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Firma HAWK Centrum Szkoleń Specjalistycznych 
i Prac Wysokościowych istnieje na rynku od 1997 roku. 
Nasze główne pola działalności to szeroki zakres prac 
wysokościowych, głównie na turbinach wiatrowych.

Organizujemy szkolenia z zakresu ewakuacji 
i pierwszej pomocy w turbinach wiatrowych w oparciu o własny 
program szkolenia.



Prace wysokościowe 
na turbinach wiatrowych

Wykonujemy prace z użyciem technik linowych 
oraz specjalistycznego sprzętu.

Wykonujemy prace polegające na wykonywaniu 
przeglądów, napraw oraz konserwacji turbin wiatrowych

• Inspekcja i naprawa łopat,
• Inspekcja, naprawa i uszczelnienia wież,
• Inspekcje i naprawy powłoki malarskiej wież,
• Przegląd wind, drabin oraz systemów 
asekuracyjnych firm Avanti, Hailo oraz Power 
Climber,
• Inspekcja i naprawa szynoprzewodów (z 
wykorzystaniem termowizji),
• Pomiary ciągłości uziemienia łopat turbin 
wiatrowych,
• Wynajmujemy platformę do remontu łopat firmy 
Kaeufer K-WKA-C-2W-V. 

• Kamery termowizyjnej,
• Platformy do remontu łopat firmy
Kaeufer K-WKA-C-2W-V,
• Technik wysokościowych,
• Sprzętu do prac wysokościowych,
• Specjalistycznego sprzętu pomiarowego.



Przykład naszych prac na 
      turbinach wiatrowych



Przykład naszych prac na 
      turbinach wiatrowych



Szkolenia na turbinach 
wiatrowych

Szkolenia organizujemy według autorskiego programu.
• Pierwsza Pomoc Medyczna z uwzględnieniem specyfiki i 
utrudnieniami w turbinach wiatrowych,
• Uprawnienia UDT IIS i IIP,
• Prace wysokościowe w turbinach wiatrowych
• Przy użyciu technik linowych,
• Ćwiczenia z zakresu ratownictwa w turbinach wiatrowych dla 
profesjonalnych służb ratowniczych,
• Współdziałanie techników serwisu z profesjonalnymi służbami 
ratunkowymi podczas akcji ratowniczej,

• Zasady asekuracji i ewakuacji w turbinach wiatrowych,
• Ewakuacja i ratownictwo z piasty i łopat turbin wiatrowych,
• Zasady asekuracji podczas montażu turbin wiatrowych,
• Ewakuacja z turbin wiatrowych przy użyciu helikoptera oraz organizacja lądowisk na terenie parków 
wiatrowych.



W zakresie prac wysokościowych: napraw i inspekcji turbin 
wiatrowych od kilku lat współpracujemy z firmami: Senvion, 
Nordex, RP Global, Wikov, Wind Service.

Nasze wieloletnie doświadczenie związane z pracami 
wysokościowymi wykorzystujemy w branży energetyki wiatrowej.
Wiele przeprowadzonych prac i szkoleń specjalistycznych  
na różnorodnych turbinach wiatrowych takich jak:  
Senvion, Vestas, Fuhrlander, Bonus, Enercon, Wikov, GE, 
Wind World pozwoliło na wypracowanie własnych procedur 
bezpieczeństwa oraz zdobycie dużej wiedzy w tej dziedzinie. 

W zakresie przeprowadzania szkoleń i kursów nasza firma 
nawiązała owocną współpracę z firmą Senvion.
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