
 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KURSU DLA DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH 

(Z PODZIAŁEM NA DNI – KAŻDY DZIEŃ NA OSOBNEJ STRONIE) 

DZIEŃ 1 (1–8)   DATA: 09.03.2020 (DZIEŃ, MIESIĄC, ROK) 

A. Zajęcia teoretyczne (wykłady) 
 

Lp. 
Godzina od 

– do Temat wykładu 

Tytuł, imię i nazwisko  

wykładowcy/prowadzącego– kwalifikacje
2)

 

Liczba godzin dyd. 

 (1 godzina dyd.  

= 45 minut) 

1 08:00-08:25 
System ratownictwa medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i 

w innych państwach. 
Krzysztof  Krzemień – pielęgniarz systemu 0,5 

2 08:25-09:10 

Organizacja, zadania oraz kompetencje jednostek współpracujących  

z systemem, o których mowa  w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 

2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz innych jednostek 

realizujących zadania z zakresu ratownictwa. 

Witold Duda – ratownik medyczny 1 

3 09:10-09:35 Organizacja systemu powiadamiania ratunkowego. Witold Duda – ratownik medyczny 0,5 

4 09:50-11:20 
Zasady udzielania pierwszej pomocy oraz zasady przekazywania 

niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy. 
dr n. med. Marcin Kunecki – lekarz systemu 2 

Razem liczba godzin zajęć teoretycznych 4 
 

B. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE / ĆWICZENIA (W GRUPACH) Z UŻYCIEM SPRZĘTU DYDAKTYCZNEGO 
 

Lp. 

 

Godzina 

 od – do 

Grupa 

1) Temat zajęć praktycznych / ćwiczeń 

2) Sprzęt dydaktyczny użyty w czasie zajęć 

 

Tytuł, imię i nazwisko 

prowadzącego/instruktora– 

kwalifikacje
2)

 

Liczba godzin dyd. 

(1 godzina dyd. = 

45 minut) 

1 
11:45-13:15 
13:30-15:00 

1 

1) Zasady udzielania pierwszej pomocy oraz zasady przekazywania niezbędnych 

informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy. 

2) Zestaw do nauki podstawowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla noworodka, 

dziecka i dorosłego, rejestrator rozmów, centrala dyspozytorska, projektor 

Krzysztof  Krzemień – 

pielęgniarz systemu 
4 

2 
11:45-13:15 
13:30-15:00 

2 

1) Zasady udzielania pierwszej pomocy oraz zasady przekazywania niezbędnych 

informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy. 

2) Zestaw do nauki podstawowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla 

noworodka, dziecka i dorosłego, rejestrator rozmów, centrala dyspozytorska, 

projektor 

Witold Duda – ratownik 

medyczny 
4 

Razem liczba godzin zajęć praktycznych / ćwiczeń 4/grupa 

 



 

DZIEŃ 2 (1–8)   DATA: 10.03.2020  (DZIEŃ, MIESIĄC, ROK) 

 

A. Zajęcia teoretyczne (wykłady) 
 

Lp. 
Godzina od 

– do Temat wykładu 

Tytuł, imię i nazwisko  

wykładowcy/prowadzącego– kwalifikacje
2)

 

Liczba godzin dyd. 

(1 godzina dyd. = 

45 minut) 

1 
08:00-09:55 

 

Zasady i procedury przyjmowania wezwań oraz dysponowania  

zespołami ratownictwa medycznego 
Jan Koza – dyspozytor medyczny  2,5 

2 09:55-10:20 
Zadania lekarza koordynatora ratownictwa medycznego  

i zasady współpracy. 
Jan Koza – dyspozytor medyczny 0,5 

Razem liczba godzin zajęć teoretycznych 3  

 

B. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE / ĆWICZENIA (W GRUPACH) Z UŻYCIEM SPRZĘTU DYDAKTYCZNEGO 
 

Lp. 
Godzina 

 od – do 
Grupa 

1) Temat zajęć praktycznych / ćwiczeń 

2) Sprzęt dydaktyczny użyty w czasie zajęć 

 

Tytuł, imię i nazwisko 

prowadzącego/instruktora– kwalifikacje
2)

 

Liczba godzin 

dyd. (1 godzina 

dyd. = 45 minut) 

1 
10:30-12:00 
12:30-14:00 

1 

1) Zasady i procedury przyjmowania wezwań oraz 

dysponowania zespołami ratownictwa medycznego. 

