
RATOWNICTWO  DROGOWE  PZM  
w krośnieńskiej NAFTÓWCE



NAFTÓWKA  to jedyna w Polsce szkoła średnia kształcąca pracowników dla  przemysłu naftowo-
gazowniczego. W ramach Zespołu Szkół  z powodzeniem funkcjonują także klasy licealne 

kształcące w dwóch profilach. 



Aktualnie naukę pobiera łącznie 930 uczniów, 
w tym 375 w klasach licealnych. 



Wszystkie klasy licealne realizują dodatkowy przedmiot 
Podstawy Ratownictwa Medycznego. Mają bogato obudowany 
program nauczania dodatkowymi działaniami, typu wolontariat 

szpitalny, szkolenia, obozy, wycieczki programowe. 

Oferta szkoleniowa dla klas ratowniczo-obronnych 
i bezpieczeństwa wewnętrznego obejmuje dodatkowo:
1. Kurs podstawowy pierwszej pomocy z certyfikatem UE i EWG/16-godz./

2. Kurs na stopień Ratownika Drogowego PZM/30 godz./

3. Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy /66-godz./

4. Kurs Instruktora Strzelectwa Sportowego/40-godz./



Klasy ratowniczo-obronne funkcjonują w NAFTÓWCE  od roku 2006 roku,
klasy bezpieczeństwa wewnętrznego od 2016 roku

15-lecie klas ratowniczo-
obronnych

5-lecie klas bezpieczeństwa 
wewnętrznego



Początki szkoleń z Ratownictwa Drogowego to rok 2011, kiedy to 
zorganizowany został pierwszy Kurs RD, prowadzony przez Józefa 

Biernackiego z Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego.

Pierwsza grupa przeszkolona na 
kursie  Ratownika Drogowego.

Ś.p. Józef Biernacki, działacz JKMiRD.
„Zaraził” krośnieńską Naftówkę 

Ratownictwem Drogowym



Jak szkolimy ?

Zajęcia prowadzone są 
według wytycznych ZG BRD 
ale biorąc pod uwagę 
charakter klas licealnych, 
które realizują Podstawy 
Ratownictwa Medycznego,  
dokładamy na kursach na 
stopień Ratownika 
Drogowego elementy 
pomocy kwalifikowanej. 

Kurs RD trwa 3 dni. 



W pierwszym dniu szkolenia realizowany jest materiał 
teoretyczny z elementami ćwiczeń praktycznych.

Zaczynaliśmy w małych 

grupkach klasowych
Egzamin teoretyczny przeprowadzany był 

w klasie



Po kilku latach przenieśliśmy szkolenia teoretyczne do 
świetlicy szkolnej, mieszczącej 100 osób.

Tutaj mogliśmy prowadzić zajęcia 
teoretyczne dla kilku klas jednocześnie.

Ostatni kurs w części teoretycznej 
prowadzony przez Józefa Biernackiego 

z JKMiRD



Egzamin z teorii prowadzimy ostatnio na sali 
gimnastycznej w taki sposób.



W drugim dniu kursu zaczynamy od demonstracji wszystkich 
ćwiczeń przewidzianych do opanowania przez kursantów.



Ćwiczenia demonstrują kwalifikowani ratownicy lub ratownicy 
drogowi, którzy potem doskonalą je w kilkuosobowych grupach.

Każdy kursant musi opanować resuscytację 
krążeniowo-oddechową we wszystkich 

kategoriach wiekowych/niemowlę, dziecko, 
dorosły/

Obsługa defibrylatora, także 
obowiązkowo do zaliczenia.



