
 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ  W RAMACH SZWAJCARSKIEGO 

PROGRAMU WSPÓŁPRACY  Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ  
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Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa 

psychiatrycznego dla pielęgniarek/pielęgniarzy 

pracujących w Domach Pomocy Społecznej  

realizowany w ramach projektu „Pomocna dłoń pod 

bezpiecznym dachem” 
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Projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” jest realizowany                   

przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach 

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,  

Priorytetu 4 Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, Obszar tematyczny: 

Ochrona zdrowia,  

Celu 2 - Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki 

społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów 

objętych koncentracją geograficzną, z preferencją dla wielosektorowego 

podejścia programowego. 
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Informacje o projekcie 



Szwajcarsko-Polski Program Współpracy  

bezzwrotna pomoc zagraniczna przyznana przez Szwajcarię 10 nowym krajom 

członkowskim UE.  

Cel SPPW 

Zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską             

a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski – 

pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem 

strukturalnym. 

489 mln CHF 

40% alokacji dla PL do 

dyspozycji 4 województw 

południowo - wschodnich 

Alokacja: 1 mld CHF, z czego dla PL prawie 50%.  
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   Zakres przedmiotowy programu  

• Priorytet 1: bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform, 

• Priorytet 2: środowisko i infrastruktura, 

• Priorytet 3: sektor prywatny, 

• Priorytet 4: rozwój społeczny i zasobów ludzkich, w tym: 

•  ochrona zdrowia, m.in. poprawa opieki społecznej. 
 

Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na 

peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych  

koncentracją geograficzną (województwa: lubelskie, podkarpackie,  

świętokrzyskie, małopolskie) – Cel II SPPW. 
 

Grupa docelowa:  

 domy pomocy społecznej, 

 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 

 personel ww placówek.  
 

 

5 962 399 CHF 
tj. 27% alokacji 

5 171 509 CHF 
tj. 24% alokacji 

4 683 012 CHF 
tj. 21% alokacji 

6 114 987 CHF 
tj. 28% alokacji 
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Cel główny:  

podniesienie dostępu mieszkańców Małopolski do usług opieki 

społecznej przez waloryzację bazy infrastrukturalnej Domów 

Pomocy Społecznej i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, 

doposażenie tych jednostek w sprzęt oraz profesjonalizację usług 

personelu.  
 

Cele operacyjne:  

1. Poprawa stanu infrastruktury 10% Jednostek Organizacyjnych 

Pomocy Społecznej poprzez inwestycje i zakup niezbędnego 

wyposażenia.  

2. Podniesienie kwalifikacji personelu Jednostek Organizacyjnych 

Pomocy Społecznej, w tym głównie personelu pracującego 

bezpośrednio z klientami.  

3. Podniesienie jakości usług pielęgniarskich świadczonych 

na rzecz klientów Jednostek Organizacyjnych Pomocy 

Społecznej.   
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Cele projektu 



Grupą docelową organizowanego kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa psychiatrycznego są pielęgniarki/pielęgniarze pracujący                    

w  domach pomocy społecznej prowadzonych przez instytucje publiczne 

lub organizacje non-profit na terenie województwa małopolskiego.  

Wsparcie będzie dotyczyło tylko tych pielęgniarek/pielęgniarzy, dla których 

niezbędne jest uzyskanie dodatkowych kwalifikacji do wykonywania 

zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. 
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Kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa psychiatrycznego 
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Podstawa prawna realizacji kursu 

USTAWA 
z dnia 15 lipca 2011 r. 

o zawodach pielęgniarki i położnej 
(Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2011 r.  Nr 174 p.1039 ) 

oraz  
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  

z dnia 29 października 2003 r.  
w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  

(Dz. U. z dnia 21 listopada 2003 r. Nr 197 p.1923 ) 
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Kurs kwalifikacyjny 

 
 

Do kształcenia w ramach kursu może przystąpić pielęgniarka, która: 

1) posiada prawo wykonywania zawodu; 

2) posiada co najmniej 6-cio miesięczny staż pracy w zawodzie; 

3) została dopuszczona do odbycia kursu kwalifikacyjnego przez komisję 

kwalifikacyjną. 

 

Do wniosku dołącza się: 

1) dokument potwierdzający posiadanie co najmniej 6-cio miesięcznego 

stażu pracy w zawodzie. 

 

Czas trwania kursu kwalifikacyjnego nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. 

 

Kurs kwalifikacyjny kończy się egzaminem teoretycznym, przeprowadzanym 

w formie pisemnej lub ustnej, albo egzaminem praktycznym.  

