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NAZWA KURSU 
KURS TRENERÓW INSTRUKTORÓW PIERWSZEJ POMOCY 
 

KOD KURSU 
FAMTI 
 

TYTUŁ W J. ANGIELSKIM PO KURSIE INSTRUKTORSKIM FIRST AID CERTFICATION 
CENTRE 
First Aid Master Trainer Instructor 

 
MIASTA PROWADZENIA KURSÓW/SZKOLEŃ PRZEZ KRAJOWE BIURO AKREDYTACJI FACC 
POLSKA 

 Racibórz   (woj. śląskie) 

 Warszawa   (woj. mazowieckie) 
 Wrocław   (woj. dolnośląskie) 

 Poznań   (woj. wielkopolskie) – dla grup minimum 4 osobowych 

 Szczecin  (woj. zachodnio-pomorskie) – dla grup minimum 4 osobowych 
 Kraków   (woj. małopolskie) – dla grup minimum 4 osobowych 

 
NASZE KURSY I SZKOLENIA SĄ TAKŻE PROWADZONE W WIELU INNYCH MIASTACH 
POLSKI. ZADAJ NAM PYTANIE O MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA W INNYCH MIASTACH 
PRZEZ ARKUSZ ZAPYTAŃ NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ. 
 
INSTYTUCJA CERTYFIKUJĄCA 
First Aid Certification Centre (London) 
 
 
 

First Aid Certification Centre z siedzibą w Londynie, jest instytucją specjalizującą się w nauczaniu  
pierwszej pomocy i wdrażania nowoczesnych programów edukacyjnych w obszarze pierwszej pomocy, 
dodatkowej pomocy poszkodowanym i pomocy emocjonalnej. First Aid Certification Centre of London 
prowadzi swoją działalność na terenie wielu krajów świata. First Aid Certification Centre na terenie Polski 
jest reprezentowane przez Krajowe Biuro Akredytacji, które działa pod nazwą First Aid Certification 
Centre Polska. FACC Polska jest ogólnopolską placówką doskonalenia nauczycieli i placówką kształcenia 
ustawicznego osób dorosłych. Oznacza to, że absolwent kursów i szkoleń organizowanych w Polsce 
otrzymuje certyfikat międzynarodowy oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu lub szkolenia, które są 
wydane na podstawie właściwych przepisów prawa oświatowego RP. FACC na terenie Polski prowadzi 
szkolenia, kursy ratownictwa przedmedycznego, kursy nauczycieli i instruktorów pierwszej pomocy (w 
tym specjalne kursy instruktorów pierwszej pomocy dla służb BHP) oraz kursy trenerów instruktorów 
pierwszej pomocy. 
 

INFORMATOR KURSÓW DLA TRENERÓW INSTRUKTORÓW  
PIERWSZEJ POMOCY ORGANIZOWANY PRZEZ 
FIRST AID CERTIFICATION CENTRE POLSKA 

Załącznik FAMTI 



INSTYTUCJA SZKOLĄCA 
 

KRAJOWE BIURO AKREDYTACJI 
First Aid Certification Centre Polska 

53-611 Wrocław, Strzegomska 47 lokal 121 
(siedziba FACC Polska mieści się w budynku Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa 

Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu) 
 

BIURO OBSŁUGI KURSANTÓW 

FACC SUPPORT 
47-400 Racibórz, Wojska Polskiego 2/1, 53-611 Wrocław, Strzegomska 47 lok. 121 

 

TELEFONICZNE CENTRUM ZAPISÓW NA KURSY I SZKOLENIA 

32 415 07 97, 725 500 725 
poniedziałek 1000 – 1700 
wtorek  1000 – 1900 

środa  1000 – 1700 

czwartek  1000 – 1700 

piątek  nieczynne  

NAPISZ DO NAS 
e-mail:  

kursy@faccpolska.pl 

 
First Aid Certification Centre Polska jest Krajowym Biurem Akredytacji First Aid Certification Centre of 

London. FACC Polska jest także placówką kształcenia ustawicznego osób dorosłych i placówką 
doskonalenia nauczycieli w Polsce. 

 

CENA KURSU TRENERSKIEGO 
 2.500 zł (cena kursu wraz z materiałami edukacyjnymi), 

 opłata licencyjna na 2 lata jest wliczona w cenę kursu. 
 
CENA KURSU TRENERSKIEGO WRAZ Z FANTOMEM MINI ANNE DO NAUKI CPR/RKO 

 2.750 zł (cena kursu wraz z materiałami edukacyjnymi), 

 opłata licencyjna na 2 lata jest wliczona w cenę kursu. 

