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MIĘDZYNARODOWY KURS PIERWSZEJ POMOCY 
KOD: FAR-1C 

NAZWA KURSU 
FIRST AID RESPONDER 

PRIMARY CARE AND SECONDARY CARE WITH AED INFANT/CHILD/ADULT 
RATOWNIK PIERWSZEJ POMOCY 

KURS CZYNNOŚCI RATOWNICZYCH W SYTUACJACH ZAGROŻENIA ŻYCIA WOBEC OSÓB DOROSŁYCH, DZIECI 
I NIEMOWLĄT, DODATKOWA POMOC PRZEDMEDYCZNA ORAZ UŻYWANIE AED 

 
Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne 
słuchaczy do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy  
w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. 
 
Wartością podjętej edukacji jest nabycie umiejętności 
ratowniczych i zwiększenie bezpieczeństwa w rodzinie, domu 
i pracy oraz uzyskanie kwalifikacji ratownika pierwszej 
pomocy.  
 
Realizacja zajęć kursu podzielona jest na dwa elementy: 

 blok samokształcenia, 

 blok zajęć stacjonarnych. 

Stosujemy najbardziej skuteczną metodę nauczania „STEP 
BY STEP”. Jest to najlepsza metoda do nauczania tzw. 
umiejętności motorycznych. Oznacza to, że instruktor 
prowadzący ćwiczenia, nie przechodzi do nauczania 
elementu kolejnego, jeśli nie jest przekonany, że element 
nauczany w danym momencie nie został przez słuchacza 
opanowany w sposób gwarantujący jego prawidłowe 
wykonanie przez uczestnika. Wszystkie ćwiczenia, które 
wykonuje słuchacz są nauczane indywidualnie w relacji  
1 ćwiczący – 1 instruktor. Instruktor udziela także wskazówek 
oraz instruuje słuchaczy. Zanim uczestnicy kursu rozpoczną 
ćwiczenia, instruktor prezentuje daną umiejętność oraz 
opisuje wykonywane czynności, aby słuchacze mogli lepiej 
przyswoić daną umiejętność. W czasie zajęć stosuje się także 
zasadę zmieniających się ról w grupie kursantów, aby 
wszyscy uczestnicy kursu byli zaangażowani podczas zajęć

Przed kursem, każdy uczestnik otrzymuje poradnik (pdf), w którym przedstawiono wszystkie treści kształcenia wraz z pełnymi 
prezentacjami poszczególnych umiejętności ratowniczych oraz ponad 200 zdjęć dydaktycznych. 

TREŚCI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 

LP. ELEMENT EDUKACYJNY 
PREZENTACJA 

INSTRUKTORSKA 

ĆWICZENIA 
UCZESTNIKÓW 

KURSU 

1 UŻYWANIE STANDARDOWYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI TAK TAK 

2 RKO – OSOBA DOROSŁA TAK TAK 

3 RKO - DZIECKO TAK TAK 

4 RKO - NIEMOWLĘ TAK TAK 

5 UŻYWANIE AED - AUTOMATYCZNA DEFIBRYLACJA TAK TAK 

6 PRZEŁOŻENIE TAK TAK 

7 POZYCJA BOCZNA TAK TAK 

8 TAMOWANIE KRWOTOKÓW TAK TAK 

9 POSTĘPOWANIE PRZY ZADŁAWIENIACH – OSOBA DOROSŁA TAK TAK 

10 POSTĘPOWANIE PRZY ZADŁAWIENIACH - DZIECKO TAK NIE 

11 POSTĘPOWANIE PRZY ZADŁAWIENIACH - NIEMOWLĘ TAK TAK 

12 PODSTAWOWA OCENA URAZOWA (OCENA OBRAŻEŃ) TAK TAK 

13 OPATRYWANIE ZRANIEŃ TAK TAK 

14 USZTYWNIANIE ZŁAMAŃ I ZWICHNIĘĆ – KOŃCZYNA GÓRNA TAK TAK 

15 USZTYWNIANIE ZŁAMAŃ I ZWICHNIĘĆ – KOŃCZYNA DOLNA TAK NIE 

16 PODSTAWOWA OCENA NAGŁEGO ZACHOROWANIA TAK NIE 

MAKSYMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW KURSU (PRZYPADAJĄCA NA 1 PROFESJONALISTĘ) 

 6 osób 

AKREDYTOWANE PRZEZ FIRST AID CERTIFICATION CENTRE OF 

LONDON KURSY SĄ PROWADZONE W POLSCE PRZEZ PONAD 

750 DYDAKTYKÓW (MIĘDZYNARODOWYCH NAUCZYCIELI, 

INSTRUKTORÓW, TRENERÓW I DYREKTORÓW KURSÓW 

TRENERSKICH). NASZE KURSY SĄ PROWADZONE TAKŻE PRZEZ 

SZKOŁY, PLACÓWKI OŚWIATOWE  

I UCZELNIE WYŻSZE. 



MAKSYMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW KURSU (1 PROFESJONALISTA I 1 LUB WIĘCEJ ASYSTENTÓW) 

 12 osoby 

OSOBY UPRAWNIONE DO PROWADZENIA KURSU 

Kurs może prowadzić profesjonalista, który posiada ważną licencję (ważny status nauczycielski), tj.: 

 First Aid Instructor, 

 First Aid at Work Instructor, 

 First Aid Master Trainer Instructor, 

 First Aid at Work Master Trainer Instructor, 

 First Aid Course Director, 

 First Aid International Examiner. 

UWAGA ! 

Profesjonalista, który prowadzi kurs, musi posiadać na zajęciach swój ważny certyfikat (karta plastikowa). 

WYMAGANIA ORGANIZACYJNE 

SALA ZAPEWNIAJĄCA 

 dostęp światła dziennego i sztucznego, 

 dostęp do WC, umywalek (z ciepłą i zimną wodą), 

 krzesła z pulpitem konferencyjnym dla każdego uczestnika kształcenia (lub stoliki i krzesła), 

 krzesło i stolik dla prowadzącego kurs, 

 prawidłową cyrkulację powietrza (nawiew i wywiew lub wietrzenie sali), 

 dostęp do apteczki pierwszej pomocy, 

 dostęp do gaśnicy, 

 dostęp do gniazdka elektrycznego. 

SPRZĘT  SZKOLENIOWY  I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

 fantom RKO osoby dorosłej, 

 fantom RKO dziecka (fantom dziecka może być zastąpiony fantomem osoby dorosłej), 

 fantom RKO niemowlęcia, 

 AED szkoleniowe (automatyczne lub półautomatyczne), 

 mata lub koc, 

 metrowa lub 0,5 metrowa gaza do tamowania krwotoków ( 2 szt. dla każdego uczestnika kursu i profesjonalisty), 

 gaza do wykonywania opatrunku (1 szt. dla każdego uczestnika kursu i profesjonalisty), 

 bandaż (3 szt. dla każdego uczestnika kursu i profesjonalisty), 

 rękawiczki ochronne (1 szt. dla każdego uczestnika i profesjonalisty – rękawiczki lateksowe, winylowe lub nitrylowe), 

 środek do odkażania fantomów lub indywidualne maseczki do wykonywania RKO na fantomach (na każdy fantom), 

 ręczniki papierowe do przecierania fantomów  w wystarczającej liczbie dla każdego odkażania po każdej osobie ćwiczącej 
(jeśli używane są środki do odkażania fantomów), 

 projektor multimedialny lub TV ew. monitor (1 szt.), 

 laptop, komputer lub inne urządzenie bazowe, z którego generowany będzie obraz prezentacji, 

 prezentacja kursu, 

 podręcznik pierwszej pomocy (1 egz. -  wydruk lub dostępny na innym nośniku), 

 podręcznik profesjonalisty (1 egz. – wydruk lub dostępny na innym nośniku). 

BEZPIECZEŃSTWO NA ZAJĘCIACH 

Miejsce, w którym odbywają się zajęcia musi zapewniać możliwość kontaktu telefonicznego ze służbami ratowniczymi (nr 112 lub 
999 – w Polsce), gdyby podczas zajęć nastąpiło zagrożenie życia lub zdrowia uczestników lub prowadzącego. 

ZALICZENIE KURSU - OCENA UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH 

Profesjonalista ocenia wykonywanie wszystkich ćwiczeń i algorytmów. Uczestnik kursu musi prawidłowo wykonać wszystkie 
umiejętności i algorytmy, które są określone w treściach kształcenia praktycznego, aby zakończyć kurs. 