Ćwiczenia do opanowania 

Badanie urazowe z założeniem 
kołnierza ortopedycznego. Zdejmowanie kasku 



Ćwiczenia do opanowania

Zaliczenie ćwiczeń Użycie podbieraków



Ćwiczenia do opanowania 

Unieruchamianie kończyn 
dolnych szyną Kramera

Unieruchamianie kończyn górnych 
chustami trójkątnymi/temblak/ 



Ćwiczenia do opanowania 

Układanie motocyklisty w kasku 
na desce ortopedycznej

Bezpieczne zdejmowanie kasku 
przez dwie osoby



Ćwiczenia do opanowania 

Zabezpieczenie głowy 
i kręgosłupa kamizelką KED Zaliczenie zakładania KED



Ćwiczenia do opanowania 

Repozycja na desce
Układanie na desce 

ortopedycznej 



Ćwiczenia do opanowania 

Ocena krążenia
Szukamy ukrytych pod odzieżą urazów 

- szczegółowe badanie urazowe



Ćwiczenia do opanowania 

Zaopatrzony motocyklista gotowy 
do transportu szpitalnego Defibrylacja na desce



W trzecim dniu kursu pokazy ratownictwa 
drogowego i podsumowanie

Parking szkolny Parking szkolny



Pokazy ratownictwa drogowego 
i podsumowanie kursu RD

Parking szkolny Przed budynkiem szkolnym



Pokazy ratownictwa drogowego i 
podsumowanie kursu RD

Przed głównym wejściem do szkoły
Pokazy przed szkołą przykuwają 

uwagę przechodniów 



Nasze  niektóre Kursy Ratownika 
Drogowego PZM-uczestnicy ze sponsorami

Rok 2014 Rok 2016



Nasze  niektóre Kursy Ratownika 
Drogowego PZM-uczestnicy ze sponsorami

Rok 2017 Rok 2018



Nasze  niektóre Kursy Ratownika Drogowego 
PZM-uczestnicy ze sponsorami

Rok 2019 Rok 2020 



Ostatni Kurs na stopień Ratownika 
Drogowego PZM w Naftówce -2021r.



Bohaterowie ostatniego kurs RD



Bohaterowie ostatniego kursu RD



Bohaterowie ostatniego kursu RD



Bohaterowie ostatniego kursu RD



Co na koniec otrzymują od sponsorów 
nowi Ratownicy Drogowi PZM?



Tak wyglądają w kamizelkach RD



Nasze działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego nie byłyby możliwe gdyby nie: 

• Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego

• Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie

• Zarząd Okręgowy PZM w Rzeszowie

• Wojewoda Podkarpacki  

• Automobilklub Małopolski Krosno

Patronat medialny nad naszymi kursami obejmuje od kilku lat 
portal ratowniczy Krosno112.pl popularyzując nasze działania.



Nasi sponsorzy

Zarząd Okręgowy PZM Rzeszowie:

Stała pomoc w organizacji uroczystych 
zakończeń szkoleń

Ufundowanie dla kursantów m.in.: 
kamizelek RD, 

latarek życia, 

odblasków, 

atlasów PL z instrukcją udzielania 
pomocy



Nasi sponsorzy

Od JKMiRD otrzymaliśmy:
1. Deskę ortopedyczną dla dzieci

2. Nosze płócienne składane

3. Nosze podbierakowe

4. Kamizelkę KED

5. 6 szt. kołnierzy ortopedycznych

6. Alkogogle 

7. Apteczki ratownicze

8. Nagrody-puchary dla 
najlepszych zespołów 
mistrzostw p. pomocy na 
stanowisku „wypadek drogowy”



Nasi sponsorzy

WORD Krosno od lat 
funduje kursantom:

-Latarki życia/kilkaset szt./

-Odblaski/w tym roku dla 
wszystkich uczniów 
Naftówki-930 szt./

-Kamizelki RD/kilkaset 
szt./



Gdzie można spotkać naszych 
uczniów?



Gdzie jeszcze?



PODZIĘKOWANIE 

Dyrekcja z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkół
Naftowo-Gazowniczych w Krośnie oraz młodzież
składają serdeczne podziękowania wszystkim
instytucjom które wydatnie wspierają nasze
działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego.



PODSUMOWANIE

Organizowane kursy na stopień Ratownika Drogowego PZM to jedna z wielu
propozycji podnoszenia kompetencji medycznych, w tym przypadku w zakresie
ratownictwa drogowego dla uczniów klas ratowniczych i bezpieczeństwa
wewnętrznego. Odkąd organizowane są te kursy w Naftówce, tj. od 10 lat , zostało
przeszkolonych już ponad 700 uczniów klas licealnych. Dzięki takim szkoleniom
umiejętności ratownicze młodych użytkowników dróg pozwolą na właściwe
zachowania w obliczu tragedii na naszych drogach. Jest to także nasz wkład, nasza
cegiełka w realizację Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-
2020 , gdzie m.in. chodzi o kształtowanie bezpiecznych zachowań uczestników ruchu
oraz zmniejszenie ciężkości wypadków.

DZIEKUJE ZA UWAGĘ - Zbigniew Moskal.



TAK BYŁO 1 GRUDNIA 2021 R. 
NASTĘPNY KURS RD – STYCZEŃ-LUTY 2022R.


