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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

SZKOLENIE Z ZAKRESU KPP (KURSU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ 

POMOCY) DLA ŻOŁNIERZY 6 MAZOWIECKIEJ BRYGADY OBRONY 

TERYTORIALNEJ 

 

TERMINY SZKOLEŃ I ILOŚĆ OSÓB SZKOLONYCH 

Lp. Miejsce szkolenia 
TERMINY DO 

WYBORU 

ILOŚĆ OSÓB DO 

PRZESZKOLENIA – 

zamówienie podstawowe 

1. 

6MBOT 

ul. Marsa 110 Warszawa 

lub siedziba Wykonawcy 

9-13.11 

16-20.11 

23-27.11 

30.11-4.12 

7-12.12 

 

100 

 

 

Ilości uczestników szkolenia w poszczególnych terminach i miejscach mają charakter 

szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby 

uczestników w danym terminie i miejscu do wartości podpisanej umowy. 

 

SZKOLENIE REALIZOWANE NA PODSTAWIE1: 

 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. art. 12 

ust. 2 oraz art. 13 ust. 2 i 3 (Dz. U. z 2017 poz. 2195 j.t.); 

 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie 

kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z 2007 r. nr 60 poz. 408). 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z 

dnia 23 grudnia 2011 (Dz. U. z 2011 r. nr 299 poz. 1778) zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony 

Narodowej z dnia 12.12.2008 r. w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej 

pierwszej pomocy (Dz.U. z 2008 r. nr 229 poz. 1537). 

 

1
Wykonawca szkolenia realizuje szkolenie zgodnie z zapisami obowiązujących dokumentów normatywnych. 

 

ILOŚĆ SZKOLONYCH: 100 szkolonych osób.  



Załącznik nr 1 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu, numer referencyjny: 1500/RZ/2020 

Strona 2 z 4 

 

ZAKRES SZKOLENIA: 66 godz. zegarowych w tym 25 godzin zajęć teoretycznych i 41 

godzin zajęć praktycznych w ciągu 5 dni szkoleniowych.  

 

 

Lp. Temat/zagadnienie 
Liczba zajęć 

teoretycznych 

Liczba zajęć 

praktycznych 

Liczba godzin 

ogółem 

1 
Organizacja ratownictwa 

medycznego - podstawy prawne 
1 - 1 

2 

Bezpieczeństwo własne, 

poszkodowanego, miejsca 

zdarzenia 

2 1 3 

3 
Zestawy ratownicze, dezynfekcja 

sprzętu 
2 3 5 

4 

Elementy anatomii i fizjologii, 

ocena poszkodowanego, badanie 

wstępne oraz szczegółowe 

2 2 4 

5 Poszkodowany nieprzytomny 1 1 2 

6 

Resuscytacja (dorosły, dziecko, 

niemowlę, noworodek, sytuacje 

szczególne) 

2 8 10 

7 

Zasady defibrylacji 

poszkodowanego metodą 

półautomatyczną i automatyczną 

1 2 3 

8 Wstrząs 2 - 2 

9 

Inne stany nagłe - drgawki, 

cukrzyca, zawał mięśnia 

sercowego, udar mózgowy, 

zatrucia, podtopienie 

2 - 2 

10 

Urazy mechaniczne i obrażenia - 

złamania, zwichnięcia, skręcenia, 

krwotoki, obrażenia klatki 

piersiowej, brzucha, kręgosłupa, 

głowy i kończyn 

3 8 11 

11 

Urazy chemiczne, termiczne, 

elektryczne i obrażenia, zagrożenia 

środowiskowe, akty terroru 

2 1 3 

12 

Taktyka działań ratowniczych - 

zdarzenie masowe, mnogie, 

pojedyncze, segregacja wstępna, 

karta udzielonej pomocy, logistyka 

2 4 6 



Załącznik nr 1 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu, numer referencyjny: 1500/RZ/2020 

Strona 3 z 4 

 

13 Ewakuacja ze strefy zagrożenia 2 2 4 

14 

Udzielanie kwalifikowanej 

pierwszej pomocy w sytuacjach 

symulowanych 

- 7 7 

15 
Psychologiczne aspekty wsparcia 

poszkodowanych 
1 2 3 

16 
Zajęcia do dyspozycji 

prowadzących2 
   

Razem 25 41 66 
 

Wykonawca powinien zapewnić: 

1. Opracowany ,,Plan przebiegu kursu”. 

2. Sprawną organizację procesu dydaktycznego (jeden instruktor3 może prowadzić zajęcia 

praktyczne z grupą liczącą nie więcej niż 6 osób). 