 

 



OCENIANIE 

Na kursie ocenia się umiejętności praktyczne i algorytmy w systemie 0 – 1, gdzie 0 oznacza potrzebę powtórzenia umiejętności lub 
algorytmu, a 1 oznacza zaliczenie umiejętności lub algorytmu. Profesjonalista musi być przekonany o nabytych przez uczestników 
kształcenia umiejętnościach praktycznych. 

EGZAMIN TEORETYCZNY W FORMIE TESTU 

 Test 30 pytań. 

Uczestnik kursu kończy egzamin teoretyczny z wynikiem pozytywnym jeśli uzyska minimum 70% trafnych odpowiedzi z testu 
końcowego. 

ZGŁOSZENIE KURSU 

Kurs musi być zgłoszony najpóźniej na 48 godzin (2 dni) przed jego rozpoczęciem. Zgłoszenie kursu następuje za pomocą 
wypełnienia aktywnej aplikacji online na stronie faccpolska.pl (po zalogowaniu się przez profesjonalistę). 

DOKUMENTACJA KURSU – PRZECHOWYWANA PRZEZ PROFESJONALISTĘ 

Cała dokumentację należy przechowywać w formie wydruków lub w formie elektronicznej (skany dokumentów) przez 2 lata. Zaleca 
się przechowywanie dokumentacji przez okres dłuższy (3 lat). 

Profesjonalista, który prowadził kurs musi posiadać następującą dokumentację: 

1. Indywidualne kwestionariusze uczestników kursów. 
2. Dziennik zajęć kursu. 
3. Zbiorczą aplikację, która została wysłana w celu wygenerowania certyfikatów. 
4. Karty egzaminacyjne uczestników kursu. 
5. Indywidualne (anonimowe) arkusze ewaluacji kursu, które zostały wypełnione przez uczestników kursu. 

DOKUMENTACJA KURSU – WYSYŁANA DO PRZEDSTAWICIELSTWA FIRST AID CERTIFICATION CENTRE W POLSCE 

1. Dziennik zajęć kursu. 
2. Zbiorcza aplikacja kursu (format EXCEL). 

Powyższe dokumenty należy przesłać na adres e-mail przedstawicielstwa w Polsce, tj.: 

certyfikaty@faccpolska.pl 

CENA CERTYFIKATU DLA 1 UCZESTNIKA KURSU 

 40 zł 

CERTYFIKATY 

Absolwent kursu otrzymuje: 

1. Certyfikat w formie ozdobnego dyplomu, który jest wydany w j. angielskim i j. polskim (format A4). 
2. Certyfikat w formie karty plastikowej, który jest wydawany wyłącznie w j. angielskim. 

WNOSZENIE OPŁAT ZA CERTYFIKATY 

Z dniem 5 marca 2015 roku, wszystkie opłaty wnosi się na rachunek bankowy First Aid Certification Centre of London, który to 
rachunek bankowy jest prowadzony w PLN (złotówki) w banku w Polsce, aby profesjonaliści nie ponosili dodatkowych opłat za 
przelewy międzynarodowe. 

PROCEDURA WNOSZENIA OPŁAT I WYSTAWIANIE FAKTUR ZA CERTYFIKATY FIRST AID CERTIFICATION CENTRE 

1. Po przesłaniu przez profesjonalistę zbiorczej aplikacji na właściwy adres e-mail, zostanie wygenerowana faktura ONLINE. 
2. Faktura będzie wystawiona na takie dane, jakie zostały wpisane w zbiorczej aplikacji kursu. 
3. Faktura zostanie wysłana na adres e-mail, który został wpisany w zbiorczej aplikacji kursu. 
4. Faktura ma 7 dniowy termin płatności. 
5. Jeśli płatnikiem faktury nie jest profesjonalista FACC lub jego firma, to profesjonalista powinien dopilnować, aby płatnik 

dokonał zapłaty za certyfikaty. 



6. Faktura jest wystawiona bezpośrednio przez First Aid Certification Centre z siedzibą w Londynie i jest generowana w 2-ch 
językach (j. polski i j. angielski). 

 

GENEROWANIE CERTYFIKATÓW I ICH WYSYŁKA 

1. Certyfikaty są generowane po otrzymaniu płatności. 
2. Certyfikaty są wysyłane wyłącznie na adres profesjonalisty First Aid Certification Centre, gdyż profesjonalista jest 

zobowiązany do podpisania certyfikatów, które są wydawane w formie drukowanej. 
3. Przedstawicielstwo w Polsce wysyła certyfikaty listem poleconym. 

