
                                                                                                                                                                                        
 

ORGANIZATORZY 

Bono Serviamus Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szpitala Klinicznego 

Przemienienia Pańskiego UM  

w Poznaniu ul. Długa 1/2 

 oraz  

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego  

UM w Poznaniu  

ul. Długa ½ 

 

Koszt za uczestnika wynosi 890,00 zł 

PROMOCJA ZIMOWA 450 ZŁ 

Cena kursu nie obejmuje noclegów i wyżywienia, w cenę wliczony zostały materiały 
szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia. 
 
Płatność można dokonać w 2 równych ratach: 
I rata do 02 stycznia 2017 
II rata przed odbiorem Certyfikatu ukończenia kursu kwalifikacyjnego 
 

Wpłaty należy dokonać na konto Stowarzyszenia Bono Serviamus  

z dopiskiem:  

Szkolenie sanitariusz szpitalny II edycja I rata; II rata 

Nr konta  131030 1247 0000 0000 7991 2007 

Bank Handlowy w Warszawie o. w Poznań 

liczba miejsc ograniczona 

zapisy e-mailem należy przesłać formularz zgłoszeniowy na adres szkolenia@skpp.edu.pl  
wszelkie informacje pod nr tel. 061-854-91-90 
 

KURS KWALIFIKACYJNY DLA SANITARIUSZY SZPITALNYCH 

II edycja 

                     07 styczeń – 25 lutego 2017 

 

 

 

odbędzie się  

w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego  

UM w Poznaniu  

przy ul. Długiej 1/2 

i w Hospicjum Palium na oś. Rusa 
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Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym dla sanitariuszy szpitalnych 

organizowanym przez Bono Serviamus Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szpitala 

Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu  

i Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu. 

Kurs umożliwia połączenie wiedzy teoretycznej  

z praktyką w jednym z wiodących szpitali uniwersyteckich  

w Polsce. Stanowi możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych osób pracujących 

już w szpitalach bądź zamierzających podjąć pracę w ochronie zdrowia. 

Pracownik zatrudniony na stanowisku sanitariusza szpitalnego winien 

dodatkowo posiadać co najmniej 6-miesięczny staż pracy  

w zawodzie oraz ukończyć kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  

z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na 

poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących 

przedsiębiorcami (Dz. Ust. nr 151, poz. 896) pracownik zatrudniony na stanowisku 

sanitariusza (noszowego) powinien posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe 

oraz przeszkolenie w miejscu pracy. Sanitariusz szpitalny nie posiada uprawnień do 

udzielania świadczeń zdrowotnych!!! 

 
Zdobyte umiejętności przez sanitariusza podczas kursu : 

 Ogólne wiadomości o człowieku 

 Pierwsza pomoc  

 Profilaktyka zakażeń szpitalnych 

 Opieka nad chorym w szpitalu 
 
 
 

 
 
 
 
Zasady rekrutacji: 
 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 
 dokument potwierdzający co najmniej półroczny staż pracy  

w zawodzie, 
 dokument potwierdzający odbycie przeszkolenia stanowiskowego  

w miejscu pracy 
 formularz zgłoszeniowy na szkolenie 
( oryginały lub kopie dokumentów potwierdzone za zgodność  
z oryginałem  
 
Zajęcia teoretyczne – 80 godzin lekcyjnych - zajęcia w soboty, niedziele od 800 - 1700 

 
Zajęcia praktyczne – 160 godzin lekcyjnych – w systemie 12 h  
lub istnieje możliwość odbycia stażu w swojej placówce medycznej,  
po uzyskaniu zgody Dyrektora 
 
Kształcenie kończy się egzaminem teoretycznym i uzyskaniem Certyfikatu ukończenia 

szkolenia kwalifikacyjnego 

 

 

Terminy zjazdów 07,08 stycznia 2017; 

21,22 stycznia 2017; 

    18,19 luty 2017;  

     25 luty 2017. 

 