3. Opracowany regulamin organizacyjny kursu, który określa w szczególności organizację 

szkolenia, zasady i tryb naboru osób przewidzianych do szkolenia oraz zakres obowiązków 

wykładowców i innych osób prowadzących zajęcia teoretyczne i praktyczne. 

4. Bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby osób uczestniczących w kursie zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie 

kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z 2007 nr 60 poz. 408 załącznik nr 1) – z 

zastrzeżeniem, że Zamawiający wydzieli pomieszczenia do realizacji szkolenia na terenie 

jednostki. Wykonawca na obowiązek wyposażyć pomieszczenia w sprzęt i wyroby medyczne 

wskazane w ww. rozporządzeniu. 

5. Dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie instruktorów prowadzących zajęcia organizator 

zapewnia we własnym zakresie. 

2 
W zależności od jednostki współpracującej z systemem, w której uczestnik kursu jest zatrudniony, pełni w niej służbę lub jest jej 

członkiem, można zwiększyć maksymalnie o 50 % liczbę godzin tego modułu, który jest najbardziej przydatny przy wykonywaniu zadań 
ratowniczych właściwych dla danej jednostki współpracującej z systemem.  
3 Zajęcia teoretyczne i praktyczne szkolenia prowadzą lekarz systemu, pielęgniarka systemu albo ratownik medyczny, posiadający aktualną 

wiedzę i umiejętności z zakresu objętego planem nauczania oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu 

medycznych czynności ratunkowych lub co najmniej pięcioletni staż służby lub pracy w służbie podległej lub nadzorowanej przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej.   

6. Realizację egzaminu składającego się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i 

praktycznego przed Komisję Egzaminacyjną, w której skład wchodzą: 

1) przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, którym jest: 

a) koordynator ratownictwa medycznego służby albo wyznaczony przez niego wojewódzki 

koordynator ratownictwa medycznego służby, albo osoba przez niego wskazana, albo: 

- koordynator ratownictwa medycznego szkoły policyjnej - w przypadku Policji, 
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- koordynator ratownictwa medycznego szkoły Państwowej Straży Pożarnej - w przypadku 

Państwowej Straży Pożarnej, 

b) w Ministerstwie Obrony Narodowej: 

- koordynator ratownictwa medycznego obwodu profilaktyczno-leczniczego, 

- koordynator ratownictwa medycznego Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego lub 

- koordynator ratownictwa medycznego jednostki szkolącej na potrzeby Wojskowej Ochrony 

Przeciwpożarowej; 

2) konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej właściwy ze względu na 

siedzibę podmiotu szkolącego lub inny lekarz systemu, a w przypadku Ministerstwa Obrony 

Narodowej - konsultant wojskowej służby zdrowia lub lekarz systemu wskazany przez 

konsultanta krajowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o 

konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 890, z 2009 r. Nr 76, poz. 641, z 

2017 r., poz. 211 oraz z 2018 r. poz. 2190 j.t.); 

3) przedstawiciel podmiotu szkolącego. 

7. Wystawienie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej 

pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika oraz zaświadczeń o zdaniu egzaminu potwierdzającego 

posiadanie tytułu ratownika. 

Wykonawca powinien posiadać:  

1. Niezbędny sprzęt i materiały medyczne do zabezpieczenia powyższego szkolenia.  

2. Kadrę instruktorską zajmującą się czynnie tematyką przedmiotowego szkolenia.  

 

Instruktorzy (Lekarz systemu, pielęgniarka systemu albo ratownik medyczny) powinni 

posiadać:  

1. Aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego planem nauczania oraz co najmniej 

trzyletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych 

lub co najmniej pięcioletni staż służby lub pracy w służbie podległej lub nadzorowanej przez 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej.  

 


