
Wymagania dot. wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy 

przedmedycznej, technik linowych oraz części teoretycznej dla kandydatów 

na instruktora surwiwalu / część realizowana w Warszawie/ 
 

 

Prowadzący: Przemysław Płoskonka 

 

1. Teoria surwiwalu 

-  zjawisko surwiwalu – typologia surwiwalu, sztuka przetrwania, szkoła przetrwania  

- zarys historii surwiwalu w Polsce, współczesny surwiwal w Polsce  

- surwiwal jako forma turystyki i rekreacji – definicja, formy i treści zajęć 

-  surwiwal jako narzędzie edukacji 

2. Sprzęt, odzież, wyposażenie 

-  pakiet surwiwalowy, EDC 

-  wyposażenie – zestaw minimalistyczny i turystyczny 

-  odzież - dobór 

3. Bezpieczeństwa zajęć surwiwalowych 

-  zagrożenia podczas zajęć surwiwalu (niebezpieczeństwa subiektywne i obiektywne) 

-  wybrane zagadnienia z bezpieczeństwa organizacji zajęć  

-  główne przyczyny wypadków / BHP  

-  najważniejsze akty prawne związane z surwiwalem 

4. Wybrane zagadnienia metodyczne 

- wybrane metody, formy i środki dydaktyczne stosowane w nauczaniu surwiwalu 

- kontrola i ocena procesu nauczania` 

- błędy w procesie nauczania surwiwalu 

5. Podstawowe zagadnienia z etyki outdoorowej Leave No Trace 

- główne założenia etyki outdoorowej Leave No Trace 

- 7 zaleceń Leave No Trace  

- etyka outdoorowa a surwiwal  

 

Wybrane źródła wiedzy: materiały z zajęć 

Teoria surwiwalu: http://ojs.wsb.wroclaw.pl/index.php/WSBRJ/article/download/239/165 

Bergier J., Sroka M. „Survival w teorii i praktyce” 

Edukacja outdoorowa: Ryszka R. „Pedagogika przeżyć praktycznie” 

Sprzęt: http://www.survival.strefa.pl/sprzet.htm - 

Metodyka wychowania fizycznego: T.Maszczak „Metodyka wychowani fizycznego” 

www.lider.szs.pl/biblioteka/download.php?plik_id=1653&f=artykul_1653.doc 

http://zn.mwse.edu.pl/bogdan-ciucmanski-lucyna-stanek-podstawowe-metody-formy-i-

srodki-dydaktyczne-stosowane-w-metodyce-rekreacji-ruchowej/ 

Leave No Trace: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/seb/article/view/6627/5966 

Surwiwal a prawo: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/seb/article/view/6498/5875 

http://isap.sejm.gov.pl 

Projekt pilotażowy surwiwal i bushcraft LP: 

https://www.lasy.gov.pl/pl/turystyka/pilotaz-bushcraft-i-survival 

Wytyczne do zaliczenia: 

- zaliczenie egzaminu część teoretyczna - Komaszyce (teoria surwiwalu /bhp,prawo/ 

metodyka/ LNT) 
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Prowadzący: Mirosław Walczyk 

 

1. Umiejętności dot. podstawowych zabiegów ratujących życie (BLS / RKO): 

- idea łańcucha przeżycia (chain of survival) 

- bezpieczeństwo w udzielaniu pomocy 

- umiejętność wezwania służb ratunkowych 

- ocena stanu osoby poszkodowanej 

- postępowanie z poszkodowanym przytomnym 

- postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym 

- umiejętność przeprowadzenia RKO wg wytycznych ERC – Europejska Rada 

Resuscytacji (European Resuscitation Council), lub AHA – American Heart 

Association, 

- pozycja bezpieczna. 