PIECZĘCIE I PODPISY NA DRUKACH CERTYFIKATÓW 

Każdy certyfikat jest opatrzony imieniem i nazwiskiem uczestnika kursu, numerem certyfikatu, pieczęcią tłoczoną, datą wydania 
certyfikatu i datą ważności certyfikatu. Standardy First Aid Certification Centre nie wymagają potwierdzania certyfikatów drukowanych 
pieczęcią imienną profesjonalisty i jego podpisem. Profesjonalista First Aid Certification Centre (który prowadził dany kurs) może i 
jest uprawniony do umieszczenia swojej pieczęci imiennej i złożenia podpisu na danym certyfikacie.  

 

PRZYKŁADOWY WZÓR PIECZĘCI PROFESJONALISTY W J. ANGIELSKIM 

Jan Kowalski 
First Aid Instructor 

Licensed by 
First Aid Certification Centre of London 

wpisz swój numer profesjonalisty, tj.:  No. i tylko cyfry licencji 
ew. wpisz swój email i telefon 

ew. wpisz swoją stronę internetową 

Przykład: 

Jan Kowalski MA 
FIRST AID INSTRUCTOR 

Licensed by 
First Aid Certification Centre of London 

No. 10000 
 kowalski@costam.pl 700 700 700 

www.costam.pl 
 

TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE NA PIECZĘCIACH W J. ANGIELSKIM 

Na pieczęciach w j. angielskim można wpisywać stopnie i tytuły naukowe. Stopie i tytuły wpisujemy za imieniem i nazwiskiem, a nie 
tak jak w Polsce, tj. przed imieniem i nazwiskiem. 

Wybrane skróty stopni i tytułów naukowych w j. angielskim: 

BA – licencjat nauk humanistycznych i sztuki, 

BSc – licencjat nauk ścisłych, 

Eng. – inżynier, 

MA – magister nauk humanistycznych i sztuki, 

MSc – magister nauk ścisłych, 

PhD – doktor nauk filozoficznych i humanistycznych, 

EdD  – doktor nauk o edukacji (w niektórych krajach). 

PRZYKŁADOWY WZÓR PIECZĘCI PROFESJONALISTY W J. POLSKIM 

Jan Kowalski 
First Aid Instructor 



Licencjonowany przez 
First Aid Certification Centre of London 

wpisz swój numer profesjonalisty, tj.:  Nr i tylko cyfry licencji 
ew. wpisz swój email i telefon 

ew. wpisz swoją stronę internetową 

Przykład: 

mgr Jan Kowalski 
INSTRUKTOR PIERWSZEJ POMOCY 

Licencjonowany przez 
First Aid Certification Centre of London 

Nr 10000 
 kowalski@costam.pl 700 700 700 

www.costam.pl 
 

 

 

TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE NA PIECZĘCIACH W J. POLSKIM 

Na pieczęciach w j. polskim można wpisywać stopnie i tytuły naukowe. Stopie i tytuły wpisujemy przed imieniem i nazwiskiem, a nie 
tak jak w Anglii czy USA, tj. za imieniem i nazwiskiem. 

Wybrane skróty stopni i tytułów naukowych w j. polskim: 

lic.  – licencjat, 

inż.  – inżynier, 

mgr inż.  - magister inżynier, 

mgr  – magister, 

dr  – doktor, 

doc.  - docent, 

dr hab.  – doktor habilitowany, 

prof. dr hab. – profesor doktor habilitowany. 

BŁĘDY W APLIKACJACH ZBIORCZYCH 

Jeśli błąd jest wynikiem źle wpisanych danych przez profesjonalistę First Aid Certification Centre, to zostanie wystawiona faktura za 
nowy certyfikat oraz zostanie doliczona zryczałtowana opłata za przesyłkę listem poleconym. Cennik znajduje się w materiałach dla 
profesjonalistów. 

RACHUNEK BANKOWY DO WPŁAT ZA CERTYFIKATY 

Należy pamiętać, że wszelkie opłaty należy dokonywać DOPIERO po otrzymaniu faktury drogą mailową. Poniżej podano rachunek 
bankowy i zasady prawidłowego przygotowania przelewu. 

