
 

                                                   

 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego    

Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o.  

ul. Rymanowska 3  

35 - 083 Rzeszów  

tel. 17 77 88 481 , 510 976 425,  797 542 441, fax. 17 77 88 482 

e-mail: okppip@gmail.com 

www.okppip.pl  

 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie informuje, iż 

będziemy realizować kurs specjalistyczny dla pielęgniarek Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie 

opieki geriatrycznej w ramach projektu systemowego pn. wsparcie systemu kształcenia ustawicznego 

personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej – w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Województwo opolskie 

 

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów (BEZPŁATNIE). Dodatkowo jest przewidziany każdego dnia 

trwania zajęć catering dla uczestników oraz darmowe materiały szkoleniowe. 

 

Kurs realizowany będzie w systemie weekendowym: 

Zajęcia teoretyczne – 40 h, w tym: 

- 18 godzin wykładowych; 

- 22 godziny warsztatowo-seminaryjne i ćwiczenia, w tym: 

  18 godzin warsztatowo-seminaryjnych; 

  4 godziny ćwiczeń 
Warunkiem uczestnictwa w w/w Kursie jest spełnienie podstawowych wymogów formalnych tj.:  

 Prawo wykonywania zawodu; 

 Posiadanie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w podmiotach podstawowej opieki zdrowotnej 

(zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie uczestnika kursu) 

lub 

 Potwierdzenie wykonywania pracy pielęgniarskiej w ramach praktyki zawodowej i realizowania świadczeń 

 w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej (oświadczenie uczestnika kursu) 

 
 

 

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w drugiej połowie czerwca po zebraniu 

odpowiedniej liczby osób zainteresowanych. 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA KART ZGŁOSZENIA 

Karty zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej www.okppip.pl, 

 zakładka: „pliki do pobrania”. 

 

 

W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z OKPPiP sp. z o.o. 

pod numerami telefonu: 17 77 88 481, 510 976 425, 797 542 441 

 

http://www.okppip.pl/
http://www.okppip.pl/


 

                                                   

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE. 

 

Uczestnikiem kursu może być pielęgniarka/pielęgniarz 
a) w rozumieniu art. 5 ust. 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 164,  

poz. 1027, z późn. zm.) jest pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej, tj.:  

- ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, 

środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie 

zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia  

i edukacji zdrowotnej,  

lub  

- ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, 

środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie 

zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji 

zdrowotnej,  

lub  

- odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, opieki 

długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji 

zdrowotnej,  

lub  

- odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, opieki długoterminowej, 

środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,  

lub  

- posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz co najmniej trzyletni staż pracy w podstawowej opiece 

zdrowotnej,  

będącą świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo która 

jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej;  

b) jest zatrudniona w podmiocie leczniczym będącym lub niebędącym przedsiębiorcą, realizującym świadczenia 

w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, bez względu na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art.  

19 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy, lub wykonuje zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową,  

o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 217, z późn. zm.) i realizuje świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna;  

c) posiada prawo wykonywania zawodu;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