2. Postępowanie w typowych urazach i przypadkach: 

- krwawienie z nosa 

- tamowanie krwawienia przy zranieniu głębokim 

- zakładanie opatrunku na rany głębokie i krwawiące 

- postępowanie przy złamaniu / zwichnięciu (ocena, usztywnienie, opatrzenie) 

- postępowanie przy oparzeniach termicznych, słonecznych, chemicznych, elektrycznych 

- postępowanie przy porażeniu prądem 

- postępowanie przy hipotermii 

- postępowanie przy udarze słonecznym 

- postępowanie przy ukąszeniach owadów, żmiji 

- ciało obce w oku. 

3. Podstawowe umiejętności: 

- zakładanie: opaski uciskowej, temblaka, opatrunku uciskowego, założenia opatrunku 

także z ustabilizowaniem ciała obcego w ranie, opatrywanie głowy 

- tworzenie awaryjnych opatrunków i usztywnień 

- tworzenie awaryjnych noszy 

- tworzenie awaryjnych paramedyków (opcjonalnie) 

- wzywanie pomocy, standardowe znaki, sygnały, nry telefonów. 

 

Wybrane żródła wiedzy: materiały z zajęć 

Wytyczne BLS: http://www.prc.krakow.pl/2010/index.html 

Pierwsza pomoc: Tod Schimelpfenig „Pierwsza pomoc w warunkach ekstremalnych” (ewnt. 

Rob Beattie „Sztuka przetrwania i pierwsza pomoc”) 

Artur Dziak Bogdan Odyński „Medycyna w plecaku”; Młodzieżowa AgencjaWydawnicza 

1989 

Apteczka: https://universalsurvival.pl/sprzet-apteczka-survivalowa/ 

 

Wytyczne do zaliczenia: 

- zaliczenie BLS w Warszawie  

 

Prowadzący:Mirosław Walczyk 

 

1. Zastosowanie lin w surwiwalu, podstawowe węzły i techniki linowe 

- węzły zaczepienia: kluczka, ósemka z pętlą, skrajny tatrzański, motyl, wyblinka, 

ósemka z dwoma pętlami (uszy zająca), 

- węzły łączenia: płaski, ósemka równoległa, taśmowy 

- inne: prusik, półwyblinka, ósemka 

2. Konstruowanie uprzęże: 

- z liny – trzy pętlę zawiązane kluczką 

http://www.prc.krakow.pl/2010/index.html


- z liny – jedna pętla 

- z taśmy – biodrowa 

- szelki z taśmy 

3. Zjazd: 

- klucz Dulfera (francuzki) 

- klucz barkowy 

- półwyblinka 

4. Asekuracja: 

-  półwyblinka (partner) 

-  z ciała (partner) 

-  autasekuracja z prusika, 

5.  Wchodzenie po linie: 

-  zaplatając nogi 

-  z dwoma węzłami samozaciskowymi 

6. Naciąganie liny: 

-  na półwyblince 

-  owijając 

7. Techniki pokonywania mostów linowych; 

-  most Indiański prosty (dwulinowy), tybetański składający się z 3 lin., commando            

jednolinowy, drabinka 

-  przejście na Pałkiewicza, rangera, przy pomocy uprzęży i karabinka 

-  asekuracja na mostach linowych 

8. Zwijanie liny 

9. Zastosowanie technik wysokościowych w survivalu; 

-  pokonywanie trudnego terenu (góra, dół, poziomo) 

-  przeprawy wodne, po lodzie 

-  ewakuacja poszkodowanego 

-  asekuracja i autoasekuracja 

-  wspinanie na drzewa na taśmach 

 

Źródłą wiedzy: materiały z zajęć 

Węzły i liny: Sonelski W. "Sztuka wiązania węzłów"; Wydawnictwo Stapis, Katowice 1995 

Budworth G.  „Węzły”; Wydawnictwo Oleksiejuk, Ożarów Maz. 2011 

Stronge Ch. „Liny i węzły we wspinaczce, zeglarstwie i survivalu”; MAK 2012 

http://www.survival.strefa.pl/wezly.htm 

 

Wytyczne do zaliczenia: 

- zaliczenie praktyczne w Komaszycach  
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Wymagania dot. wiedzy i umiejętności dla kandydatów na instruktora 

surwiwalu /część realizowana w Komaszycach/ 
 

Prowadzący: Bogdan Jaśkiewicz 

 