2) Rejestrator rozmów, centrala dyspozytorska, projektor 

 

Jan Koza – dyspozytor medyczny 4 

2 14:15-15:00 1 

1) Zadania lekarza koordynatora ratownictwa medycznego  

i zasady współpracy. 

2) Rejestrator rozmów, centrala dyspozytorska, projektor 
Jan Koza – dyspozytor medyczny 1 

3 
10:30-12:00 
12:30-14:00 

2 

1) Zasady i procedury przyjmowania wezwań oraz 

dysponowania zespołami ratownictwa medycznego. 

2) Rejestrator rozmów, centrala dyspozytorska, projektor 

 

Witold Duda – ratownik medyczny 4 

4 14:15-15:00 2 

1) Zadania lekarza koordynatora ratownictwa medycznego  

i zasady współpracy. 

2) Rejestrator rozmów, centrala dyspozytorska, projektor 
Witold Duda – ratownik medyczny 1 

Razem liczba godzin zajęć praktycznych / ćwiczeń 5/grupa 

 

 



 

DZIEŃ 3 (1–8)   DATA: 11.03.2020  (DZIEŃ, MIESIĄC, ROK) 

 

A. Zajęcia teoretyczne (wykłady) 
 

Lp. 
Godzina od 

– do Temat wykładu 

Tytuł, imię i nazwisko  

wykładowcy/prowadzącego– kwalifikacje
2)

 

Liczba godzin dyd. 

(1 godzina dyd. = 

45 minut) 

1 08:00-08:45 

Zasady zbierania wywiadu medycznego, podstawy i algorytmy 

zbierania wywiadu medycznego przez dyspozytorów 

medycznych, system kodowania i kwalifikacji wezwań. 
Jan Koza – dyspozytor medyczny  1 

2 08:45-09:30 
Zasady komunikacji i postepowania dyspozytora medycznego  

z osobami z zaburzeniami psychicznymi. 
Jan Koza – dyspozytor medyczny 1 

3 09:45-10:30 
Zasady komunikacji i postepowania dyspozytora medycznego  

z  dziećmi 
Jan Koza – dyspozytor medyczny 1 

Razem liczba godzin zajęć teoretycznych 3  

 

 

 

Uwaga: Tabele A i B należy przystosować do liczby zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych danego dnia kursu, dodając lub usuwając 

odpowiednie wiersze. Łącznie czas zajęć jednego dnia nie może przekraczać 8 godzin dydaktycznych. 

Zajęcia teoretyczne (wykłady) mogą być prowadzone łącznie dla wszystkich uczestników kursu. Zajęcia praktyczne (ćwiczenia) odbywają  

się w grupach ćwiczeniowych liczących nie więcej niż 10 osób + 1 instruktor z użyciem sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zajęć. 

 
 

1) Wpisać odpowiednio: lekarz medycyny ratunkowej lub lekarz systemu, pielęgniarka systemu, ratownik medyczny, dyspozytor medyczny, psycholog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

B. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE / ĆWICZENIA (W GRUPACH) Z UŻYCIEM SPRZĘTU DYDAKTYCZNEGO 
 

Lp. 
Godzina 

 od – do 
Grupa 

1)  Temat zajęć praktycznych / ćwiczeń 

2) Sprzęt dydaktyczny użyty w czasie zajęć 

 

Tytuł, imię i nazwisko 

prowadzącego/instruktora– 

kwalifikacje
2)
 

Liczba godzin dyd. (1 

godzina dyd. = 45 

minut) 

1 
10:30-12:00 
12:30-13:15 

1 

1) Zasady zbierania wywiadu medycznego, podstawy i algorytmy 

zbierania wywiadu medycznego przez dyspozytorów 

medycznych, system kodowania i kwalifikacji wezwań. 

2) Rejestrator rozmów, centrala dyspozytorska, projektor 

Jan Koza  

– dyspozytor medyczny 
3 

2 13:15-14:00 1 

1) Zasady komunikacji i postepowania dyspozytora medycznego  

z osobami z zaburzeniami psychicznymi. 

