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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/7.1 - wytyczne do realizacji kursów.  

 

 
 

KURS* 

 
 

WYKŁADY* 
 

 
 

ĆWICZENIA* 
 

 
 

STAŻE* 
 

 
 

Podręczniki/skrypty dla każdego uczestnika 1 

1. Kurs specjalistyczny 
Pielęgnowanie pacjenta 
wentylowanego 
mechanicznie  

38 godzin 
dydaktycznych 
 

18 godzin 
dydaktycznych  
prowadzonych 
w grupie 
wykładowej (32 
osoby) 

49 godzin na 1 
grupę (grupa 
max. 4 osoby) 

Co najmniej jedna ze wskazanych poniżej pozycji: 

• Danuta Dyk, Aleksandra Gutysz-Wojnicka. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i 
intensywnej opieki PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018 

• Wołowicka L., Dyk D. (red.): Anestezjologia i intensywna opieka. Klinika i 
pielęgniarstwo. WL PZWL, Warszawa 2007 

• Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B. (red.): Standardy i procedury 
pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia. WL PZWL, Warszawa 
2009 

• Radosław Owczuk, Anestezjologia i intensywna terapia, PZWL 2021 
lub 
skrypt, liczba stron materiałów dydaktycznych: 50 

2. Kurs specjalistyczny 
Resuscytacja krążeniowo 
- oddechowa  

20 godzin 
dydaktycznych 
 

40 godzin na 1 
grupę (grupa 
max. 5 osób) 

30 godzin na 1 
grupę (grupa 
max. 5 osób) 

• Maria Kózka, Marek Maślanka, Barbara Rumian. Pielęgniarstwo ratunkowe, 
PZWL Wydawnictwo Lekarskie. Warszawa, 1, 2020 

lub 
skrypt, liczba stron materiałów dydaktycznych: 40 

3. Kurs specjalistyczny 
Wykonanie i 
interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego 
u dorosłych  

26 godzin 
dydaktycznych 
 

24 godziny na 1 
grupę 
(grupa max. 13 
osób) 

58 godzin na 1 
grupę (grupa 
max. 4 osoby) 

• Małgorzata Kurpesa, Bartosz Szafran. Interpretacja EKG. Kurs podstawowy. 
PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2018 

lub 
skrypt, liczba stron materiałów dydaktycznych: 50 

 
1 Skrypty – dotyczy zajęć rozpoczynających się od października 2022 



 

Strona 2 z 3 

4. Kurs specjalistyczny 
Komunikowanie 
interpersonalne w 
pielęgniarstwie  
 

15 godzin 
dydaktycznych 
 

85 godzin na 1 
grupę (grupa 
max. 12 osób) 

Nie dotyczy Co najmniej jedna ze wskazanych poniżej pozycji: 

• Kwiatkowska A.: Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie. PZWL 
2012 

• Knapp H.: Komunikacja w terapii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2009 

lub 
skrypt, liczba stron materiałów dydaktycznych: 50 

5. Kurs specjalistyczny 
Wywiad i badanie 
fizykalne  
 

33 godziny 
dydaktyczne 
 

42 godziny na 1 
grupę (grupa 
max. 10 osób) 

25 godzin na 1 
grupę (grupa 
max. 6 osób) 

• Danuta Dyk. Badanie fizykalne w pielęgniarstwie,  PZWL Wydawnictwo 
Lekarskie, Warszawa, 2, 2020 

lub 
skrypt, liczba stron materiałów dydaktycznych: 50 

6. Kurs specjalistyczny 
Resuscytacja 
oddechowo-krążeniowa 
noworodka  
 

27 godzin 
dydaktycznych 
 

30 godzin na 1 
grupę (grupa 
max. 5 osób) 

Nie dotyczy Co najmniej jedna ze wskazanych poniżej pozycji: 

• Neonatologia Tom 1 - Janusz Świetliński PZWL 2021 

• Neonatologia. Praktyczne umiejętności w opiece nad noworodkiem - 
Monika Salamończyk, Ewa Dmoch-Gajzlerska, Anna Łozińska-Czerniak - 
PZWL 2014 

