
 

Kurs instruktorów pierwszej pomocy w miejscu pracy (dla służb BHP) 
 
Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę edukacyjną kursu instruktorskiego pierwszej 

pomocy dla służb bhp w systemie edukacyjnym International First Aid Certification Centre  
z Newark (USA). 

 
W zakresie wiedzy i umiejętności ratowniczych, wszystkie programy edukacyjne 

uwzględniają najnowsze wytyczne i standardy z 2015r. (ILCOR, ERC). 

   International  First  Aid  Certification  Centre,  za  pośrednictwem  Przedstawicielstwa  IFACC  
w Polsce i BHP DLA BIZNESU OŚRODEK SZKOLENIOWY, realizuje międzynarodowe programy 
kształcenia profesjonalistów edukacji pierwszej pomocy. 

   W ramach systemu edukacyjnego International First Aid Certification Centre, na terytorium 
RP  prowadzimy  kursy  pierwszej  pomocy  oraz  kursy  dla  edukatorów  (profesjonalistów) 
pierwszej pomocy,  tj. dla nauczycieli oraz  specjalistyczne  kursy dla  instruktorów pierwszej 
pomocy  służb  BHP  i  p.poż.  Kursy  są  prowadzone  przez  uprawnionych  nauczycieli, 
instruktorów, trenerów.  
 

Kurs  instruktorów  pierwszej  pomocy  w  miejscu  pracy  (dla  służb  BHP)  jest  specjalnym 
programem doskonalenia kadr BHP w Polsce. Kurs prowadzony jest metodą bleded learning. 
Oznacza to, że część zajęć jest prowadzona zdalnie na podstawie dostarczonych materiałów 
do  samokształcenia,  a  zajęcia  praktyczne  i  dydaktyczne  prowadzone  są  
w  formie  1‐go  zjazdu,  trwającego  2  dni  (sobota‐niedziela).  Kurs  jest  prowadzony  na 
podstawie licencji International First Aid Certification Centre. Kurs ten nie różni się niczym od 
kursu  instruktorskiego pierwszej pomocy prowadzonego dla  innych osób.  Jednakże osoby, 
który posiadają  kwalifikacje BHP mogą po  tym  kursie prowadzić dodatkowo  specjalny  typ 
kursu podstawowego pn.  "pierwsza pomoc w miejscu pracy". Kurs  instruktorów pierwszej 
pomocy dla służb BHP składa się z 2‐ch części (ratowniczej  i  instruktorskiej). Kurs pierwszej 
pomocy  został  wprowadzony  do  programu  kształcenia  w  wielu  krajach.  Dzięki  temu, 
kandydat rozpoczynający kurs nie musi posiadać wiedzy  i umiejętności w zakresie pierwszej 
pomocy, aby rozpocząć kształcenie na kursie instruktorskim pierwszej pomocy dla służb BHP. 

 
 
Nazwa kursu instruktorskiego pierwszej pomocy dla służ BHP (w j. polskim) 
Instruktor pierwszej pomocy w miejscu pracy IFACC 
 
Nazwa kursu instruktorskiego pierwszej pomocy dla służb BHP (j. angielski) 
First Aid at Work Instructor IFACC 
 
Instytucja certyfikująca 
International First Aid Certification Centre (Newark, USA) 



Instytucja certyfikująca w Polsce 
IFACC POLSKA  

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do nauczania pierwszej 
pomocy, dodatkowej pomocy poszkodowanym, pomocy dzieciom używani AED, w sytuacji 
zagrożenia życia lub zdrowia. 
 
Wartością podjętej edukacji jest poszerzenie nabytych umiejętności ratowniczych  
o umiejętności dydaktyczne, zwiększenie bezpieczeństwa w rodzinie, domu i pracy oraz 
uzyskanie kwalifikacji Instruktora Pierwszej Pomocy w Miejscu Pracy IFACC (First Aid  
at Work Instructor IFACC). 
 
Realizacja zajęć kursu podzielona jest na dwa elementy: 

• blok samokształcenia, 
• blok zajęć stacjonarnych. 

W bloku zajęć samokształceniowych, słuchacz na ok. 14‐7 dni przed zajęciami stacjonarnymi 
otrzymuje podręczniki  instruktorskie w formacie pdf pocztą elektroniczną. Słuchacz uczy się 
samodzielnie  wiedzy  teoretycznej  we  własnym  tempie  i  czasie,  zgodnie  z  sugestiami 
zawartymi w podręczniku/podręcznikach.  
 
W bloku  zajęć  stacjonarnych  słuchacz bierze udział w  zajęciach prowadzonych metodami 
aktywnymi.  Zajęcia  obejmują  m.in.  sprawdzenie  wiedzy  kandydata  na  poziomie 
ratowniczym, dydaktykę pierwszej pomocy i organizację kursów pierwszej pomocy.  
  
