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Informacja dotycząca projektu

 „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie  

kształcenia podyplomowego”

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w dniu 28 września 2009 r. 

został  zatwierdzony do wdrożenia  przez Centrum Kształcenia  Podyplomowego  Pielęgniarek i  Położnych  projekt 

„Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego”, 

realizowany w ramach działania 2.3. PO KL. 

W  dniu  30.09.2009 r. Minister  Zdrowia  wydał  Decyzję  w  sprawie  dofinansowania  w/w  projektu, 

wspófinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał 

Ludzki, Działania 2.3. Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania  

systemu ochrony zdrowia. Nr decyzji: POKL.02.03.02-00-007/09-00.  

Celem  projektu  jest  podniesienie  kwalifikacji  i  umiejętności  z  zakresu  pielęgniarstwa  ratunkowego  przez  3500 

pielęgniarek/pielęgniarzy w okresie 5 lat. 

Zadaniem projektu  jest  wsparcie  systemu  ratownictwa  medycznego  w Polsce  poprzez  sfinansowanie  kształcenia 

pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo ratunkowe” oraz kursu specjalistycznego 

„Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”.

  

Projekt  obejmuje  swoim zasięgiem  obszar całej  Polski  i  przeszkolonych zostanie  w okresie od 2010 roku do 

końca 2014 roku 3500 pielęgniarek / pielęgniarzy.

Z kształcenia mogą skorzystać osoby zarówno zatrudnione w Systemie Ratownictwa Medycznego, jak i osoby spoza 

Systemu.  Dla  części  pielęgniarek/pielęgniarzy  (1100 miejsc), którzy  zadeklarują  chęć  udziału  w  kursie 

kwalifikacyjnym w dziedzinie  pielęgniarstwa ratunkowego - istnieje również możliwość sfinansowania kształcenia 

w ramach  kursu  specjalistycznego  Resuscytacja  krążeniowo-oddechowa  -  którego  ukończenie  jest  warunkiem 

przystąpienia do kursu kwalifikacyjnego. 

Projektem zostaną objęte pielęgniarki/pielęgniarze, spełniający podstawowe wymogi formalne do uczestniczenia w 

kursie kwalifikacyjnym (roczny staż pracy w zawodzie i prawo wykonywania zawodu) oraz kursie specjalistycznym 

(trzymiesięczny staż pracy w zawodzie i prawo wykonywania zawodu) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

z dnia 29 października 2003r.  w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 

1923).



Kursy  będą  prowadzone  przez  podmioty  (Organizatorzy  kształcenia)  posiadające  uprawnienia  do  realizacji 

kształcenia  podyplomowego  pielęgniarek/pielęgniarzy  w ramach  w/w  kursów,  wyłonione  w  drodze  procedury 

zamówień  publicznych.  Dlatego  też,  Centrum  sugeruje  bieżące  monitorowanie  strony  internetowej  zakładów 

zamówień publicznych przy Ministrze Zdrowia oraz strony internetowej Centrum, ponieważ w najbliższym okresie 

uruchomiona zostanie strona internetowa dotycząca projektu -  Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa 

medycznego  w  Polsce  –  wsparcie  kształcenia  podyplomowego,  współfinansowanego  z Europejskiego  Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki,  Działania  2.3.  Wzmocnienie potencjału zdrowia 

osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Projekt został opracowany w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych i będzie koordynowany 

przez Centrum. Wszelkie informacje dotyczące przebiegu projektu można uzyskać pod numerem telefonu 022- 592 

34-63 (kierownik projektu - Elżbieta Rusin – Pawełek). 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Zapraszamy do udziału w projekcie

                                                                           dr Barbara Kot - Doniec


