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Szkolenie odbyło się 28 stycz-
nia br. w Centrum Konferen-
cyjnym Golden Flor Plaza

W Alejach Jerozolimskich. Licznie
przybyli uczestnicy wysłuchali 
duetu Michał Grugel – Piotr 
Jurkowski. 

Piotr Jurkowski jest właścicie-
lem i założycielem Centrum 
Likwidacji Szkód Inotis, a zara-
zem biegłym sądowym. Mgr inż.
Michał Grugel to strażak w stop-
niu kapitana. Widać było, że sta-
nowią zgrany, doświadczony 
zespół. Uczestniczyli bowiem 
w likwidacji setek szkód pożaro-
wych na terenie całego kraju.

Szkolenia prowadzone przez
praktyków oznaczają jedno: wiele
przykładów i studiów przypadków.
Tak było i tym razem. 

Prowadzący wykorzystali kon-
kretne przypadki, z którymi ze-
tknęli się w swojej pracy. Wspólnie
z uczestnikami szkolenia analizo-
wali je i tłumaczyli, jak konkretnie
wyceniali szkody. Na warsztat
wzięli nie tylko typowe szkody po-
żarowe, ale przede wszystkim spe-
cjalistyczne, np. pożary maszyn
i urządzeń, dużych obiektów i hal.

Przeprowadzili również doświad-
czenia, które obrazowały, jak wy-
bucha i jak rozprzestrzenia się po-
żar. Prowadzący szkolenie część
programu poświęcili także
na przekazanie słuchaczom wie-
dzy teoretycznej i prawnej. Zakres
szkolenia był więc szeroki. – Dzię-
ki wiedzy, którą zdobyliśmy, uspraw-
nimy naszą pracę nad likwidacją
szkód pożarowych – zgodnie oce-
niali uczestnicy.

Na zakończenie,
wszyscy słuchacze
otrzymali certyfika-
ty oraz materiały
szkoleniowe przy-
gotowane przez
Inotis. 

Ci, którzy wzięli
udział w szkoleniu,
nie żałują. – Było
niezwykle wartościo-
we i dobrze przygoto-
wane. Bardzo mi się
podobało. Na niektó-
rych szkoleniach by-
wa nudno, to jednak było ciekawe
– chwali Łukasz Ciszka. – Najwięk-
szym walorem szkolenia była 
duża ilość przykładów praktycznych,

dzięki którym poszerzyłem swoją
wiedzę. Prowadzący zaprezentowali
zdjęcia, które wykonali, likwidując
konkretne szkody. Analizowaliśmy

te przypadki, dyskutowaliśmy. Zdo-
byłem też trochę wiedzy technicz-
nej. Co ważne, panowała na nim
fajna atmosfera. W przyszłości rów-
nież wybiorę się na szkolenia orga-
nizowane przez Inotis – mówi za-
dowolony.

Okazja do tego nadarzy się już
niebawem. W lutym firma organi-
zuje dwa szkolenia zamknięte, de-
dykowane swoim stałym klientom.
Jednak już wiosną przeprowadzi
kolejne szkolenie otwarte, takie
jak to, które odbyło się pod koniec
stycznia, dotyczące ustalania przy-
czyn pożarów. O szczegółach

i konkretnej dacie Inotis będzie in-
formował na stronie internetowej:
www.inotis.pl. 

Z efektów szkolenia jest usa-
tysfakcjonowany właściciel Inotis,
Piotr Jurkowski. – Przedstawiciele
niektórych towarzystw ubezpiecze-
niowych, obecni na szkoleniu, zgło-
sili się już do nas z ofertą nawiąza-
nia współpracy. Przekonali się bo-
wiem, że mamy odpowiednie umie-
jętności i doświadczenie, aby pod-
jąć się nawet najtrudniejszych zle-
ceń – zdradza „Gazecie Ubezpie-
czeniowej”.

■

Eksperci 
z Centrum
Likwidacji
Szkód Inotis
przeprowadzili 
w Warszawie
szkolenie
dotyczące
ustalania przyczyn
pożarów. Wzięli 
w nim udział
pracownicy działów
likwidacji szkód 
z towarzystw
ubezpieczeniowych z całej
Polski. Uczestnicy ocenili
szkolenie jako bardzo
wartościowe.
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