Stosujemy  najbardziej  skuteczną  metodę  nauczania  „STEP  BY  STEP”.  Jest  to  najlepsza 
metoda  do  nauczania  tzw.  umiejętności motorycznych. Oznacza  to,  że trener  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 
zadowalający  i  gwarantujący  jego  prawidłowe  wykonanie  przez  uczestnika.  Wszystkie 
ćwiczenia, które wykonuje słuchacz są wykonywane  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. 

Zajęcia prowadzimy w małych 6‐cio osobowych grupach, a część stacjonarna zajęć kursu 
trwa dwa dni. 
 
Abslowent kursu otrzymuje certyfikat w j. angielskim oraz zaświadczenie urzędowe  
o ukończeniu kursu, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego  
RP – MEN‐III. 
 
Dostęp do materiałów  
Po zakończonym kursie instruktor otrzymuje dostęp do specjalnego działy instruktorskiego.  



W dziale tym znajdują się materiały pomocnicze, prezentacje i dokumenty do wszystkich 
kursów. 

CENA ‐ KURS INSTRUKTORSKI PIERWSZEJ POMOCY DLA SŁUŻB BHP IFACC 
1.490 zł brutto 
 
KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE 

Po ukończeniu kursu i otrzymaniu licencji instruktorskiej absolwent będzie upoważniony do: 

 prowadzenia kursów pierwszej pomocy, 

 prowadzenia kursów podstawowych pierwszej pomocy, 

 prowadzenia kursów pod nazwą „pierwsza pomoc w miejscu pracy”  (ten kurs mogą 

prowadzić tylko instruktorzy z wykształceniem kierunkowym bhp). 

Wystawiania zaświadczeń pod nazwą: 

NAZWA KURSU W J. ANGIELSKIM 

THEORETICAL TEACHING BASIC FIRST AID AT WORK 

NAZWA KURSU W J. POLSKIM 

TEORETYCZNY INSTRUKTAŻ PODSTAWOWY PIERWSZEJ POMOCY W MIEJSCU PRACY 

ZAŚWIADCZENIA  SĄ  DARMOWE  DO  POBRANIA  Z  INDYWIDUALNEGO  PANELU 

INSTRUKTORSKIEGO. 

 

CZAS TRWANIA KURSU INSTRUKTORSKIEGO 
Przed  kursem,  uczestnik  otrzymuje  materiały  do  samokształcenia  i  uczy  się  zagadnień  
teoretycznych  na  podstawie  dostarczonego  podręcznika.  Ten  element  kształcenia  odbywa 
się poza naszą placówką. 
Część  edukacyjna  wymagająca  udziału  w  ćwiczeniach  praktycznych  i  scenariuszach  jest 
realizowana w siedzibie placówki i trwa 2 dni.  
Przybliżony czas trwania części praktycznej kursu w każdym dniu to ok. 8 godzin lekcyjnych. 
 

PROGRAM – DZIEŃ 1 
ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA KURSIE 
Część organizacyjna 

 rejestracja uczestników, 
 powitanie uczestników, 
 przedstawienie prowadzącego zajęcia, 
 przedstawienie uprawnień  trenera  (pokazanie certyfikatu świadczącym o posiadaniu 
ważnego statusu nauczycielskiego danej organizacji). 

 
Część integracyjna 

 przedstawienie się uczestników, 
 motywacje  uczestników  do  podjęcia  kształcenia  na  kursie  instruktorów  pierwszej 
pomocy. 



 
Część główna 

 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), 
 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), 

 ocena obrażeń u poszkodowanego, 
 ocena stanu nagłego zachorowania.  

 
PROGRAM – DZIEŃ 2 

 



ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA KURSIE 
Część organizacyjna 

 rejestracja uczestników, 
 powitanie uczestników, 

 
Część główna 

 standardy organizacji kursów i szkoleń pierwszej pomocy, 
 dydaktyka pierwszej pomocy, 
 filozofia kursów i szkoleń, 
 zasady oceniania i egzaminowania, 
 certyfikacja kursantów, 
 nauczanie umiejętności motorycznych (organizacja ćwiczeń i scenariuszy 
ratowniczych), 

 marketing kursów i szkoleń.  
 
Część ewaluacyjna 

 egzamin praktyczny (prezentacje na poziomie instruktorskim), 
 egzamin w formie testu (50 pytań – 70 % poprawnych odpowiedzi zalicza), 
 sprawdzenie wyników egzaminu, 
 przedstawienie wyników egzaminu, 
 omówienie wszystkich błędów z egzaminu, 
 podpisanie arkuszy egzaminacyjnych przez kursantów i trenera, 
 wypełnienie przez kursantów ankiety ewaluacyjnej kursu (ocena pracy instruktora). 

 
Część zakończenia kursu 

 wypełnienie i podpisanie aplikacji umożliwiającej wydanie właściwych certyfikatów, 
 wręczenie    tymczasowego  zaświadczenia  /  certyfikatu    o  ukończeniu  kursu  
w j. polskim i angielskim. 
 

 
 
 


