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MIĘDZYNARODOWY KURS  

PIERWSZEJ POMOCY 

W SYSTEMIE EDUKACYJNYM  

INTERNATIONAL FIRST AID CERTIFICATION CENTRE 

 

 

INSTYTUT PROMOCJI RATOWNICTWA 

 

 
 

INFORMATOR 

KURSU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NAZWA FORMY DOSKONALENIA W JĘZYKU POLSKIM 

RATOWNIK PIERWSZEJ POMOCY IFACC 

 

NAZWA FORMY DOSKONALENIA W JĘZYKU ANGIELSKIM 

FIRST AIDER IFACC 

  

KODY FORMY DOSKONALENIA  I MIASTA PROWADZENIA ZAJĘĆ 

 

Warszawa FAR-WAW 

Włoszczowa FAR-WLO 

Racibórz  FAR-RAC 

Rzeszów FAR-RZE 

Inne miasta (dla minimum 6 osób) 

 

INSTYTUCJA KSZTAŁCĄCA 

 

INSTYTUT PROMOCJI RATOWNICTWA 

47-400 RACIBÓRZ, WOJSKA POLSKIEGO 2/1 

 

poniedziałek   1000 – 1630 

wtorek    1000 – 1630 

środa    1000 – 1630 

czwartek   1000 – 1630 

piątek - niedziela  nieczynne 

  

INSTYTUCJA WYDAJĄCA CERTYFIKAT MIĘDZYNARODOWY 

International First Aid Certification Centre (Newark, U.S.) 

 

KONTAKT 

ipr@polskaedukacja.pl rekrutacja@polskaedukacja.pl 
32 415 07 97 lub 73 123 1234 

 

CENA KURSU BEZ FANTOMA MINI ANNE 

560 zł (brutto) 

 

CENA SZKOLENIA Z FANTOMEM DO NAUKI RESUSCYTACJI MINI ANNE 

810 zł (brutto) 

 

ZASADY PŁATNOŚCI DLA OSÓB FIZYCZNYCH 

Wymagalną opłatę za kurs należy uiścić najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia 

zajęć. Osoba, która wypełniła kwestionariusz ONLINE otrzyma najpierw fakturę PRO-

FORMA, gdzie znajdować się będzie cena kursu i rachunek bankowy do wpłaty za ten kurs. 

Po odnotowaniu wpłaty, kursant otrzyma fakturę ostateczną, która potwierdza zapłatę za kurs.  

Należy pamiętać, że materiały edukacyjne będą udostępnione dopiero po odnotowaniu 

płatności. 

 

ZASADY PŁATNOŚCI DLA FIRM, INSTYTUCJI I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 
Jeśli płatnikiem jest firma, instytucja lub placówka oświatowa, to istnieje możliwość zapłaty 

po terminie ukończenia szkolenia/kursu. Faktura będzie wystawiona z datą zakończenia 



kursu. Przyjmuje się standardowy termin płatności 14 dni. Do czasu odnotowania płatności, 

zaświadczenia i certyfikaty nie będą wysłane. 

 

FANTOM DO NAUKI RESUSCYTACJI 

Zachęcamy wszystkich kandydatów do rozszerzenia swojego pakietu edukacyjnego o fantom 

do indywidualnej nauki resuscytacji tzw. MINI ANNE. Fantom można otrzymać odpłatnie  

w ramach kursu/szkolenia. Nie prowadzimy indywidualnej sprzedaży tego modelu fantomu. 

 

 
Pakiet edukacyjny: fantom CPR/RKO osoby dorosłej i dziecka, DVD – film instruktażowy  

w j. angielskim. Opakowanie może mieć inny nadruk, niż zaprezentowany na powyższym 

zdjęciu. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA NA KURS/SZKOLENIE 

W kursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 15 r.ż.  

 

MAKSYMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW 

Na kurs w danym terminie przyjmujemy maksymalnie 6 osób (liczba przypadająca na 1-go 

prowadzącego ćwiczenia praktyczne). 

 



 

PROCEDURA ZAPISÓW I ZASADY PŁATNOŚCI 

 wypełnij kwestionariusz ONLINE, 

 prześlij kwestionariusz, 

 po otrzymaniu faktury PRO-FORMA należy dokonać płatności w terminie 

określonym w fakturze (dotyczy osób fizycznych), 

 po odnotowaniu płatności otrzymasz fakturę ostateczną. 

 

MATERIAŁY EDUKACYJNE 

 poradnik pierwszej pomocy – podręcznik (pdf), 

 skrócone algorytmy resuscytacji krążeniowo-oddechowej (pdf. 

