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PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA. 
Praktyczne szkolenie  

 
Kurs: 
Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie I pomocy przedmedycznej. Kurs przeznaczony jest dla 

wszystkich pracowników, jak i innych osób zainteresowanych tematyką kursu. 

 
Cel kursu: 
Przygotowanie uczestników do udzielania pierwszej pomocy medycznej w nagłych przypadkach. Kurs 

pomaga w wyznaczeniu osób do wykonywania działań w zakresie udzielania I pomocy, wymaganym 

przez Kodeks Pracy. 

 

Kwalifikacje: 
Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w kursie. 

 
Program kursu: 

 Wstęp. Zakres kursu. 

 Zachowanie bezpieczeństwa własnego, świadków i uczestników zdarzenia; 

 Powiadamianie służb ratunkowych; 

 Postępowanie z poszkodowanymi nieprzytomnymi; 

 Postępowanie z poszkodowanymi przytomnymi; 

 Postępowanie przy wypadku komunikacyjnym; 

 Postępowanie przy podtopieniu, zasłabnięciu, wstrząsie, ataku drgawek; 

 Postępowanie przy urazie (rany, oparzenia, krwotoki, złamania, zwichnięcia i skręcenia); 

 Nauka obsługi zautomatyzowanego defibrylatora AED. 

 

Ćwiczenia realizowane w ramach kursu: 
Każdy uczestnik szkolenia ćwiczy udzielania I pomocy. Pozostałe ćwiczenia wykonywane są przez 

ochotników lub osoby wyznaczone przez prowadzącego. Ćwiczenia mogą być powtarzane 

wielokrotnie, ponadto będą filmowane aby materiał omówić. W ramach ćwiczeń będą również 

przedstawiane scenariusze sytuacji awaryjnych i sprawdzanie postępowania. 

 
Metodyka kursu:  
Kurs jest  zorganizowane w formie praktycznych ćwiczeń z elementami wykłądu. Podczas szkolenia 

stosowane są odpowiednie środki dydaktyczne, w szczególności filmy, prezentacje multimedialne, 

zdjęcia. Szkolenie prowadzi trener z długoletnią praktyką.  

 
Czas trwania kursu i jego termin: 
Planowany czas trwania kursu to 8 godzin. Termin realizacji zgodnie z planem szkoleń otwartych w 

FDS lub do ustalenia ze zleceniodawcą przy szkoleniach prowadzonych u zleceniodawcy. 
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Wymagania dla zleceniodawcy: 

 Pisemne zlecenie usługi (może być w formie mailowej) ze wskazaniem proponowanego terminu 

i miejsca szkolenia. 

 Zapewnienie sali z możliwością wykorzystania jej jako szkoleniowej, zalecane by była 

wyposażona w rzutnik/ projektor i ekran, w przypadku braku sprzętu należy powiadomić o tym 

usługobiorcę. 
 

Wymagania dla uczestników kursu: 
Brak – szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich, bez wyjątku. 

 

Koszty: 
Szkolenie prowadzone w jednostce zleceniodawcy - koszt to 4000 zł. netto za szkolenie dla max. 20 

uczestników. 

 

Szkolenie prowadzone w jednostce FDS – koszt to 5000 zł. netto za szkolenie dla max. 20 

uczestników (w cenę wliczone jest obiad dla uczestników). 

 

Udział w szkoleniu otwartym w jednostce FDS – koszt to 300 zł. netto od osoby, max. 20 uczestników 

(w cenę wliczone jest obiad dla uczestników). 

 

Zapraszamy do współpracy - Zespół FDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