1. Terenoznawstwo 

- ogólne wiadomości o terenie 

- mapa (elementy, rodzaje, skala, znaki umowne) 

- orientacja w terenie bez mapy/kompasu (określanie kierunków świata, wyznaczanie 

pozycji, kierunku marszu) 

- orientacja na mapie, marsz według mapy 

- kompas magnetyczny/prowizoryczny, busola (wyznaczenie/odczytywanie azymutów) 

- pomiar azymutu i wyznaczanie kierunku - w terenie i na mapie 

- szkice terenowe  

- podstawowe pomiary terenowe (oceny odległości, wysokości) 

 

Wybrane źródła wiedzy: materiały z zajęć 

Terenoznawstwo: www.survival.strefa.pl/orientacja.htm 

Kazanecki A. „Terenoznawstwo dla harcerzy” (ewentualnie „Harce z mapą - podręcznik 

terenoznawstwa”) 

 

2. Leśna kuchnia 

- przygotowywanie,przechowywanie, konserwacja żywności, półprodukty żywnościowe 

- podstawowe rośliny jadalne i użytkowe 

- kuchnia polowa, piece 

 

Wybrane źródła wiedzy: materiały z zajęć 

Rośliny: http://www.survival.strefa.pl/zielnik1.htm 

Łuczaj Ł. "Dzikie rośliny jadalne Polski. Przewodnik survivalowy" 

Świątkowska H. „Zielnik pierwszej pomocy” 

Leśna kuchnia/ piece: http://www.survival.strefa.pl/jedzenie.htm;, 

http://www.survival.strefa.pl/piece.htm 

 

3. Improwizowane narzędzia 

 

Wybrane źródła wiedzy: materiały z zajęć 

Improwizowane narzędzia: http://survival.strefa.pl/w_drewnie.htm  

 

Wytyczne do zaliczenia: 

- zaliczenie BnO w Komaszycach 

- wykonanie własnoręcznie wybranego narzędzia (uwaga!!! można przywieźć własny 

materiał np. krzemień – na nóż, drewno miękkie: lipa, olcha, wierzba – na łyżkę) 

- funkcja wachty kuchennej  

- zaliczenia cząstkowe tematyki zajęć (rośliny, inne) 
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Prowadzący: Stanisław Kędzia 

 

1. Nawigacja 

- rodzaje map, sposoby odwzorowania, układy współrzędnych, wyznaczanie odległości 

i powierzchni na mapie i w terenie, wyznaczanie azymutów, pole magnetyczne Ziemi, 

budowa kompasu/busoli i zasada działania, posługiwanie się protractorem. 

- GPS – historia nawigacji satelitarnej, zasady działania, obsługa odbiornika GPS            

i współpraca z mapą. 

- podstawy astronawigacji. 

2. Ogień 

- metody rozpalania ognia i jego wykorzystanie, rodzaje ognisk, bezpieczeństwo             

i przepisy. 

3. Schronienia 

- rodzaje prymitywnych schronień i zasady ich budowania, przy wykorzystaniu 

materiałów pozyskanych z natury i znajdujących się na wyposażeniu survivalowca.  

- bilans cieplny organizmu człowieka, temperatura odczuwalna. 

4. Sprzęt 

- puszka survivalowa (survival kit). 

- najważniejsze narzędzia (m. in. nóż, siekiera, piła), ich dobór, właściwości, obsługa 

5. Prognozowanie pogody 

- sposoby prognozowania pogody (niże, wyże oraz fronty atmosferyczne i związane      

z nimi zmiany pogody). 

- niebezpieczne zjawiska pogodowe. 

