
 

 

Instruktor: mgr Piotr Kucharuk D.O.  

 

Termin:  

Moduł I: 27-29.10.2023r. 

Moduł II: 1-3.12.2023r. 

 
 

Miejsce: Warszawa 

 www.fizjosystem-szkolenia.pl   

 

Cena za całość szkolenia (I+II moduł): 

 2900zł  

 

 

Kurs adresowany jest do fizjoterapeutów, osteopatów, 

terapeutów manualnych oraz studentów tych kierunków 

 

 

ZAPROSZENIE NA KURS 
 



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

uczestnictwie decyduje kolejność wpłat) 
 

II rata 2100zł płatne do 27.09.2023r. 
 

W tytule przelewu proszę wpisać:  
 imię i nazwisko  

                           „podstawy osteopatii” 

  
 
 

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/


 

 

 

Moduł 1 

Dzień 1 (9:00 – 17:00): 

• Czym jest osteopatia i jakie są jej zasady 

• Wprowadzenie do powięzi 

o Zjawisko tensegracji 

o Mechanotransdukcja i chemotransdukcja 

o Zjawisko tiksotropii 

o Etapy gojenia tkanek 

• Rozróżnianie poziomów tkankowych 

• Wzorce Zinka 

• Ocena wizualna pacjenta 

• Globalne testy powięziowe 

• Testy nasłuchu, wzorzec tkankowy i wykorzystanie go w terapii 

 

Dzień 2 (9:00 – 17:00): 

• Układ autonomiczny 

• Metamer 

• Zjawisko wykorzystania bramki odruchowej 

• Odruch wiscero-somatyczny 

• Dysfunkcja somatyczna 

• Ćwiczenia pozwalające ocenić wpływ narządów wewnętrznych na problemy pacjenta 

• Techniki równoważenia  

 

Dzień 3 (9:00 – 14:00): 

• Model kolumny ciśnień 

• Badanie przepon ciała 

• Badanie narządów wewnętrznych według modelu kolumny ciśnień 

• Badanie palpacyjne tętnic 

• Propozycje postępowania terapeutycznego 

• Pytania od uczestników szkolenia 



 

Moduł 2 

Dzień 1 (9:00 – 17:00): 

• Neurologia i anatomia odcinka lędźwiowego, miednicy oraz kończyny dolnej 

• Badanie neurologiczne obwodowego układu nerwowego – splot lędźwiowy i krzyżowy 

• Techniki skierowane na struktury odcinka lędźwiowego 

• Techniki skierowane na struktury miednicy 

• Techniki skierowane na struktury kończyny dolnej 

 

Dzień 2 (9:00 – 17:00): 

• Neurologia i anatomia klatki piersiowej, szyi oraz kończyny górnej 

• Badanie neurologiczne obwodowego układu nerwowego – splot ramienny i szyjny 

• Techniki skierowane na struktury klatki piersiowej 

• Techniki skierowane na struktury szyi 

• Techniki skierowane na struktury kończyny górnej 

 

Dzień 3 (9:00 – 14:00): 

• Pozostałe techniki  

• Podsumowanie wiadomości  

• Pytania od uczestników szkolenia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



Rejestracja uczestników I dnia szkolenia od godziny 8.45 
I dzień:    9.00 – 17.00 
II dzień:   9.00 - 17.00 
III dzień:   9.00 - 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. 

 


