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Medikurs, Lublin 
 
O tym, że stworzyć własny biznes można także prowadząc kursy pierwszej pomocy dowodzi przykład 
przedsiębiorstwa Medikurs1. Firma założona pod skrzydłami Akademickich Inkubatorów 
Przedsiębiorczości w Lublinie rozwija się, prowadząc szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Na taką 
działalność zdecydowała się trójka studentów: Magdalena Szukała, Kamil Kasiak oraz Tomasz 
Gorczyca. Wszyscy poznali się w Studenckim Kole Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie. Dziś prowadzą kursy pierwszej pomocy począwszy od jednodniowych 
szkoleń, przez kursy rozszerzone dotyczące pierwszej pomocy dzieci i niemowląt, aż po rozbudowane 
szkolenia dla firm. W ofercie Medikursu są także spektakularne pokazy z pierwszej pomocy, z których 
najczęściej korzystają firmy organizujące imprezy dla pracowników. Misją firmy Medikurs jest 
rozpowszechnianie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy. 
 
Zanim ambitni studenci pomyśleli o założeniu własnej działalności, poświęcali swój czas na szkolenie 
młodych ludzi w ramach Studenckiego Koła Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w 
Lublinie. Zdobywali również wiedzę na studiach. Dzięki uporowi i przekonaniu o słuszności swojej 
misji studentom udało się zgromadzić niezbędny sprzęt do prowadzenia szkoleń, jednak nie 
poprzestali na wyposażeniu i chcieli dalej rozwijać działalność szkoleniową. Ambitni studenci 
zdecydowali się skorzystać z pomocy Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Inkubacja dała 
im możliwość rozwijania biznesu, szukania nowych klientów bez martwienia się o własne biuro, 
opiekę księgową i prawną.2 
 
Firma posiada aktualne uprawnienia do prowadzenia certyfikowanych kursów pierwszej pomocy 
i działa na mocy Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. oraz 
certyfikatów akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej.  Specjaliści z 
Medikursu gwarantują indywidualne podejście do każdego kursanta i naukę w miłej, bezstresowej 
atmosferze. Do każdego zlecenia zespół tworzy specjalne prezentacje multimedialne. Ćwiczenia 
praktyczne obejmują ponad 50% czasu całego kursu i odbywają się w małych grupach (6 - 8 osób), 
dzięki czemu pozwalają dobrze nauczyć każdego kursanta wiedzy praktycznej z udzielania pierwszej 
pomocy. Instruktorzy wykonują 2 pokazy instruktażowe każdego ćwiczenia, a następnie wszyscy 
kursanci po kolei wielokrotnie powtarzają ćwiczenie, aż do pełnego opanowania danej 
czynności. Ćwiczenia prowadzone są w formie symulowanych przypadków. Instruktorzy 
wykorzystują nowy i profesjonalny sprzęt, co pozwala wiernie odtwarzać rzeczywiste przypadki. 
Kursanci otrzymują pełne materiały szkoleniowe dotyczące wszystkich zagadnień kursu. Wykłady 
prowadzone są w formie dyskusji na poruszone zagadnienia zgodne z programem kursu. Jeśli 
uczestnicy szkolenia wyrażą chęć przedłużenia ćwiczeń, bądź powtórzenia pewnych treści, 
instruktorzy poprowadzą zajęcia tak długo, jak będzie to konieczne. Medikurs zawsze służy pomocą, 
jeśli pojawią się pytania bądź wątpliwości już po zakończeniu kursu, z instruktorami można się 
skontaktować drogą mailową bądź telefoniczną. Kursy prowadzone są przez doświadczonych 
instruktorów pierwszej pomocy, którzy na co dzień pracują w pogotowiu ratunkowym, na oddziałach 

                                                           
1 http://www.medikurs.pl/strona_glowna.php 
2 http://mambiznes.blox.pl/html/1310721,262146,14,15.html?4,2010 
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intensywnej terapii, szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 
Studenci z Medikursu zamierzają przeszkolić jak największą grupę lublinian: urzędników, kierowców 
MPK, strażników miejskich, policjantów, a nawet nauczycieli oraz uczniów i studentów. 
 