 
FANTOM DO NAUKI RESUSCYTACJI 
Zachęcamy wszystkich kandydatów do rozszerzenia swojego pakietu edukacyjnego o fantom do 
indywidualnej nauki resuscytacji tzw. MINI ANNE. Fantom można otrzymać odpłatnie w ramach kursu. 

Instytut nie prowadzi indywidualnej sprzedaży tego modelu fantomu. 

 

 
Pakiet edukacyjny: fantom CPR/RKO osoby dorosłej i dziecka, DVD – film instruktażowy w j. angielskim. Opakowanie może mieć 

inny nadruk, niż zaprezentowany na powyższym zdjęciu. 

 



PŁATNOŚCI ZA KURSY 
Wymagalna opłatę za kurs należy uiścić na poniższy rachunek bankowy: 

 

FACC SUPPORT 
 

mBank Nr rachunku:  

80 1140 2004 0000 3902 7488 2708 
W tytule płatności należy wpisać: 

(imię i nazwisko kursanta, kod kursu, termin szkolenia/kursu) 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA NA KURS TRENERSKI  
W kursach dla trenerów instruktorów pierwszej pomocy może wziąć udział osoba, która: 

 ukończyła 21 r.ż., 
 ukończyła minimum szkołę średnią, 

 wyszkoliła minimum 30 osób na kursach i szkoleniach pierwszej pomocy w systemie First Aid 
Certification Centre, 

lub 

 posiada kwalifikacje ratownika medycznego i studia licencjackie przez minimum 3 lata oraz 3 
letnie doświadczenie zawodowe w zakresie ratownictwa medycznego, 

lub 
 posiada ukończone studia medyczne i posiada specjalizację z medycyny ratunkowej, a także 

posiada ważne prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Unii Europejskiej. 
 

Od 1.01.2013 r., na kurs przyjmuje się także ratowników medycznych i lekarzy medycyny 
(z wyłączeniem lekarzy stomatologii), którzy posiadają udokumentowane doświadczenie 
w zawodzie medycznym w obszarze medycyny ratunkowej. Od tych osób nie wymaga się 
posiadania kwalifikacji instruktora pierwszej pomocy i udokumentowania wyszkolenia 30 
osób na kursach i szkoleniach w systemie edukacyjnym FACC. 
 

MAKSYMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW KURSU TRENERSKIEGO 
Na kurs w danym terminie przyjmujemy maksymalnie 6 osób. 

 
PROCEDURA ZAPISÓW I ZASADY PŁATNOŚCI 

 wypełnij kwestionariusz ONLINE, 

 dokonaj wpłaty za kurs, aby mieć zagwarantowane miejsce, 
 prześlij na nasz adres e-mail zeskanowane uprawnienia kwalifikujące się na kurs trenerski. 

 
MATERIAŁY EDUKACYJNE DO KURSU FIRST AID CERTIFICATION CENTRE 

 „Poradnik Ratownika FACC” – podręcznik (w formie pdf), 
 podręcznik profesjonalisty FACC (w formacie pdf), 

 prezentacja do kursów instruktorskich, 

 fantom MINI ANNE (jeśli wybrano taką ofertę). 
 

Wszystkie materiały słuchacz pobiera z naszej platformy e-learning. Po zakończeniu kursu i nadaniu 
statusu trenerskiego, absolwent otrzymuje login i hasło do specjalnej strony internetowej, gdzie 
znajdują się dodatkowe materiały dla instruktorów i trenerów (ze specjalnym działem z materiałami  
w j. polskim). Fantom MINI ANNE (osoby, które wybrały tą opcję) uczestnik otrzymuje na kursie. 
 

ZASADY OTRZYMYWANIA MATERIAŁÓW DO SAMODZIELNEJ NAUKI 
Materiały edukacyjne są przekazywane kursantowi po odnotowaniu płatności za kurs (najpóźniej na 7 

dni przed planowanym terminem kursu). 
 

MATERIAŁY, KTÓRE UCZESTNIK OTRZYMUJE NA KURSIE 

 rękawiczki medyczne, 
 skrócone algorytmy RKO. 

 
 



SERWIS NA KURSIE 
Nasi kursanci mogą korzystać z bezpłatnego poczęstunku, na który składa się: 

 kawa, 
 mleko, 

 cukier, 
 herbata, 

 
CZAS TRWANIA KURSU 
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, scenariuszach bloku dydaktyki 

pierwszej pomocy i zagadnień związanych ze standardami kształcenia oraz procedurami, jest 
realizowana w siedzibie placówki lub w wynajmowanych przez nas salach dydaktycznych i trwa dwa 

dni. Uczestnik kursu prowadzi elementy zajęć na kursie pierwszej pomocy i kursie instruktorskim lub w 

warunkach symulowanych. 
 