Odbiorca wpłaty - nazwa: 

First Aid Certification Centre 

Odbiorca wpłaty – adres: 

Unit 36, 88-90 Hatton Garden, London 

Numer rachunku bankowego w Polsce: 

63 1090 1623 0000 0001 2314 6579 



CO WPISAĆ W TYTULE PŁATNOŚCI PRZELEWU? 

W tytule płatności przelewu należy zawsze wpisać numer Invoice / Faktury 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I ZAPYTANIA 

We wszystkich sprawach można kontaktować się z Przedstawicielstwem i Biurem Obsługi Profesjonalistów First Aid Certification 
Centre w Polsce. 

W sprawach certyfikatów kursów pierwszej pomocy należy wysłać maila na adres: 

certyfikaty@faccpolska.pl 

W sprawach licencji profesjonalisty należy wysłać maila na adres dotyczy nowych licencji i odnowienia licencji): 

licencja@faccpolska.pl 

W sprawach innych (np. standardy kształcenia, zmiany i inne pytania organizacyjne) należy wysłać maila na adres: 

kontakt@faccpolska.pl 

Nasz adres w Polsce: 

PRZEDSTAWICIELSTWO I BIURO OBSŁUGI PROFESJONALISTÓW 
First Aid Certification Centre of London w Polsce 

ul. Wojska Polskiego 2/1 
47-400 Racibórz 

tel. 32 415 07 97 
(dla naszych profesjonalistów pracujemy od 12.00 do 16.00 w dniach od poniedziałku do czwartku) 

kontakt@faccpolska.pl 
 

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA KURSÓW 

First Aid Certification Centre of London oraz Przedstawicielstwo w Polsce może delegować uprawnioną osobę do przeprowadzenia 
tzw. ewaluacji zewnętrznej kursu. 

Ewaluacja może być prowadzona jako: 

 całościowa, 

 wybiórcza, 

 interwencyjna. 

Ewaluacja całościowa -  obejmuje wszystkie aspekty organizacji i prowadzenia kursu.  

Ewaluacja wybiórcza – obejmuje wybrane aspekty organizacji i prowadzenia kursu. 

Ewaluacja interwencyjna – obejmuje wszystkie aspekty organizacji i prowadzenia kursu oraz wyjaśnienie skargi, który wpłynęła do 
władz First Aid Certification Centre of London lub do Przedstawicielstwa w Polsce. 

Ewaluacja nie jest zapowiadana i może być realizowana na każdym kursie. 

KTO MOŻE PROWADZIĆ EWALUACJĘ? 

Do przeprowadzenia ewaluacji są uprawnione osoby, które posiadają certyfikat tzw. „wizytatora” (First Aid Certification Centre 
Inspector). Certyfikat jest wydany w formie karty plastikowej. 

Do pełnienia funkcji „INSPECTOR-a” na terytorium RP można powołać osobę, która posiada kwalifikacje: 

 Międzynarodowego Egzaminatora Pierwszej Pomocy (First Aid Internation Examiner), 

 Dyrektora Kursów Pierwszej Pomocy (First Aid Course Director), 

 Trenera Instruktorów Pierwszej Pomocy (First Aid Master Trainer Instructor). 

Z mocy prawa, kwalifikacje „INSPECTOR-a” na terenie RP posiadają: 



 dyrektor Przedstawicielstwa Polskiego First Aid Certification Centre of London, 

 zastępcy dyrektora Przedstawicielstwa Polskiego First Aid Certification Centre of London. 

SKARGI NA DZIAŁANIA PRZEDSTAWICIELSTWA W POLSCE 

Profesjonaliści mogą składać skargi i zapytania do First Aid Certification Centre w Londynie, pisząc na adres e-mail: 

office@facclondon.co.uk 

lub tradycyjną pocztą za pośrednictwem Przedstawicielstwa w Polsce (pisma w j. polskim) 

PRZEDSTAWICIELSTWO I BIURO OBSŁUGI PROFESJONALISTÓW 
First Aid Certification Centre of London w Polsce 

ul. Wojska Polskiego 2/1 
47-400 Racibórz 

 

ewentualnie bezpośrednio tradycyjną pocztą do FACC w Londynie (pisma w j. angielskim) 

FIRST AID CERTIFICATION CENTRE 
OF LONDON 

Unit 36, 88-90 Hatton Garden 
EC1N 8PG, London 

England 

 