Trójka studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie postanowiła nie tylko przeszkolić 
mieszkańców swojego miasta z udzielania pierwszej pomocy, ale także stworzyć sieć tzw. 
automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (z ang. AED). Automatyczne defibrylatory to 
niewielkie, proste w użyciu urządzenia, za pomocą których osoby po podstawowym przeszkoleniu 
mogą ratować osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia. Po przyklejeniu elektrod urządzenie 
diagnozuje, czy potrzebne jest użycie impulsu elektrycznego, czy należy podjąć inne czynności dla 
ratowania poszkodowanego. AED wydaje polecenia głosowe w języku polskim.  
 
W udzielaniu pierwszej pomocy czas jest bardzo ważny. Każda minuta bez interwencji zmniejsza 
szanse na przeżycie o 10%. Najskuteczniejsza jest pomoc udzielona w ciągu dwóch minut od 
zatrzymania krążenia. W Lublinie, w miejscach publicznych występuje około 100 nagłych zatrzymań 
krążenia rocznie. Szacuje się, że w około 80% przypadków zatrzymania krążenia jedyną szansą na 
uratowanie życia jest wykonanie defibrylacji. Zdaniem specjalistów automatyczne defibrylatory 
powinny znajdować się w miejscach, gdzie przebywa bardzo dużo osób, np. w urzędzie miejskim, w 
hipermarketach, w urzędzie skarbowym, na dworcach PKS i PKP, na poczcie czy w budynkach 
uczelni wyższych.3 
 
Studenci zamierzają sfinansować przedsięwzięcie ze środków unijnych, w których pozyskaniu mają 
pomóc władze miasta. Projekt jest kosztowny, bowiem szacuje się go na około 500 tys. zł. Na 
początku w mieście miałoby się pojawić 15 zestawów AED, które powinny zostać połączone w 
lubelską sieć. Zdaniem fachowców powinna zostać ona zespolona z pogotowiem ratunkowym lub 
szpitalnym oddziałem ratunkowym, aby w momencie użycia urządzenia do poszkodowanego wysłana 
była od razu karetka.  
 
W maju 2009 r. firma Medikurs wraz ze studentami Lubelskiego Uniwersytetu Medycznego 
należącymi do Koła Medycyny Ratunkowej przeprowadziła akcję społeczną zwaną „Białą Niedzielą”. 
W rozstawionych na placu w centrum miasta namiotach, każdy mógł bezpłatnie zbadać sobie ciśnienie 
krwi, poziom cukru oraz uzyskać poradę lekarską. W jednym z namiotów ułożono manekiny, służące 
do nauki podstawowych czynności przedmedycznych, tj. do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-
oddechowej u osób z nagłym zatrzymaniem krążenia. Również dzieci, które przyszły wraz z 
rodzicami, mogły spróbować swoich sił na specjalnie do tego przygotowanych pompowanych 
manekinach. Każde dziecko, które odważyło się udzielić pomocy leżącemu „koledze”, po wykonaniu 
ucisków klatki piersiowej oraz wdechów ratowniczych, otrzymywało z rąk instruktorów Medikursu 
dyplom Małego Ratownika. Podczas imprezy wykonywane zostały również pokazy pierwszej pomocy 
z użyciem AED. 
„Biała Niedziela” cieszyła się dużym zainteresowaniem lublinian, dlatego planowane jest powtórzenie 
akcji w przyszłości. 

                                                           
3 http://www.medikurs.pl/aktualnosci_Medikurs.php 
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„Marzymy o bezpiecznym, przeszkolonym Lublinie oraz o podniesieniu świadomości mieszkańców 
naszego miasta na temat pierwszej pomocy i obowiązku jej udzielania.” – podsumowuje działalność 
firmy Tomasz Gorczyca.4 
 
Założyciele firmy przyznają, że sukces Medikursu był możliwy dzięki sprecyzowanej wizji 
rozwoju i konsekwencji w działaniu. Gdy tylko udało się zgromadzić niezbędny sprzęt, firma 
zaczęła generować przychody. Pozwoliło to na inwestycje oraz zatrudnienie trzech 
instruktorów. Do sukcesu firmy przyczynił się też Inkubator Przedsiębiorczości, który ułatwił 
firmie rozpoczęcie działalności, udostępnił nowe kontakty i pozwolił uniknąć czasochłonnych 
formalności. Dziś firma Medikurs cieszy się wiarygodnością i nie narzeka na brak 
zainteresowania szkoleniami.5 
 
 

                                                           
4 http://mambiznes.blox.pl/html/1310721,262146,14,15.html?4,2010 
5 http://mambiznes.pl/artykuly/czytaj/id/2622/na_wlasny_biznes_postawili_na_studiach 