 

ZASADY OTRZYMYWANIA MATERIAŁÓW DO SAMODZIELNEJ NAUKI 

Materiały edukacyjne są przekazywane słuchaczowi po odnotowaniu płatności za kurs 

(najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem kursu/szkolenia). Materiały edukacyjne – 

książki i inne materiały, kursant pobiera w formacie pdf z naszej platformy e-learning  

lub otrzymuje drogą mailową lub ewentualnie otrzymuje w formie przesyłki pocztowej  

(na płycie CD). 

 

MATERIAŁY DODATKOWE NA KURSIE 
 rękawiczki medyczne, 

 skrócone algorytmy RKO. 

 

POCZĘSTUNEK W CZASIE TRWANIA KURSU 

Nasi kursanci mogą korzystać z bezpłatnego poczęstunku, na który składa się: 

 kawa, 

 mleko, 

 cukier, 

 herbata, 

 woda mineralna. 

 

CZAS TRWANIA KURSU 

Przed kursem, uczestnik otrzymuje materiały do samokształcenia i uczy się zagadnień 

teoretycznych na podstawie dostarczonych materiałów. Ten element kształcenia odbywa się 

poza siedzibą instytutu. 

Część edukacyjna, wymagająca udziału w ćwiczeniach praktycznych, scenariuszach, 

sprawdzianach umiejętności i egzaminach jest realizowana w miejscu organizacji kursu. 

 

Zajęcia praktyczne trwają  1 dzień (od rana do wieczora). 

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ZAJĘĆ 

Kurs trwa od 1000 do ok. 1900  

Zajęcia praktyczne prowadzimy zazwyczaj w soboty. Istnieje jednak możliwość realizacji 

zajęć w inne dni tygodnia dla grup zorganizowanych. Należy pamiętać, że edukacja 

ratownicza nie jest oparta na czasie, tylko na efektach kształcenia. Oznacza to, że zajęcia 

trwają do czasu, aż wszyscy uczestnicy formy doskonalenia będą prawidłowo wykonywali 

poszczególne algorytmy lub umiejętności. 

 

Prowadzimy także kursy w siedzibie szkół i placówek oraz firm w dowolnie ustalonym czasie 

i miejscu. 



ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

 

Część organizacyjna 

 rejestracja uczestników, 

 powitanie uczestników, 

 przedstawienie instruktora, 

 przedstawienie uprawnień instruktora (pokazanie certyfikatu świadczącym  

o posiadaniu ważnego statusu nauczycielskiego danej instytucji edukacyjnej). 

 

Część integracyjna 

 przedstawienie się uczestników, 

 motywacje uczestników do podjęcia kształcenia na kursie pierwszej pomocy. 

 

Część główna 

W tej części instruktor wraz z uczestnikami wykonują ćwiczenia praktyczne wszystkich 

umiejętności i algorytmów ratowniczych, objętych programem kursu. 

Ćwiczenia danej umiejętności lub algorytmu są poprzedzone pokazem instruktorskim  

i omówieniem poszczególnych czynności.  

 

Część ewaluacyjna 

 egzamin w formie testu, 

 sprawdzenie wyników egzaminu, 

 przedstawienie wyników egzaminu, 

 omówienie wszystkich błędów z egzaminu, 

 podpisanie arkuszy egzaminacyjnych przez kursantów i instruktora, 

 wypełnienie przez kursantów ankiety ewaluacyjnej kursu (ocena pracy instruktora) 

 

Część zakończenia kursu 

 wypełnienie i podpisanie aplikacji umożliwiającej wydanie właściwego certyfikatu. 

 

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU 

 zaświadczenie w j. polskim o ukończeniu kursu, wydane przez Instytut Promocji 

Ratownictwa, kursant otrzymuje do 14 dni od dnia ukończenia kursu. 

 

CERTYFIKAT MIĘDZYNARODOWY 

 certyfikat w j. angielskim w formie ozdobnego dyplomu i karty plastikowej, uczestnik 

otrzymuje do 30 dni roboczych od czasu, gdy ukończy kurs i jest wydany przez 

International First Aid Certification Centre (Newark, U.S.). 