2) Rejestrator rozmów, centrala dyspozytorska, projektor 

Jan Koza  

– dyspozytor medyczny 
1 

3 14:15-15:00 1 

1) Zasady komunikacji i postepowania dyspozytora medycznego 

z dziećmi 

2) Rejestrator rozmów, centrala dyspozytorska, projektor 

Jan Koza  

– dyspozytor medyczny 
1 

4 10:30-11:15 2 

1) Zasady komunikacji i postepowania dyspozytora medycznego 

z dziećmi 

2) Rejestrator rozmów, centrala dyspozytorska, projektor 

Witold Duda – ratownik 

medyczny 
1 

5 11:15-12:00 2 

1) Zasady komunikacji i postepowania dyspozytora medycznego  

z osobami z zaburzeniami psychicznymi. 

2) Rejestrator rozmów, centrala dyspozytorska, projektor 

Witold Duda – ratownik 

medyczny 
1 

6 
12:30-14:00 
14:15-15:00 

2 

1) Zasady zbierania wywiadu medycznego, podstawy i algorytmy 

zbierania wywiadu medycznego przez dyspozytorów 

medycznych, system kodowania i kwalifikacji wezwań. 

2) Rejestrator rozmów, centrala dyspozytorska, projektor 

Witold Duda – ratownik 

medyczny 
3 

Razem liczba godzin zajęć praktycznych / ćwiczeń 5/grupa 

 

 

 

 

 

 

 



 

DZIEŃ 4 (1–8)   DATA: 12.03.2020  (DZIEŃ, MIESIĄC, ROK) 

A. Zajęcia teoretyczne (wykłady) 
 

Lp. 
Godzina od 

– do Temat wykładu 

Tytuł, imię i nazwisko  

wykładowcy/prowadzącego– kwalifikacje
2)

 

Liczba godzin dyd. 

(1 godzina dyd. = 

45 minut) 

1 08:00-09:30 
Zasady postepowania w przypadku  zdarzeń 

mnogich/masowych i katastrof. 
Witold Duda – ratownik medyczny  2 

2 09:30-10:15 

Zasady współpracy z lotniczymi zespołami ratownictwa 

medycznego, wskazania do ich uzycia i sposób 

dysponowania. 

Witold Duda – ratownik medyczny 1 

Razem liczba godzin zajęć teoretycznych 3  

 

B. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE / ĆWICZENIA (W GRUPACH) Z UŻYCIEM SPRZĘTU DYDAKTYCZNEGO 
 

Lp. 
Godzina 

 od – do 
Grupa 

1) Temat zajęć praktycznych / ćwiczeń 

2) Sprzęt dydaktyczny użyty w czasie zajęć 

 

Tytuł, imię i nazwisko 

prowadzącego/instruktora– 

kwalifikacje
2)
 

Liczba godzin 

dyd. (1 godzina 

dyd. = 45 minut) 

1 10:30-11:15 1 

1) Zasady współpracy z lotniczymi zespołami ratownictwa 

medycznego, wskazania do ich uzycia i sposób 

dysponowania. 

2) Rejestrator rozmów, centrala dyspozytorska, projektor 

Witold Duda – ratownik medyczny 1 

2 
11:15-12:00 
12:30-14:45 

1 

1) Zasady postepowania w przypadku zdarzeń 

mnogich/masowych i katastrof. 

2) Projektor multimedialny, zestaw do segregacji.   
Witold Duda – ratownik medyczny 4 

3 10:30-11:15 2 

1) Zasady współpracy z lotniczymi zespołami ratownictwa 

medycznego, wskazania do ich użycia i sposób 

dysponowania. 

2) Rejestrator rozmów, centrala dyspozytorska, projektor 

 

Krzysztof  Krzemień – pielęgniarz 

systemu 

 

1 

4 
11:15-12:00 
12:30-14:45 

2 

1) Zasady postepowania w przypadku zdarzeń 

mnogich/masowych i katastrof. 

2) Projektor multimedialny, zestaw do segregacji.   

Krzysztof  Krzemień – pielęgniarz 

systemu 

 

4 

Razem liczba godzin zajęć praktycznych / ćwiczeń 5/grupa 

 



 

 

DZIEŃ 5 (1–8)   DATA: 16.03.2020  (DZIEŃ, MIESIĄC, ROK) 

 

A. Zajęcia teoretyczne (wykłady) 
 

Lp. 
Godzina od 

– do Temat wykładu 

Tytuł, imię i nazwisko  

wykładowcy/prowadzącego– kwalifikacje
2)

 

Liczba godzin dyd. 

(1 godzina dyd. = 

45 minut) 

1 08:00-08:25 

Wybrane zagadnienia z medycyny ratunkowej niezbędne do 

realizacji zadań dyspozytora medycznego. 

