
 
 

 

Z A P R A S Z A M Y 

do udziału w bezpłatnej specjalizacji  

w dziedzinie „Pielęgniarstwo neonatologiczne”  

dla pielęgniarek i położnych  

finansowanej ze środków Ministerstwa Zdrowia organizowanej przez  

BESKIDZKĄ OKRĘGOWĄ IZBę PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W BIELSKU-BIAŁEJ 

(decyzja CKPPiP nr 288/12) 

Termin rozpoczęcia i  zakończenia specjalizacji:  listopad/grudzień 2014 r. – 
wrzesień/październik 2016 r. 

Czas trwania kształcenia wynosi łącznie 1080 godzin dydaktycznych, w tym: 
 

BLOK OGÓLNOZAWODOWY BLOK SPECJALISTYCZNY 

zajęcia teoretyczne  
295 h dydaktycznych 

zajęcia teoretyczne 
35 h dydaktycznych 

zajęcia praktyczne – stażowe 
365 h dydaktycznych 

zajęcia praktyczne – stażowe 
385 h dydaktycznych 

 

 
Wielkość grupy to 25 miejsc finansowanych ze środków Ministerstwa Zdrowia. Zajęcia 
teoretyczne odbywać się będą w Bielsku-Białej jak również zajęcia stażowe na terenie 
Bielska-Białej i okolic. Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w systemie weekendowym, 
średnio 1 raz w miesiącu (od piątku po południu do niedzieli po południu, zajęcia stażowe 
w zależności od specyfiki pracy placówki od poniedziałku do piątku zgodnie 
z harmonogramem). 
 

KOSZT SPECJALIZACJI UCZESTNIKA JEST W PEŁNI FINANSOWANY 
ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA ZDROWIA. 

 
Do specjalizacji może przystąpić pielęgniarka/położna, która: 

1. posiada prawo wykonywania zawodu,  
2. pracowała w zawodzie pielęgniarki co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 5 lat,  
3. została dopuszczona do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania 

kwalifikacyjnego, 
4. przez ostatnie 5 lat nie brała udziału w specjalizacji dofinansowanej ze środków 

publicznych. 
Pielęgniarka/położna składa  u organizatora kształcenia  następujące dokumenty: 

1. zgłoszenie na specjalizację /formularz zgłoszeniowy/,  
2. kserokopię prawa wykonywania zawodu potwierdzoną za zgodność z oryginałem  

/np. w kadrach zakładu pracy/,  
3. dokument potwierdzający pracę w zawodzie przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat 

/zaświadczenie z zakładu pracy/.  
4. kserokopię zaświadczeń/certyfikatów o ukończonych kursach specjalistycznych, 

kursach kwalifikacyjnych oraz  specjalizacjach. 
 



 
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:  

DO DNIA 24 LISTOPADA 2014 r. DO GODZ.15:00 
 

EGZAMIN WSTĘPNY - POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE: 
25 LISTOPADA 2014 r. GODZ. 13:00 /siedziba BOIPiP, sala na parterze/ 

 
 

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU WSTĘPNEGO: 
 „Resuscytacja noworodka”, Magdalena Rutkowska, Ewa Adamska, Marzanna                 

Reśko-Zachara; α - medica press, 2011, 

 „Podstawy neonatologii” Jerzy Szczapa; wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2008/2010. 

 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2011 nr 174 
poz. 1039), 

 Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2011                    
nr 174 poz. 1038), 

 Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarek i Położnych Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA DZIAŁ SZKOLEŃ: MALWINA MISIK TEL. 33 816 49 60.   



 

 