 

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE – ĆWICZENIA 

 używanie barier ochronnych (rękawiczki i maseczka do RKO), 

 algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej w zatrzymaniu krążenia u osoby 

dorosłej (zasady sprawdzania bezpieczeństwa, techniki sprawdzenia przytomności 

poszkodowanego, sposoby zapewnienia pomocy świadków zdarzenia lub wzywania 

pomocy, metody sprawdzania funkcji oddechowych poszkodowanego, zasady 

powiadamiania służb ratowniczych i komunikaty przekazywane służbom 

ratowniczym, uciskanie klatki piersiowej poszkodowanego, wykonanie oddechów 

ratowniczych), 

 algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej w zatrzymaniu krążenia u dziecka  

w wieku 1-8 lat (zasady sprawdzania bezpieczeństwa, techniki sprawdzenia 



przytomności poszkodowanego, sposoby zapewnienia pomocy świadków zdarzenia 

lub wzywania pomocy, metody sprawdzania funkcji oddechowych poszkodowanego, 

resuscytacja przez 1 minutę, zasady powiadamiania służb ratowniczych i komunikaty 

przekazywane służbom ratowniczym, kontynuacja czynności resuscytacyjnych  

tj. uciskanie klatki piersiowej poszkodowanego – jedną/dwoma rękami, wykonanie 

oddechów ratowniczych), 

 algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej w zatrzymaniu krążenia u dziecka  

do 1 r.ż. (zasady sprawdzania bezpieczeństwa, techniki sprawdzenia przytomności 

poszkodowanego, sposoby zapewnienia pomocy świadków zdarzenia lub wzywania 

pomocy, metody sprawdzania funkcji oddechowych poszkodowanego, resuscytacja 

przez 1 minutę, zasady powiadamiania służb ratowniczych i komunikaty 

przekazywane służbom ratowniczym, kontynuacja czynności resuscytacyjnych  

tj. uciskanie klatki piersiowej poszkodowanego – dwoma palcami, wykonanie 

oddechów ratowniczych), 

 używanie AED, 

 algorytm postępowania z osobą nieprzytomną – oddychającą (zasady sprawdzania 

bezpieczeństwa, techniki sprawdzenia przytomności poszkodowanego, sposoby 

zapewnienia pomocy świadków zdarzenia lub wzywania pomocy, metody 

sprawdzania funkcji oddechowych poszkodowanego, zasady powiadamiania służb 

ratowniczych i komunikaty przekazywane służbom ratowniczym, ułożenie 

poszkodowanego w pozycji bocznej), 

 postępowanie w przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa (metoda bezpiecznego 

odwrócenia poszkodowanego leżącego na brzuchu, do pozycji na plecach w celu 

sprawdzenia funkcji oddechowych osoby nieprzytomnej) 

 pomoc osobie dorosłej w przypadku zadławienia (2 metody), 

 pomoc dziecku w wieku 1- 8 lat, w przypadku zadławienia ( 2 metody) – omówienie 

teoretyczne, 

 pomoc dziecku do 1 r.ż., w przypadku zadławienia (2 metody), 

 tamowanie krwotoku tętniczego i żylnego (zakładanie opatrunku uciskowego), 

 usztywnianie kończyn górnych (złamania, zwichnięcia), 

 usztywnianie kończyn dolnych (złamania, zwichnięcia) – omówienie teoretyczne, 

 ocena obrażeń u poszkodowanego, 

 ocena stanu nagłego zachorowania – omówienie teoretyczne.  

EGZAMIN KURSU 

Na zakończenie zajęć, słuchacz zdaje egzamin w formie testu wyboru. Słuchacz musi udzielić 

minimum 70% trafnych odpowiedzi, aby ukończyć kurs z wynikiem pozytywnym. 

 

KURSY DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH 

Cena kursu dla grup zorganizowanych z innych województw, niż wymienionych powyżej jest 

kalkulowana indywidualnie. 

 

DALSZA EDUKACJA PO KURSIE PIERWSZEJ POMOCY 

Po zakończonym kursie pierwszej pomocy możesz rozpocząć od razu kurs dla instruktorów 

pierwszej pomocy. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, gdyż im większą masz przerwę  



po kursie pierwszej pomocy, tym trudniej jest na kursie instruktorskim zrealizować 

wymagane programem nauczania ćwiczenia. 

 

NAPISZ LUB ZADZWOŃ 

 

Instytut Promocji Ratownictwa 

Wojska Polskiego 2/1 

47-400 Racibórz 

 

32 415 07 97, 73 123 1234 

 

ipr@polskaedukacja.pl, rekrutacja@polskaedukacja.pl 
 

Instytut Promocji Ratownictwa jest placówką kształcenia ustawicznego osób dorosłych, 

wpisaną do rejestru szkół i placówek oświatowych. 

 

W zakresie organizacji kursów międzynarodowych, w oparciu o system edukacyjnym 

IFACC, Instytut Promocji Ratownictwa jest uprawnionym Przedstawicielstwem IFACC  

na terenie Polski. 

 

ORGAN PROWADZĄCY 

Organem prowadzącym i założycielem Instytutu Promocji Ratownictwa jest Global 

Cognitive Education Ltd z siedzibą w Londynie i oddział GCE w Polsce, tj. Global Cognitive 

Education Sp. z o.o. Oddział w Polsce. 

 