 

Jan Koza – dyspozytor medyczny  0,5 

2 08:25-08:50 

Zasady koordynacji działań ratowniczych na terenie 

województwa oraz w przypadku potrzeby użycia zespołów 

ratownictwa medycznego spoza obszaru województwa. 

Jan Koza – dyspozytor medyczny 0,5 

3 08:50-09:35 
Zasady komunikacji i postepowania dyspozytora 

medycznego z osobami o utrudnionym kontakcie 
Jan Koza – dyspozytor medyczny 1 

Razem liczba godzin zajęć teoretycznych 2  

 

 

 

Uwaga: Tabele A i B należy przystosować do liczby zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych danego dnia kursu, dodając lub usuwając 

odpowiednie wiersze. Łącznie czas zajęć jednego dnia nie może przekraczać 8 godzin dydaktycznych. 

Zajęcia teoretyczne (wykłady) mogą być prowadzone łącznie dla wszystkich uczestników kursu. Zajęcia praktyczne (ćwiczenia) odbywają  

się w grupach ćwiczeniowych liczących nie więcej niż 10 osób + 1 instruktor z użyciem sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zajęć. 

 
 

1) Wpisać odpowiednio: lekarz medycyny ratunkowej lub lekarz systemu, pielęgniarka systemu, ratownik medyczny, dyspozytor medyczny, psycholog. 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

B. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE / ĆWICZENIA (W GRUPACH) Z UŻYCIEM SPRZĘTU DYDAKTYCZNEGO 
 

Lp. 
Godzina 

 od – do 
Grupa 

1) Temat zajęć praktycznych / ćwiczeń 

2) Sprzęt dydaktyczny użyty w czasie zajęć 

 

Tytuł, imię i nazwisko 

prowadzącego/instruktora– 

kwalifikacje
2)
 

Liczba godzin 

dyd. (1 godzina 

dyd. = 45 minut) 

1 09:45-12:00 1 

1) Wybrane zagadnienia z medycyny ratunkowej niezbędne 

do realizacji zadań dyspozytora medycznego. 

2) Rejestrator rozmów, centrala dyspozytorska, projektor 

 

Jan Koza – dyspozytor medyczny 3 

3 12:30-14:00 1 

1) Zasady koordynacji działań ratowniczych na terenie 

województwa oraz w przypadku potrzeby użycia zespołów 

ratownictwa medycznego spoza obszaru województwa. 

2) Rejestrator rozmów, centrala dyspozytorska, projektor 

Jan Koza – dyspozytor medyczny 2 

4 14:15-15:00 1 

1) Zasady komunikacji i postepowania dyspozytora 

medycznego z osobami o utrudnionym kontakcie 

2) Rejestrator rozmów, centrala dyspozytorska, projektor 
Jan Koza – dyspozytor medyczny 1 

5 09:45-10:30 2 

1) Zasady komunikacji i postepowania dyspozytora 

medycznego z osobami o utrudnionym kontakcie 

2) Rejestrator rozmów, centrala dyspozytorska, projektor 
Witold Duda – ratownik medyczny 1 

6 10:30-12:00 2 

1) Zasady koordynacji działań ratowniczych na terenie 

województwa oraz w przypadku potrzeby użycia zespołów 

ratownictwa medycznego spoza obszaru województwa. 

2) Rejestrator rozmów, centrala dyspozytorska, projektor 

Witold Duda – ratownik medyczny 2 

7 
12:30 - 14:00 
14:15-15:00 

2 

1) Wybrane zagadnienia z medycyny ratunkowej niezbędne 

do realizacji zadań dyspozytora medycznego. 

2) Rejestrator rozmów, centrala dyspozytorska, projektor 

 

Witold Duda – ratownik medyczny 3 

Razem liczba godzin zajęć praktycznych / ćwiczeń 6/grupa 

 

 

 

 

 

 



 

 

DZIEŃ 6 (1–8)   DATA: 17.03.2020  (DZIEŃ, MIESIĄC, ROK) 

 

A. Zajęcia teoretyczne (wykłady) 
 

Lp. 
Godzina od 

– do Temat wykładu 

Tytuł, imię i nazwisko  

wykładowcy/prowadzącego– 

kwalifikacje
2)

 

Liczba godzin dyd. (1 

godzina dyd. = 45 minut) 

