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RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

1. Cel szkolenia 

Celem  szkolenia  jest  aktualizacja  i  uzupełnienie  wiedzy  i  umiejętności  z  zakresu  udzielania  pierwszej

pomocy przedmedycznej osobom dorosłym i dzieciom.

2. Uczestnicy szkolenia 

Szkolenie  jest  przeznaczone  dla  wszystkich  osób  chcących  nauczyć  się  udzielania  pierwszej  pomocy

przedmedycznej. 

Naszym głównym odbiorcą są firmy, zakłady pracy, szkoły oraz urzędy.  Kodeks pracy nakłada obowiązek

szkolenia  pracowników i  przygotowania  ich  do  udzielania  pierwszej  pomocy  przed  przybyciem  służb

ratunkowych.

3. Sposób organizacji szkolenia 

Wykład i zajęcia praktyczne.

4. Czas trwania szkolenia 

8 godzin zegarowych = 10,5 godzin zajęć lekcyjnych po 45 minut.

PROGRAM KURSU

Tematyka zajęć Wymiar godzin zajęć edukacyjnych*)

teoretycznych praktycznych

1 Aspekty prawne pierwszej pomocy. 0,5 -

2 Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca 
zdarzenia.

0,5 -

3 Ocena stanu poszkodowanego i kontrola 
czynności życiowych. 

0,5 0,5

4 Wezwanie pomocy. 0,5 -

5 Postępowanie z poszkodowanym 
nieprzytomnym. Pozycja boczna bezpieczna.

0,5 0,5

6 Resuscytacja krążeniowo – oddechowa. 0,5 1

7 Omdlenia, atak serca, padaczka, wstrząs. 0,5 0,5

8 Zakrztuszenia, zadławienia, podtopienia. 0,5 0,5

9 Ewakuacja. 0,5 -

10 Krwotoki, rany i oparzenia. 0,5 0,5

11 Urazy kostno - stawowe 0,5 0,5

12 Użądlenia, zatrucia. 0,5 -

13 Wyposażenie apteczki. 0,5 -

RAZEM 6,5 4

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.
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Co zyskujesz?
1. Wykwalifikowanych szkoleniowców.

2. Szkolenie prowadzone przez placówkę oświatową, nad którą nadzór pedagogiczny pełni 

Kuratorium Oświaty, co gwarantuje:

➢  najwyższą jakość szkolenia,

➢ wykwalifikowaną kadrę szkoleniową,

➢ legalność wydawanych zaświadczeń.

3. Przygotujemy dla Ciebie szczegółowy program szkolenia dopasowany do charakteru 

Twojego przedsiębiorstwa i pracy Twoich pracowników.

4. Otrzymasz od nas materiały szkoleniowe.

5. Błyskawiczną realizację usługi w dogodnym dla Ciebie terminie.

6. 100% satysfakcji z naszych usług szkoleniowych.
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WZÓR ZAŚWIADCZENIA
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NOTA PRAWNA
W  ramach  Przedsiębiorstwa  Wielobranżowego  DeJot  Dawid  Jasiński  prowadzimy

Niepubliczną  Placówkę  Kształcenia  Ustawicznego  nr  1  w  Osieku  nad  Wisłą,  która  została

utworzona i działa w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

U. 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zmianami). 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane jest na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia

Ministra Edukacji  Narodowej  z dnia 18 sierpnia 2017 r.  w sprawie kształcenia ustawicznego w

formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Link do zarządzenia: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001632/O/D20171632.pdf

Dzięki temu kursant zyskuje w 100% legalne zaświadczenie, honorowane przez instytucje

państwowe i pracodawców zarówno w kraju jak i zagranicą. 

Nasze zezwolenia i zaświadczenia:

• Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP - 
http://dejot.pl/rejestr_instytucji_szkoleniowych.pdf
 

• Wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych - http://dejot.pl/zaswiadczenie.pdf

• Statut Placówki - http://dejot.pl/Statut.pdf

• Wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO nr 132111) - 
https://rspo.men.gov.pl/rspo/132111

Wystawiamy FAKTURY VAT ze stawką VAT „zw”. Usługa edukacyjna jest zwolniona z podatku

VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i

usług (Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535 ze zmianami).
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