
 

 

Instruktorzy: 

 Bogusław Mazur DO, MSc,   

Jakub Nowakowski D.O. 

 

Termin:  

I Moduł: 7-9.06.2024r.  

II Moduł: 5-7.07.2024r.  

III Moduł: 16-18.08.2024r.  

IV Moduł: 13-15.09.2024r.  
 

Miejsce: Warszawa 

 www.fizjosystem-szkolenia.pl   

 

Cena za moduł: 1790zł  

 

Kurs adresowany jest do fizjoterapeutów, osteopatów, terapeutów 

manualnych oraz studentów tych kierunków 

 

ZAPROSZENIE NA KURS 
 



Zadatek 2000 zł (zadatek jest gwarancją 
rezerwacji miejsca na całym kursie, o 

uczestnictwie decyduje kolejność wpłat) 
 

Kolejne wpłaty do: 
I moduł do 7.05.2024r. - 1290zł, 
II moduł do 5.06.2024r. - 1290zł, 

III moduł do 16.07.2024r. – 1290zł, 
IV moduł do 13.08.2024r. - 1290zł, 

 
W tytule przelewu proszę wpisać:  

 imię i nazwisko  
                           „kręgosłup e10” 

 
Dane do przelewu: 

FizjoSystem A. Ficygowska, P. Ficygowski s.c.  
02-661 Warszawa, Ul. Wita Stwosza 32/1 

Nr konta: 
05 1050 1025 1000 0024 1448 5587 

 
FizjoSystem A. Ficygowska, 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 

http://www.fizjosystem.com/
mailto:kursy@fizjosystem.com
http://www.fizjosystem-szkolenia.pl/
http://www.fizjosystem-szkolenia.pl/


IV moduły po 3 dni poświęcone diagnostyce i leczeniu 
kręgosłupa, przekazują najobszerniejszą w 
Polsce wiedzę z zakresu całościowego badania i leczenia 
dolegliwości kręgosłupa: 

• moduł I - kręgosłup lędźwiowy + miednica 1 
• moduł II - miednica 2 + kręgosłup piersiowy i 

jama brzuszna 
• moduł III - kręgosłup szyjny 1 
• moduł IV - kręgosłup szyjny 2 + integracja 

Nasze kursy są oparte na programie autorskim, bazującym na doświadczeniu i badaniach autora, 
wykorzystującym techniki osteopatii, terapii manualnej, i chiropraktyki. 

Wykorzystywane metody i koncepcje 

• Osteopatia 
• Chiropraktyka 
• Terapia Manualna wielu szkół i koncepcji terapeutycznych 

 

Kompleksowe podejście do problemu dysfunkcji kręgosłupa ma dostarczyć kursantom wiedzy 
pozwalającej trafnie diagnozować i skutecznie leczyć, za pomocą technik osteopatycznych i terapii 
manualnej, patologie w obrębie kręgosłupa, takie jak: 

• dolegliwości w obrębie miednicy i stawów krzyżowo biodrowych, 
• rwa kulszowa, rwa udowa, 
• miejscowe zespoły bólowe, 
• zespoły rzekomokorzeniowe (np. zespół mięśnia gruszkowatego), 
• bóle napięciowe kręgosłupa, problemy wisceralne 
• bóle w obrębie żeber i klatki piersiowej, 
• bóle i zawroty głowy, 
• rwa ramienna, 
• zespół górnego otworu klatki piersiowej, 
• różnicowanie dolegliwości promieniujących na obszar kręgosłupa z narządów wewnętrznych, 
• nauka przeprowadzanie wywiadu, integracji diagnostycznej wszystkich układów, 
• analizowanie i leczenie takich patologii jak: refluks, zgaga, bóle menstruacyjne, zespół jelita  

drażliwego itp. 
 
  
  
  
  
  
  
 

 

 



Rejestracja uczestników I dnia szkolenia od godziny 8.15 
I dzień:    8.30 – 18.00 
II dzień:   8.30 - 18.00 
III dzień:  8.30 - 14.00 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

• 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. 

 