1 08:00-09:10 Zasady korzystania z SWD PRM Witold Duda – ratownik medyczny 1,5 

2 09:10-09:35 

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia katastrof naturalnych  

lub awarii technicznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r. o 

stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, Nr 74, poz. 676 oraz z 

2006r. Nr 50, poz. 360 i Nr 191, poz. 1410) 

 

Jan Koza – dyspozytor medyczny 0,5 

3 09:45-11:15 Zasady korzystania z modułu mapowego SWD PRM Jan Koza – dyspozytor medyczny 2 

Razem liczba godzin zajęć teoretycznych 4  

B. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE / ĆWICZENIA (W GRUPACH) Z UŻYCIEM SPRZĘTU DYDAKTYCZNEGO 
 

Lp. 
Godzina 

 od – do 
Grupa 

1) Temat zajęć praktycznych / ćwiczeń 

2) Sprzęt dydaktyczny użyty w czasie zajęć 

 

Tytuł, imię i nazwisko 

prowadzącego/instruktora– kwalifikacje
2)

 

Liczba godzin dyd. (1 

godzina dyd. = 45 minut) 

1 
11:45-13:15 
13:30-15:00 

1 

1) Sytuacje pozorowane (ćwiczenia scenariusze) 

2) Zestaw do nauki podstawowej resuscytacji krążeniowo-

oddechowej dla noworodka, dziecka i dorosłego, 

rejestrator rozmów, centrala dyspozytorska, projektor 

Jan Koza – dyspozytor medyczny 4 

2 
11:45-13:15 
13:30-15:00 

2 

1) Sytuacje pozorowane (ćwiczenia scenariusze) 

2) Zestaw do nauki podstawowej resuscytacji krążeniowo-

oddechowej dla noworodka, dziecka i dorosłego, 

rejestrator rozmów, centrala dyspozytorska, projektor 

Witold Duda – ratownik medyczny 4 

Razem liczba godzin zajęć praktycznych / ćwiczeń 4/grupa 

 

 

 

 

 



 

DZIEŃ 7 (1–8)   DATA: 18.03.2020  (DZIEŃ, MIESIĄC, ROK) 

 

 

A. Zajęcia teoretyczne (wykłady) 
 

Lp. 
Godzina 

od – do Temat wykładu 

Tytuł, imię i nazwisko  

wykładowcy/prowadzącego– kwalifikacje
2)

 

Liczba godzin dyd. (1 

godzina dyd. = 45 minut) 

1 08:00-08:45 
Podstawy odpowiedzialności karnej i cywilnej 

dyspozytora medycznego 
Jan Koza – dyspozytor medyczny  1 

2 08:45-09:30 
Zasady korzystania ze środków łączności na potrzeby 

system Państwowe Ratownictwo Medyczne. 

Jan Koza – dyspozytor medyczny 

 
1 

3 09:30-10:15 Wsparcie psychologiczne dla dyspozytora. Jacek Skrobot - psycholog 1 

Razem liczba godzin zajęć teoretycznych 3  

 

 

Uwaga: Tabele A i B należy przystosować do liczby zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych danego dnia kursu, dodając lub usuwając 

odpowiednie wiersze. Łącznie czas zajęć jednego dnia nie może przekraczać 8 godzin dydaktycznych. 

Zajęcia teoretyczne (wykłady) mogą być prowadzone łącznie dla wszystkich uczestników kursu. Zajęcia praktyczne (ćwiczenia) odbywają  

się w grupach ćwiczeniowych liczących nie więcej niż 10 osób + 1 instruktor z użyciem sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zajęć. 

 
 

1) Wpisać odpowiednio: lekarz medycyny ratunkowej lub lekarz systemu, pielęgniarka systemu, ratownik medyczny, dyspozytor medyczny, psycholog. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

B. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE / ĆWICZENIA (W GRUPACH) Z UŻYCIEM SPRZĘTU DYDAKTYCZNEGO 
 

Lp. 
Godzina 

 od – do 
Grupa 

1) Temat zajęć praktycznych / ćwiczeń 

2) Sprzęt dydaktyczny użyty w czasie zajęć 

 

Tytuł, imię i nazwisko 

prowadzącego/instruktora– 

kwalifikacje
2)
 

Liczba godzin dyd. 

(1 godzina dyd. = 45 

minut) 

1 10:30-12:00 1 
1) Wsparcie psychologiczne dla dyspozytora. 