GODZINA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ZAJĘĆ 
Kurs rozpoczyna się o godzinie 1000. Przybliżony czas trwania części praktycznej kursu, to ok. 8 - 10 

godzin lekcyjnych w grupie 5 – 6 osobowej, w każdym dniu zajęć. 

 
ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA KURSIE I PROGRAM KSZTAŁCENIA 
Część organizacyjna 

 rejestracja uczestników, 

 powitanie uczestników, 
 przedstawienie trenera instruktorów, 

 przedstawienie uprawnień uprawnionego edukatora (pokazanie certyfikatu świadczącym o 

posiadaniu ważnego statusu nauczycielskiego organizacji). 
 
Część integracyjna 

 przedstawienie się uczestników, 

 motywacje uczestników do podjęcia kształcenia na kursie trenerskim. 

 
Część główna kursu 

 na początku tej części zajęć, prowadzący wraz z uczestnikami wykonują sprawdzenie 
umiejętności praktycznych - ćwiczenia umiejętności i algorytmów, na poziomie ratowniczym 

oraz jednej wybranej umiejętności dydaktycznej na poziomi instruktorskim, aby sprawdzić 

przygotowanie uczestników do kursu trenerskiego (ćwiczenia z części praktycznej kursu 
pierwszej pomocy). UWAGA! Prowadzący nie uczy ponownie umiejętności ratowniczych 

(wskazówki dotyczące przygotowania się do zajęć są przekazywane kursantowi przed 
zajęciami), 

 dydaktyka pierwszej pomocy, 
 dydaktyka kursów instruktorskich, 
 standardy organizacji kursów i szkoleń pierwszej pomocy, 
 standardy organizacji kursów instruktorskich, 
 zasady certyfikacji, 
 filozofia programów kształcenia, 
 cele kursów i szkoleń, 
 wiedza i umiejętności na poziomie instruktorskim oraz trenerskim, 
 pokazy trenera – jak prezentować umiejętności ratownicze, 
 ćwiczenia i przygotowanie prezentacji na poziomie instruktorskim, 
 marketing kursów i szkoleń, 
 zasady egzaminowania. 

 
Część ewaluacyjna kursy trenerskiego First Aid Certification Centre 

 egzamin praktyczny umiejętności dydaktycznych (1 wybrana przez trenera prezentacje na 

poziomie instruktorskim), 
 egzamin w formie testu, 

 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 trenera). 

 
Część zakończenia kursu 

 wypełnienie i podpisanie aplikacji umożliwiającej wydanie właściwego certyfikatu, 

 wręczenie zaświadczenia o ukończeniu kursu w j. polskim, zgodnego z obowiązującymi 
przepisami prawa oświatowego RP. 

 
ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU 

 zaświadczenie w j. polskim o ukończeniu kursu, wydane przez First Aid Certification Centre 
Polska, kursant otrzymuje do 14 dni od zakończenia kursu. 

 

CERTYFIKAT FIRST AID CERTIFICATION CENTRE 
 certyfikat w języku angielskim w formie ozdobnego dyplomu i w formie karty plastikowej, 

uczestnik otrzymuje do 30 dni roboczych od czasu gdy ukończy kurs. 
 
EGZAMIN KURSU FIRST AID CERTIFICATION CENTRE 
Na zakończenie zajęć, słuchacz zdaje egzamin w formie testu wyboru. Słuchacz musi udzielić 
minimum 90% trafnych odpowiedzi, aby ukończyć kurs z wynikiem pozytywnym. Słuchacz zdaje także 

egzamin praktyczny w formie 3 prezentacji (wybranych przez prowadzącego) na poziomie 
instruktorskim. 

 
KWALIFIKACJE PO KURSIE 
Absolwent kursu trenerskiego może: 

 prowadzić wszystkie kursy pierwszej pomocy, 
 prowadzić wszystkie szkolenia pierwszej pomocy (z wyłączeniem szkolenia pierwszej pomocy 

dla rynku pracy), 
 prowadzić kursy instruktorskie (z wyłączeniem kursu instruktorów pierwszej pomocy dla służb 

BHP). 

 
KURSY DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH 
Dla grup minimum 4 osobowych organizujemy kursy w dowolnej lokalizacji. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.faccpolska.pl  
______________________________________ 

 
 
 
 

http://www.faccpolska.pl/

