
 

 

Instruktor: Marcin Fluder DO  

 

Termin:  

moduł I: 25-28.11.2019r  

moduł II: 13-16.01.2020r.  
 

Miejsce: Warszawa, ul. Wita Stwosza 32 lok. 1 

 www.fizjosystem-szkolenia.pl   

 

Cena: 3000zł  

 

 

 

  

 

Kurs adresowany jest do fizjoterapeutów, osteopatów, 

terapeutów manualnych, trenerów personalnych oraz 

studentów tych kierunków 

 

 

ZAPROSZENIE NA KURS 
 



Zadatek 800 zł (zadatek jest gwarancją 
rezerwacji miejsca na kursie, o 

uczestnictwie decyduje kolejność wpłat) 
 

II rata 2200zł płatne do 25.10.2019r. 
 

W tytule przelewu proszę wpisać:  
 imię i nazwisko  

                           „anatomia e5” 

  
 
 

Dane do przelewu: 
FizjoSystem M. Małachowski, P. Ficygowski s.c.  

02-661 Warszawa, Ul. Wita Stwosza 32/1 
Nr konta: 

05 1050 1025 1000 0024 1448 5587 
 
 

 
FizjoSystem M. Małachowksi, P. Ficygowski s.c.  

02-661 Warszawa, Ul. Wita Stwosza 32/1 
NIP: 521-369-05-28 

www.fizjosystem-szkolenia.pl 
kursy@fizjosystem.com 

 

 

Wysłanie formularza zgłoszeniowego przez stronę www.fizjosystem-

szkolenia.pl wiąże się z akceptacją regulaminu kursów, dostępnego na stronie 

www.fizjosystem-szkolenia.pl 
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Kurs składa się z 2 zjazdów 4dniowych 
 
MODUŁ I: 
Dzień 1: 

• Miednica tylna strona,  dolny kręgosłup lędźwiowy – układ kostny i 
więzadła, mm.tylnej strony miednicy, naczynia i nerwy 

• Kręgosłup lędźwiowy, przejście Th/L, XII żebro, m.dolnej części 
grzbietu. 
 

Dzień 2: 

• Miednica przednia strona, więzadło pachwinowe,  naczynia, nerwy, dno miednicy- przepona miednicy 
badanie 

• Mięśnie uda – przednia strona uda, trójkąt Scarpa – zawartość, badanie,  
• Mięśnie uda – przywodziciele 

• Mięśnie uda – tylna strona 
 

Dzień 3:  
• Dół podkolanowy, granice, zawartość, badanie 

• Kończyna dolna – kolano , układ kostny i więzadła 

• Podudzie i stopa -  układ kostny i więzadła 
 

Dzień 

• Podudzie i stopa -  mięśnie, naczynia i nerwy 
 
 
MODUŁ II: 
Dzień 1: 

• Kręgosłup Th, stawy żebrowo-kręgowe , 

• Klatka piersiowa ( żebra, mostek, mięśnie, przepona ) 

• Obręcz kończyny górnej -  układ kostny i więzadła( łopatka, obojczyk) 

• Kręgosłup C - układ kostny i więzadła 
 

Dzień 2: 

• Mięśnie grzbietu 

• Kr.C - mięśnie, naczynia, nerwy, splot szyjny i ramienny, powięzie 

• górny otwór klatki piersiowej – granice, zawartość, 

• Mięśnie obręczy kończyny górnej, dół pachowy – granice, zawartość, badanie 
 
Dzień 3: 

• Jama brzuszna, badanie- płaszczyzna powięziowo-skórna, mięśniowa, 
narządów wewnętrznych (palpacja, opukiwanie), narządy miednicy 

• Unerwienie jamy brzusznej (nn.obwodowe/somatyczne, nerwy układu 
autonomicznego) 

• Czaszka, badanie nerwów czaszkowych 
 

Dzień 4: 

• Stawy skroniowo-żuchwowe, mięśnie żucia 

• Kończyna górna – mięśnie, naczynia, nerwy 
 

W cenie szkolenia każdy uczestnik otrzymuje płytę z nagranymi 
prezentacjami omawianych okolic ciała oraz skrypt. 



Rejestracja uczestników I dnia szkolenia od godziny 8.45 
I dzień:    9.00 – 18.00 
II dzień:   9.00 - 18.00 
II dzień:   9.00 - 18.00 
II dzień:   8.00 - 12.00 
 
 
 
 
 

 

 
 

• zmienne obuwie sportowe 
• strój sportowy 

• przybory do pisania 
 
 

 

 
 

 
 
 

Faktury końcowe za szkolenie wystawiane są na podstawie NIPu podanego w 
formularzu zgłoszeniowym z datą zakończenia kursu i wysyłane są do państwa 
mailowo do 15 dnia kolejnego miesiąca – zgodnie z ustawą o księgowości. 

 