2) Projektor multimedialny, tablica.  
Jacek Skrobot - psycholog 2 

2 12:30-14:00 1 

1) Sytuacje pozorowane (ćwiczenia scenariusze) 

2) Zestaw do nauki podstawowej resuscytacji krążeniowo-

oddechowej dla noworodka, dziecka i dorosłego, 

rejestrator rozmów, centrala dyspozytorska, projektor 

Witold Duda – ratownik medyczny 2 

3 14:15-15:00 1 
1) Zasady korzystania ze środków łączności na potrzeby 

system Państwowe Ratownictwo Medyczne. 

2) Rejestrator rozmów, centrala dyspozytorska, projektor 

Witold Duda – ratownik medyczny 1 

4 10:30-12:00 2 

1) Sytuacje pozorowane (ćwiczenia scenariusze) 

2) Zestaw do nauki podstawowej resuscytacji krążeniowo-

oddechowej dla noworodka, dziecka i dorosłego, 

rejestrator rozmów, centrala dyspozytorska, projektor 

Jan Koza – dyspozytor medyczny 2 

5 12:30-14:00 2 
1) Wsparcie psychologiczne dla dyspozytora. 

2) Projektor multimedialny, tablica. 
Jacek Skrobot - psycholog 2 

6 14:15-15:00 2 
1) Zasady korzystania ze środków łączności na potrzeby 

system Państwowe Ratownictwo Medyczne. 

2) Rejestrator rozmów, centrala dyspozytorska, projektor 

Jan Koza – dyspozytor medyczny 1 

Razem liczba godzin zajęć praktycznych / ćwiczeń 5/grupa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DZIEŃ 8 (1–8)   DATA: 19.03.2020 (DZIEŃ, MIESIĄC, ROK) 

A. Zajęcia teoretyczne (wykłady) 
 

Lp. 
Godzina 

od – do Temat wykładu 

Tytuł, imię i nazwisko  

wykładowcy/prowadzącego– kwalifikacje
2)

 

Liczba godzin dyd. 

(1 godzina dyd. = 

45 minut) 

- - - - - 

Razem liczba godzin zajęć teoretycznych   

 
 

 

 

2)      Wpisać odpowiednio: lekarz medycyny ratunkowej lub lekarz systemu, pielęgniarka systemu, ratownik medyczny, dyspozytor medyczny, psycholog. 

 

B. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE / ĆWICZENIA (W GRUPACH) Z UŻYCIEM SPRZĘTU DYDAKTYCZNEGO 
 

Lp. 
Godzina 

 od – do 
Grupa 

2) Temat zajęć praktycznych / ćwiczeń 

3) Sprzęt dydaktyczny użyty w czasie zajęć 

 

Tytuł, imię i nazwisko 

prowadzącego/instruktora– 

kwalifikacje
2)
 

Liczba godzin dyd. (1 

godzina dyd. = 45 

minut) 

1 
08:00-09:30 
09:45-11:15 

1 

1) Sytuacje pozorowane (ćwiczenia scenariusze) 

2) Zestaw do nauki podstawowej resuscytacji krążeniowo-

oddechowej dla noworodka, dziecka i dorosłego, 

rejestrator rozmów, centrala dyspozytorska, projektor 

Jan Koza – dyspozytor medyczny 4 

2 
08:00-09:30 
09:45-11:15 

2 

1) Sytuacje pozorowane (ćwiczenia scenariusze) 

2) Zestaw do nauki podstawowej resuscytacji krążeniowo-

oddechowej dla noworodka, dziecka i dorosłego, 

rejestrator rozmów, centrala dyspozytorska, projektor 

Witold Duda – ratownik medyczny 4 

Razem liczba godzin zajęć praktycznych / ćwiczeń 4/grupa 

 

Uwaga: Tabele A i B należy przystosować do liczby zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych danego dnia kursu, dodając lub usuwając 

odpowiednie wiersze. Łącznie czas zajęć jednego dnia nie może przekraczać 8 godzin dydaktycznych. 

Zajęcia teoretyczne (wykłady) mogą być prowadzone łącznie dla wszystkich uczestników kursu. Zajęcia praktyczne (ćwiczenia) odbywają  

się w grupach ćwiczeniowych liczących nie więcej niż 10 osób + 1 instruktor z użyciem sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zajęć. 

 
 

4) Wpisać odpowiednio: lekarz medycyny ratunkowej lub lekarz systemu, pielęgniarka systemu, ratownik medyczny, dyspozytor medyczny, psycholog. 

 
 

 


