
Informacja o pełnym 66h KPP 

 
1. Terminy zajęć:  

5 sierpnia - godz. 16.00 -21.00  

6-7 sierpnia - godz. 8.00 - 19.00 

12 sierpnia  - godz. 16.00 - 21.00 

13 sierpnia - godz. 8.00 - 19.00 

2. Termin egzaminu: 14 sierpnia w godz. 9.00 -14.00 

3. Program KPP – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. 

w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z 2007 r. nr 60, poz. 

408) i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 2408) 

4. Kadra KPP - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w 

sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z 2007 r. nr 60, poz. 408) 

i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 2408) 

5. Miejsce : Płocki Wolontariat – Centrum Organizacji Pozarządowych  

ul. Synagogalna 4 09-400 Płock. 

6. Koszt kursu  KPP  850 zł. (dla ratownika WOPR Płock zniżka 50 zł)  

 

Koszt obejmuje szkolenie 66 h zgodnie z programem KPP, test końcowy, egzamin 

praktyczny, wydanie zaświadczenia państwowego o ukończeniu kursu KPP i uzyskania 

tytułu „Ratownik” w rozumieniu ustawy o PRM z dnia 24.03.2021r. (zaświadczenie jest 

ważne 3 lata)  

 

Opłatę proszę wnieść do dnia 22.07.2022 r. na poniższy nr konta   

i potwierdzenie wraz z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM przesłać na adres email:   

zgloszenia@woprplock.pl 

 

Dane do wpłaty: 

Rejonowe Płockie WOPR, ul. Wyszogrodzka 1a 09-402 Płock  

nr konta PKO:  

96 – 1240 – 3174 – 1111 – 0000 – 2890 – 2247  

Tytułem: Imię i Nazwisko, Kurs KPP.  

 

 

 

mailto:zgloszenia@woprplock.pl


 

1. Wymagania formalne: 

- Ważna legitymacja WOPR, opłacone składki(dot. członków WOPR) 

- w dniu zdawania egzaminu osoba musi być pełnoletnia 

- proszę o zabranie obuwia sportowego na zmianę, wygodnego stroju do 

ćwiczeń 

 

2. Warunki zaliczenia: 

- aktywny udział w zajęciach 

- pozytywne zaliczenie egzaminu pisemnego obejmującego 30 pytań 

(dopuszczalne 3 błędy) 

- pozytywne zaliczenie egzaminu praktycznego przed komisją egzaminacyjną 

pod przewodnictwem Konsultanta Wojewódzkiego ds. Medycyny Ratunkowej 

 

 

WSZELKIE INFORMACJE TELEFONICZNIE POD NR. 

24- 262-92-28 lub 519-873-173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


