
Artykuł: Szkolenia, Kursy / Pierwsza pomoc przedmedyczna - informacje ogólne. 

Załącznik zawiera alternatywny dostęp do informacji zawartych na stronie internetowej 

dotyczących szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej w zakresie ogólnym 

organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie (dalej zwany 

WORD). 

O szkoleniu 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie jako instytucja wpisana do Rejestru 

Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, posiadająca decyzję 

Wojewody Mazowieckiego w zakresie uprawnień do prowadzenia kursów z zakresu 

Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz recertyfikacji zaprasza na kursy realizowane zgodnie z 

wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. 

Adresatami kursów są: 

• wszyscy, którzy chcą wiedzieć, jak udzielać pierwszej pomocy, 

• osoby, które zostały wyznaczone przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy 

(wymóg Kodeksu Pracy), 

• rodzice, opiekunowie, 

• strażacy pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej, 

• strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych, 

• policjanci, 

• pracownicy ochrony, 

• nauczyciele, 

• pracownicy banków, sklepów, stacji benzynowych, firm i przedsiębiorstw, 

• kierowcy, 

• motocykliści, 

• rowerzyści, 

• kierowcy karetek, 

• ratownicy WOPR, GOPR, TOPR. 



Kursy prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę czynnych zawodowo ratowników 

medycznych, w tym Mistrza Europy w Ratownictwie Medycznym z 2010 roku, którzy mają na 

swoim koncie przeszkolenie ponad 2 tys. osób, w tym pracowników służb mundurowych. 

Nasze kursy gwarantują zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej. 

 

Programy zostały skonstruowane tak, aby zaspokajały indywidualne Państwa potrzeby oraz 

kładły nacisk na naukę umiejętności praktycznych. Zajęcia są prowadzone w małych grupach 

z użyciem nowoczesnego sprzętu medycznego. 

 

Proponujemy Państwu następujące kursy: 

• Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej ogólny 

Link do artykułu: https://word.waw.pl/szkolenia-kursy/2016-01-24-11-42-13/kurs-

pierwszej-pomocy-przedmedycznej-ogolny  

• Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (66 h z możliwością uzyskania tytułu Ratownika) 

Link do artykułu: https://word.waw.pl/szkolenia-kursy/2016-01-24-11-42-13/kurs-

kwalifikowanej-pomocy-przedmedycznej  

• Egzamin recertyfikujący tytuł Ratownika 

Link do artykułu: https://word.waw.pl/szkolenia-kursy/2016-01-24-11-42-13/egzamin-

ratownik-medyczny  

Szkolenia realizowane są w WORD Warszawa, ul. Odlewnicza 8. 

Link do kontaktu z Wydziałem Szkoleń  

https://word.waw.pl/szkolenia-kursy  
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Do pobrania: 

• Zasady uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez WORD w Warszawie w 

formacie PDF 

Link do załącznika: 

https://word.waw.pl/images/Dokumenty/Szkolenia/Szkolenia_Kursy_Zasady_Bezpieczen

stwa_272017.pdf  

• Klauzule informacyjne dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych 

Link do załącznika: https://word.waw.pl/ogloszenia/ochrona-danych-osobowych  

• Alternatywny dostęp do treści zawartych w niniejszym artykule w formacie PDF 

Link do załącznika: 

https://word.waw.pl/images/Alternatywny_dostep/Szkolenia/Kurs_PPP/20200903_Kurs

_PPP.pdf  
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