może przejąć gogle, a reszta grupy ocenić, 

jakie postępowanie jest prawidłowe.



pytania?

Adam Stachowski | CEO

adam.stachowski@vrpremium.pl
509-580-927

www.vrpremium.pl