 

Wybrane źródła wiedzy: materiały z zajęć 

Nawigacja, ogień, schronienie: www.mybushcraft.blogspot.com; www.survival.strefa.pl 

Sprzęt, puszka surwiwalowa: dostępne w Internecie podręczniki do survivalu US Army 

(https://archive.org/details/military-manuals ) 

R. Mearsa  „Bushcraft, czyli sztuka przetrwania”, Mors Kochański „Bushcraft” 

Prognozowanie pogody, zjawiska atmosferyczne: Leśny survival 

(https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/do-poczytania/survival/lesny_survival-

1.pdf) 

 

Wytyczne do zaliczenia: 

- zaliczenie marszu z GPS w Komaszycach 

- ocena indywidualnego pakietu surwiwalowego / EDC 

- ocena indywidualnego schronienia 

- zaliczenia cząstkowe tematyki zajęć (ogień, schronienie) 

 

 

Prowadzący: Wojciech Jasewicz  

 

1. Woda – pozyskiwanie, transport, uzdatnianie 

- fizjologia człowieka, odwodnienie 

- źródła wody 

- sposoby zdobywania wody 

- zanieczyszczenia i uzdatnianie 

- przechowywanie i przenoszenie wody 

 

Wytyczne do zaliczenia: 

- znajomość teorii i praktyki w zdobywaniu i uzdatnianiu wody 

http://www.mybushcraft.blogspot.com/
http://www.survival.strefa.pl/
https://archive.org/details/military-manuals


 

2. Sygnalizacja/łączność – wezwanie pomocy 

- sposoby komunikacji/sygnalizacji 

- Międzynarodowy Kod Górski/ współpraca ze śmigłowcem 

- Numery alarmowe 

- Schemat meldunku/ wzywania pomocy 

 

Wytyczne do zaliczenia: 

- znajomość podstawowych technik sygnalizacji i wzywania pomocy 

 

3. Pokonywanie przeszkód terenowych – woda, wzgórze. Techniki linowe w surwiwalu – 

weryfikacja 

- znajomość podstawowych węzłów i technik linowych  

- asekuracja liną przy pokonywaniu stromego stoku (klucze i półwyblinka) 

- sposoby pokonywania bagna i terenów podmokłych 

- transport sprzętu 

 

Wytyczne do zaliczenia: 

- Założenie stanowiska linowego i pokonanie stromego zbocza z asekuracją dowolną 

techniką 

- Wykazanie się znajomością podstawowych węzłów stosowanych w zajęciach 

linowych 

- Wykazanie się znajomością pokonywania bagien i terenu podmokłego 

 

Wybrane źródła wiedzy: materiały z zajęć 

- Woda i sygnalizacja: Książki i podręczniki surwiwalu (np. R. Mears „Podręcznik 

Sztuki przetrwania”, J. Wiseman „SAS Szkoła Przetrwania”  

- W. Sonelski „Sztuka wiązania wezłów”, Ch. Stronge „Liny i węzły we wspinaczce, 

żeglarstwie i survivalu”) 

 

Prowadzący: Przemysław Płoskonka 

 

1. Łucznictwo 

- podstawowe wiadomości i umiejętności z łucznictwa, zasady bezpieczeństwa podczas 

prowadzenia zajęć z łucznictwa; mini-zawody z łucznictwa 

2. Gry i zabawy surwiwalowe, zagadnienia organizacyjno-metodyczne zajęć 

surwiwalowych 

- podstawowa terminologia gier i zabaw 

- przykłady różnych rodzajów gier i zabaw terenowych 

- wskazówki metodyczno-organizacyjne dotyczące doboru i realizacji zajęć z surwiwalu 

 

Wybrane źródła wiedzy: materiały z zajęć 

Gry i zabawy: M., Bondarowicz T. Staniszewski T. „Podstawy teorii i metodyki zabaw i gier 

ruchowych” 

E. Wawrzyniak „Gra terenowa w drużynie harcerskiej - poradnik organizatora” 

http://www.eko.edu.pl/materialy/ 

Łucznictwo: PZŁ  „Łucznictwo – teoria i praktyka szkolenia” 

 

Wytyczne do zaliczenia: 

- egzamin praktyczny z wybranej tematyki zajęć (metodyka) 

- przygotowanie gry terenowej (scenariusz) 

- poprowadzenie wybranej część zajęć z łucznictwa 

http://www.eko.edu.pl/materialy/

