
 

 

 
 
 

 
 

 
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO  

SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 
 

91-029 ŁÓDŹ 

UL. WIELKOPOLSKA 70/72 
 

ZAPRASZA 

 
wszystkie osoby zainteresowane kursem 
kwalifikowanej pierwszej pomocy 

KPP 

 

Termin:     planowany od września  

Czas trwania kursu: 6 dni – 66 godzin + egzamin 

Kadra prowadząca: lekarze, ratownicy medyczni, 

pielęgniarki systemu 

Cena:  650 zł od osoby 

Uzyskany tytuł: RATOWNIK 

Zapisy na e-mail: sekretariat@cku-lodz.edu.pl 
 

Zapraszamy do składania dokumentów  
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Dlaczego kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP)? 

 

 Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy realizowany przez Centrum 

Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi 
pozwala na uzyskanie tytułu „Ratownika” zgodnie z art. 13 Ustawy  

z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym i tym 

samym pozwala uzyskać najwyższy możliwy stopień wyszkolenia w  zakresie 
ratownictwa, dostępny dla osób nie posiadających wykształcenia 

medycznego. 

 
 Kurs trwa 66 godzin i określony jest ramowym programem kursu 

opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia, w tym co najmniej 41 godzin 

kursu poświęcone jest na realizację ćwiczeń praktycznych oraz pozorowanych 

akcji ratunkowych. 

 

Głównym celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek 
współpracujących z systemem „Państwowe Ratownictwo Medyczne” ( GOPR, 

TOPR, WOPR, PSP, PCK ), do realizacji  zaawansowanych i skoordynowanych 

działań ratowniczych.  
 

Uczestnicy Kursu będą przygotowywani do pracy w grupach ratowniczych, 

których obowiązkiem jest niesienie  pomocy poszkodowanym w stanach 
zagrożenia zdrowia i życia. 

 

 
W wyniku realizacji kursu słuchacz posiada umiejętności m.in.: 

 

 
 interpretacji przepisów prawnych dotyczących Ratownictwa Medycznego, 

 zapewnienia bezpieczeństwa sobie i osobom poszkodowanym, 

 nawiązywania kontaktu z poszkodowanym i udzielania wsparcia 
psychicznego 

 przeprowadzania badania urazowego osoby poszkodowanej, 

 rozpoznawania stanów zagrożenia zdrowia i życia, 
 wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej osoby dorosłej, dziecka, 

niemowlęcia, noworodka,  

 prowadzenia resuscytacji w sytuacjach szczególnych, 
 wykonywania automatycznej defibrylacji zewnętrznej,  

 udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych w 

różnych stanach zagrożenia zdrowia i życia u osób poszkodowanych,  
 korzystania ze sprzętu ratowniczego, 

 postępowania w sytuacjach stresujących i trudnych, 

 kształtowania poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy, 
 kształtowania właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności 

ratunkowe. 

 


