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2
Zagadnienia prawne i etyczne związane z udzielaniem pierwszej pomocy - podstawy prawne, 
odpowiedzialność karna, prawa ratownika, łańcuch ratunkowy

2
Bezpieczeństwo ratownika podczas udzialania pierwszej pomocy / na przykładzie wypadku 
komunikacyjnego - boisko szkolne

2018-05-15 15:00-18:00 4
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa oraz automatyczna defibrylacja zewnętrzna - wg wytycznych 
Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 r. - algorytm dotyczący resuscytacji dziecka i osoby 
dorosłej

1
Zagadnienia prawne i etyczne związane z udzielaniem pierwszej pomocy - podstawy prawne, 
odpowiedzialność karna, prawa ratownika, łańcuch ratunkowy

1
Pozycja bezpieczna - okoliczności i sposób ukłożenia; Nagłe stany zagrożenia życia - omdlenie, utrata 
przytomności, zadławienie

2

Postępowanie w przypadku urazów mechanicznych - urazy głowy, klatki piersiowej, jamy brzusznej, 
miednicy, kręgosłupa, urazy stawów i kości; Postępowanie w przypadku krwotoków zewnętrznych i 
wewnętrznych, krwotoku z nosa, ciała obcego w ranie; Zatrucia pokarmowe, przez drogi oddechowe 
o substancjami chemicznymi / zajęcia praktyczne na boisku szkolnym

2
Postępowanie w stanach nagłych chorobowych - atak astmy, padaczki, cukrzycy; Ukąszenia, 
użądlenia, pogryzienia przez zwierzę; Poszkodowany pod wpływem alkoholu lub środków 
odurzających; Skład apteczki

1

Postępowanie w przypadku urazów mechanicznych - urazy głowy, klatki piersiowej, jamy brzusznej, 
miednicy, kręgosłupa, urazy stawów i kości; Postępowanie w przypadku krwotoków zewnętrznych i 
wewnętrznych, krwotoku z nosa, ciała obcego w ranie; Zatrucia pokarmowe, przez drogi oddechowe 
o substancjami chemicznymi

1 Egzamin

2
Bezpieczeństwo ratownika podczas udzialania pierwszej pomocy / na przykładzie wypadku 
komunikacyjnego - boisko szkolne

2
Zagadnienia prawne i etyczne związane z udzielaniem pierwszej pomocy - podstawy prawne, 
odpowiedzialność karna, prawa ratownika, łańcuch ratunkowy

2018-05-15 15:00-18:00 4
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa oraz automatyczna defibrylacja zewnętrzna - wg wytycznych 
Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 r. - algorytm dotyczący resuscytacji dziecka i osoby 
dorosłej

A
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3

2018-05-14 15:00-18:00

2018-05-14 15:00-18:00

Harmonogram szkolenia z zakresu pierwszej pomocy

temat miejsce

2018-05-16 15:00-18:00

2018-05-17 15:00-18:00

    
  

  

ilość godzin
grupa data godzina



2

Postępowanie w przypadku urazów mechanicznych - urazy głowy, klatki piersiowej, jamy brzusznej, 
miednicy, kręgosłupa, urazy stawów i kości; Postępowanie w przypadku krwotoków zewnętrznych i 
wewnętrznych, krwotoku z nosa, ciała obcego w ranie; Zatrucia pokarmowe, przez drogi oddechowe 
o substancjami chemicznymi / zajęcia praktyczne na boisku szkolnym

1
Zagadnienia prawne i etyczne związane z udzielaniem pierwszej pomocy - podstawy prawne, 
odpowiedzialność karna, prawa ratownika, łańcuch ratunkowy

1
Pozycja bezpieczna - okoliczności i sposób ukłożenia; Nagłe stany zagrożenia życia - omdlenie, utrata 
przytomności, zadławienie

2
Postępowanie w stanach nagłych chorobowych - atak astmy, padaczki, cukrzycy; Ukąszenia, 
użądlenia, pogryzienia przez zwierzę; Poszkodowany pod wpływem alkoholu lub środków 
odurzających; Skład apteczki

1

Postępowanie w przypadku urazów mechanicznych - urazy głowy, klatki piersiowej, jamy brzusznej, 
miednicy, kręgosłupa, urazy stawów i kości; Postępowanie w przypadku krwotoków zewnętrznych i 
wewnętrznych, krwotoku z nosa, ciała obcego w ranie; Zatrucia pokarmowe, przez drogi oddechowe 
o substancjami chemicznymi

1 Egzamin

2018-05-16 15:00-18:00
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2018-05-17 15:00-18:00
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12.05.2018 11:30-13:45 3 Nauka skutecznych technik samoobrony w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia
Rzeszów, ul. Św. 

Faustyny 47

13.05.2018 9:00-12:00 4
Umiejętności rozpoznawania i unikania zagrożeń, podstawowe uderzenia ręczne i nożne stosowane 
w walce

Rzeszów, 
Piłsudskiego 34

19.05.2018 15:00-18:00 4 Podstawowe uderzenia ręczne i nożne stosowane w walce, uwalnianie z uchwytów i duszeń
Rzeszów, 

Piłsudskiego 34

20.05.2018 9:00-12:00 4
Właściwa reakcja psychiczna na agresję, opanowanie umiejętności panowania nad emocjami przy 
ocenie sytuacji uzasadniającej samoobornę

Rzeszów, 
Piłsudskiego 34

26.05.2018 15:00-18:00 4 Ochrona przed niebezpiecznym narzędziem (nóż)
Rzeszów, 

Piłsudskiego 34

27.05.2018 9:00-12:00 4
Nauka umiejętności przejmowania kondtroli nad zachowaniem napastnika i odpieraniem ataku z 
wykorzystaniem najbardziej skutecznych technik samoobrony

Rzeszów, 
Piłsudskiego 34

2 Nauka skutecznych technik samoobrony w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia

1 Egzamin

12.05.2018 15:00-18:00 4
Umiejętności rozpoznawania i unikania zagrożeń, podstawowe uderzenia ręczne i nożne stosowane 
w walce

Rzeszów, 
Piłsudskiego 34

13.05.2018 12:30-15:30 4 Podstawowe uderzenia ręczne i nożne stosowane w walce, uwalnianie z uchwytów i duszeń
Rzeszów, 

Piłsudskiego 34

19.05.2018 11:30-13:45 3 Nauka skutecznych technik samoobrony w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia
Rzeszów, ul. Św. 

Faustyny 47

20.05.2018 12:30-15:30 4
Właściwa reakcja psychiczna na agresję, opanowanie umiejętności panowania nad emocjami przy 
ocenie sytuacji uzasadniającej samoobornę

Rzeszów, 
Piłsudskiego 34

27.05.2018 12:30-15:30 4 Ochrona przed niebezpiecznym narzędziem (nóż)
Rzeszów, 

Piłsudskiego 34

9.06.2018 15:00-18:00 4
Nauka umiejętności przejmowania kondtroli nad zachowaniem napastnika i odpieraniem ataku z 
wykorzystaniem najbardziej skutecznych technik samoobrony

Rzeszów, 
Piłsudskiego 34

2 Nauka skutecznych technik samoobrony w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia

1 Egzamin

B

10.06.2018 11:30-13:45
Rzeszów, ul. Św. 

Faustyny 47

A

Rzeszów, ul. Św. 
Faustyny 47

10.06.2018 9:00-11:15

temat miejsce
ilość godzin 

grupa data godzina

Harmonogram szkolenia z zakresu samoobrony


	Arkusz1

