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Fundacja Ratujmy Życie wraz z Oddziałem Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

w Olsztynie zapraszają do udziału w pilotażowym Projekcie 

 

Projekt „Bezpieczna wieś” 

SOŁTYS KONTAKTEM PIERWSZEJ POMOCY 

 

Czas realizacji projektu: 15.03.2014 – 30.06.2014 r. 

 

 Celem pilotażowego projektu jest specjalistyczna edukacja i wyszkolenie 150 Sołtysów 

w województwie warmińsko-mazurskim z zakresu udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. KPP 

jest specjalistycznym kursem obowiązkowym dla służb mundurowych, dającym solidne podstawy do 

udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem podstawowego i specjalistycznego sprzętu 

ratowniczego.  

 Przystąpienie do Projektu „Bezpieczna wieś” SOŁTYS KONTAKTEM PIERWSZEJ POMOCY, Kurs 

Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, materiały szkoleniowe oraz egzamin są w pełni bezpłatne, 

finansowane przez Fundację Ratujmy Życie oraz jej Partnerów. Kosztami ponoszonymi przez Sołtysów 

będzie dojazd i ewentualne wyżywienie. 

 Każdy przeszkolony z KPP Sołtys otrzyma tytuł ratownika i zdobędzie solidną wiedzę z zakresu 

udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Sołtys będzie mógł ponadto przekazywać wiedzę 

dotyczącą pierwszej pomocy np. dzieciom w szkołach lub mieszkańcom wsi. 

 Przeszkolony Sołtys-ratownik będzie osobą do pierwszego kontaktu dla mieszkańców wsi, posiadającą 

umiejętność pokierowania akcją ratunkową do czasu przyjazdu karetki pogotowia, dzięki udzieleniu 

szybkiej i fachowej pierwszej pomocy. 
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Prestiżowy, wyznaczający nowe standardy projekt zostanie wdrożony w województwie warmińsko-

mazurskim przez wysokiej klasy specjalistów w swoim zawodzie, praktyków na co dzień niosąchych pomoc 

w karetkach pogotowia i Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. Projekt docelowo ma zostać 

przeprowadzony na terenie całej Polski.                       

  

Projekt będzie pilotażowo realizowany w 5 terminach, w każdym etapie przeszkolonych zostanie 30 

Sołtysów. Miejsce szkolenia będzie ustalone po przeanalizowaniu zgłoszeń, tak aby było dogodne dla danej 

grupy.  

I etap 15.03.2014 – 02.04.2014 

II etap 04.04.2014 – 23.04.2014 

III etap 25.04.2014 – 15.05.2014 

IV etap 17.05.2014 – 04.06.2014 

V etap 06.06.2014 – 25.06.2014 

 

Harmonogram zajęć, obejmujący 66 godzin kursu KPP przewiduje następujące zagadnienia:  

 zestawy ratownicze,  

 dezynfekcja sprzętu,  

 bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia,  

 elementy anatomii i fizjologii,  

 ocena poszkodowanego,  

 poszkodowany nieprzytomny,  

 resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne),  

 zasady defibrylacji poszkodowanych metoda półautomatyczną i automatyczną,  

 wstrząs,  
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 inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, 

podtopienie,  

 urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki 

piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn,  

 urazy chemiczne, termiczne, elektryczne,  

 zagrożenia środowiskowe, akty terroru,  

 taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja, karta udzielania 

pomocy, logistyka, ewakuacja ze strefy zagrożenia,  

 psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych,  

 udzielanie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – sytuacje symulowane. 

 

 Autorami Projektu są Michał Okuniewski, Dariusz Kościuszkiewicz i Iwona Królik 

Operatorem Projektu jest Fundacja Ratujmy Życie, Bartosze 10c, 19-300 Ełk. Patronem Honorowym 

pilotażowego Projektu „Bezpieczna Wieś” SOŁTYS KONTAKTEM PIERWSZEJ POMOCY jest Poseł na 

Sejm ziemi warmińsko-mazurskiej Zbigniew Włodkowski. 

 

Zgłoszenia do Projektu „Bezpieczna wieś” SOŁTYS KONTAKTEM PIERWSZEJ POMOCY 

są przyjmowane w formie pisemnej deklaracji uczestnictwa we właściwych według miejsca 

zamieszkania Sołtysów Placówkach Terenowych i Oddziale Regionalnym KRUS w Olsztynie. 

Szczegółowe informacje udzielane są także pod numerami telefonu: 

      - 509-092-777                                - 734-159-718                                  - 519-319-198 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

Prezes Fundacji Ratujmy Życie 

Michał Okuniewski 
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…………………………….                                  ………………………… 
            Imię i nazwisko                                                 miejscowość, data 

               

………………………………….. 

           

………………………………….. 

          Adres zamieszkania 

 

…………………………………. 

             tel. kontaktowy 

 

 

 

 

 

 

 

 W związku z projektem „Bezpieczna wieś” SOŁTYS KONTAKTEM PIERWSZEJ POMOCY 

zgłaszam chęć wzięcia udziału w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w terminie od 15.03.2014  do 

02.04.2014 r. 

 