• Neonatologia- Jerzy Szczapa 2019 PZWL 
lub 
skrypt, liczba stron materiałów dydaktycznych: 30 

 

* WARUNKI OGÓLNE, obowiązkowe do spełnienia w ramach każdego kursu i edycji: 

➢ KWALIFIKACJE WYKŁADOWCY, OPIEKUNA STAŻY: zgodnie z Programem kształcenia dla kursu; 

➢ KWALIFIKACJE KIEROWNIKA KURSU ORAZ CZŁONKÓW KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ I EGZAMINACYJNEJ: zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA w sprawie 

kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z dnia 30 września 2016 r. Dz.U z 2016r. poz. 1761 ze zm. 

➢ STAŻE: Placówki stażowe zgodne z Programem danego kursu; 

➢ SALA PRZEZNACZONA DO PROWADZENIA ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH: 

- sala wykładowa wyposażona w sprzęt audiowizualny (projektor, ekran), przystosowana dla co najmniej 32 uczestników; 

- wyposażenie w sprzęt szkoleniowy medyczny – zgodnie z programem kształcenia dla danego kursu, zgodnie z liczbą uczestników na kursie/edycji; 
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- pomieszczenia szkoleniowe (sale wykładowe, miejsca odbywania staży) oznakowane zgodnie z umową na realizację zadań, według wizualizacji udostępnionej przez 

Zamawiającego; 

- pomieszczenia szkoleniowe dostosowane według aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z pandemią COVID-19; 

➢ Dzienny limit godzin w ramach wykładów/ćwiczeń i zajęć seminaryjnych: maksymalnie 10 godzin dydaktycznych; 

➢ Zestaw materiałów biurowych dla każdego uczestnika: notes, długopis, pendrive z wgranymi materiałami szkoleniowymi (jeśli dotyczy) – wszystkie materiały muszą 

być odpowiednio oznakowane, zgodnie z wizualizacją udostępnioną przez Zamawiającego; 

➢ Podręczniki -  w przypadku braku możliwości zakupu, Wykonawca powinien zaproponować inną pozycję zgodną z tematyką kursu do akceptacji przez 

Zamawiającego; 

➢ Skrypty – dotyczy zajęć rozpoczynających się od października 2022; skrypt zostanie przekazany przez Zamawiającego w formacie pdf, skrypty muszą być 

wydrukowane przez Wykonawcę na jego koszt; dane techniczne: druk dwustronny – kolor, format A4, papier min, 80g/m okładka sztywna min 200g/m; skrypty 

musza być odpowiednio oznakowane zgodnie z wizualizacją udostępnioną przez Zamawiającego; Wykonawca jest zobowiązany do nagrania skryptu na pendrive 

uczestników bądź umożliwienia uczestnikom zgrania skryptu na pendrive np. ze strony www Organizatora kształcenia 

➢ USŁUGI CATERINGOWE: obowiązkowe w przypadku zajęć teoretycznych (wykłady, ćwiczenia, seminaria, egzaminy teoretyczne), przy założeniu: 

- w przypadku zajęć całodziennych obejmujących od 7 do 10 godzin dydaktycznych: przerwa kawowa lub zimny bufet oraz lunch/obiad; 

- w przypadku zajęć całodziennych obejmujących do 6 godzin dydaktycznych: zimny bufet; 

- w przypadku zajęć całodziennych obejmujących do 4 godzin dydaktycznych: przerwa kawowa lub zimny bufet. 

• Przerwa kawowa – obejmuje co najmniej kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, cytryna, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche ciastka lub 

owoce; 

• Zimny bufet – obejmuje co najmniej kawę, herbatę, wodę, soki, mleko, cukier, cytryna drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche ciastka lub 

owoce, kanapki, przekąski koktajlowe; 

• Lunch/obiad – obejmuje co najmniej dwa dania (zupa i drugie danie) oraz napój; 

Usługi cateringowe obejmują wszystkich uczestników oraz osoby prowadzące zajęcia/egzaminy. 

 

 


