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WYKŁADY i SZKOLENIA 

dla firm i ośrodków wypoczynkowo-leczniczych 

pt. „Profilaktyka bólów kręgosłupa metodą McKenziego” 

Oferuję przeprowadzenie wyjątkowo oryginalnego, niespotykanego w Polsce, bardzo 
interesującego dla uczestników  

szkolenia w zakresie profilaktyki i samoleczenia bólów kręgosłupa. 

Zajęcia obejmują wiedzę teoretyczną oraz wskazania praktyczne. Całość oparta jest na metodzie 
McKenziego – najskuteczniejszej, najprostszej i najtańszej, potwierdzonej naukowo autoterapii 
bólów kręgosłupa. 

Podczas spotkania wykorzystuję pomoce dydaktyczne własnej konstrukcji  oraz własny zbiór 240 
kolorowych slajdów. Przesądza to o wyjątkowych walorach edukacyjnych zajęć, czyniąc je 
niezwykle atrakcyjnymi, obrazowymi i zrozumiałymi dla każdego. 

Oferta skierowana jest do grup zawodowych, których praca wiąże się z przeciążaniem 
kręgosłupa związanym z długim siedzeniem, pochyleniem lub skręceniem tułowia oraz 
dźwiganiem, na przykład: 

• pracownicy biurowi (praca przy komputerze i biurku), 

• pracownicy fizyczni (przy urządzeniach, kasjerki, osoby dźwigające), 

• pracownicy służby zdrowia (stomatolodzy, chirurdzy, pielęgniarki), 

• ucząca się młodzież i studenci, • zawodowi kierowcy. 

Czas trwania szkolenia  

Spotkanie trwa ok. 3,5 godziny. Obejmuje - przedstawioną bardzo prostym językiem dla 
słuchaczy nawet bez żadnego wykształcenia - teorię biomechaniki funkcjonowania kręgosłupa 
oraz wiele ćwiczeń ratujących kręgosłupowi życie. W trakcie wykładu jest egzamin z 
przedstawionej wiedzy (z nagrodami). Na koniec możliwość zadawania pytań związanych z 
wykładem oraz codziennym funkcjonowanie kręgosłupa i profilaktyką. 

 

Ilość uczestniczących osób: do uzgodnienia. 

Miejsce szkolenia: dowolne w obszarze objętym promieniem od Gdańska po Koszalin, 

Poznań, Łódź, Warszawę i Olsztyn. Dalej nie dojeżdżam z uwagi na brak czasu. 

Korzyści dla firmy: 

• wzrost wydajności pracy dzięki wzrostowi komfortu jej wykonywania, 

• zmniejszenie absencji chorobowej pracowników: ograniczenie ilości zwolnień lekarskich, 
a w przypadku zwolnień - znaczne skrócenie okresu powrotu do zdrowia, 

• w zdarzających się skrajnych przypadkach - uniknięcie trwałej niezdolności do pracy i 
renty inwalidzkiej pracownika. 

http://www.akademiakregoslupa.pl/
http://www.akademiakregoslupa.pl/


Korzyści dla pracownika: 

• wykonywanie pracy w większym komforcie oraz wzrost wydajności pracy, 

• osoby z pierwszymi oznakami dolegliwości unikną ich w ogóle lub znacznie ograniczą ich 
występowanie w przyszłości, 

• zaoszczędzenie wydatków na leki i wizyty lekarskie, 

• umiejętność radzenia sobie w wielu sytuacjach w czasie dnia wobec występujących 
zagrożeń przeciążeniem kręgosłupa, 

• osoby z zaawansowanymi bólami kręgosłupa zredukują je, w większości przypadków, do 
minimum. 

 

Plan wykładu „Profilaktyka bólów kręgosłupa metodą  

 

1. Wprowadzenie do tematu. 

2. Cztery etapy narastania bólu. 

3. Pierwsza (samo)pomoc. 

4. Egzamin z przedstawionej wiedzy. 

5. Podstawy profilaktyki. 

6. Najważniejsze wskazówki na koniec. 

7. Możliwość zadawania pytań. 

 
Obok: S. Szabuniewicz, z modelem dynamicznym kręgosłupa 
(ochrona patentowa na obszarze UE). 

Wykładu w Ośrodku Wczasów 
Zdrowotnych „U Zbója” w Gołubiu 
Kaszubskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpłatność (ceny netto): 

- na terenie Województwa Pomorskiego: 1000 zł, 

- na pozostałym terenie: 1500 zł plus koszt paliwa – w zależności od odległości, jednak nie więcej 
niż 350 zł.  

Wystawiam faktury VAT. 

 

W przypadku pytań jestem do Państwa dyspozycji pod tel. 603 590 255 lub email 

stanszab@gd.onet.pl 

Z poważaniem 

mgr inż. Stanisław Szabuniewicz 

instruktor odnowy biologicznej  
 