Egzamin przeprowadzany jest przez komisję egzaminacyjną powołaną przez 

organizatora kształcenia. 
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Uczestnikiem kursu kwalifikacyjnego  

może zostać osoba: 

a) wykonująca pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-

prawnej jako pielęgniarka/pielęgniarz w domu pomocy społecznej na 

terenie województwa małopolskiego prowadzonym przez instytucję 

publiczną lub organizację non-profit;  

 

b) posiadająca wykształcenie co najmniej średnie w zawodzie pielęgniarki; 

 

c) która musi uzupełnić swoje kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi  

wymogami;   

 

d) posiadająca aktualne prawo wykonywania zawodu;  
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Uczestnikiem kursu kwalifikacyjnego  

może zostać osoba: 

e) posiadająca co najmniej 6-cio miesięczny staż zawodowy; 

 

f) która złoży do ROPS wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy  

   oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  

   osobowych; 

 

g) która została zakwalifikowana przez komisję kwalifikacyjną powołaną  

    przez organizatora kształcenia, w składzie określonym w Rozporządzeniu 

    Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 roku w sprawie kształcenia 

    podyplomowego pielęgniarek i położnych. 



Rekrutacja prowadzona w okresie od 16 do 30 września br.  

Zgłoszenia rejestrowane będą wg daty i godziny wpływu formularza 

zgłoszeniowego. 

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji do udziału kursie kwalifikacyjnym,              

w tym „Regulamin rekrutacji uczestników na szkolenia specjalizacyjne oraz 

kursy kwalifikacyjne w ramach Komponentu III Projektu „Pomocna dłoń pod 

bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko–

Polskiego Programu Współpracy” oraz Formularz zgłoszeniowy są 

zamieszczone na stronie internetowej Instytucji Realizującej 

www.rops.krakow.pl oraz projektu  www.sppw.rops.krakow.pl 
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Termin rekrutacji 



 

1. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych  

2. Prawo wykonywania zawodu  

3. Dyplom pielęgniarki/pielęgniarza 

4. Dokumenty potwierdzające staż pracy w zawodzie pielęgniarki/ 

pielęgniarza 
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Wymagane załączniki do formularza zgłoszeniowego 



Osoby zainteresowane udziałem w kursie kwalifikacyjnym, spełniające 

warunki uczestnictwa zobowiązane są wypełnić i złożyć Formularz 

zgłoszeniowy wraz z załączonymi dokumentami na adres:  

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie   

ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków  
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Miejsce składania dokumentów 



W sytuacji, gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc przewiduje się 

zastosowanie następujących kryteriów selekcji: 
 

- poziom wykształcenia – preferowane będą pielęgniarki/ pielęgniarze/ 

położne/położni, którzy posiadają średnie wykształcenie w zawodzie 

pielęgniarki, a więc niższe kwalifikacje zawodowe niż pielęgniarki/ 

pielęgniarze/położne/położni z wykształceniem wyższym (10 punktów); 
 

- miejsce zamieszkania na terenach wiejskich, miejsko – wiejskich i miast 

do 25 tys. mieszkańców – preferencja dla pielęgniarek / pielęgniarzy 

/położnych zamieszkujących poza terenem największych miast 

Małopolski, w których dostęp do oferty edukacyjnej jest relatywnie wyższy 

aniżeli na peryferyjnych obszarach województwa (5 punktów). 

  

W sytuacji równej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszenia.  
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Ustalenie list kandydatów 



Udział w więcej niż jednym Szkoleniu lub Kursie możliwy jest w sytuacji, gdy 

po przeprowadzeniu procedury, o której mowa wcześniej pozostaną wolne 

miejsca na daną formę kształcenia.  

O miejscu na liście rankingowej decydować będzie kolejność zgłoszenia.  

.  
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Ustalenie list kandydatów 



Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu danej osoby podejmuje komisja 

kwalifikacyjna powołana przez organizatora kształcenia, w składzie 

określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  29 października 

2003 roku w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. 
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Postępowanie kwalifikacyjne 



Kurs kwalifikacyjny realizowany będzie w okresie od 

października/listopada 2014 r. do marca 2015 r. na terenie Małopolski. 

 

Szczegółowe informacje dot. organizacji kursu będą podane po 

zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego oraz wyborze realizatora 

kursu. 
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Realizacja kursu 
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Informacje o projekcie 

www.sppw.rops.krakow.pl 



   

 Szczegółowe informacje  

można uzyskać 
 

W biurze projektu: 

ul. Lea 112 pok. 144-146 (I piętro) 

30-133 Kraków 

tel. (12) 639 14 79 

      (12) 639 17 01 

tel. kom. 728431380 

 

 

 

 

 

 

Specjalista ds. wdrażania projektu 

Agnieszka Gaweł 

e-mail: agawel@rops.krakow.pl 

 

Inspektor ds. wdrażania projektu 

Renata Kania 

e-mail: rkania@rops.krakow.pl 

 

Kierownik projektu 

Piotr Maurek 

e-mail: pmaurek@rops.krakow.pl 
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Dziękujemy za zapoznanie się z prezentacją. 

Zapraszamy do udziału w projekcie.  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie  

ul. Piastowska 32 

30-070 Kraków 

tel. (+48) 12 422 06 36 

fax. (+48) 12 422 06 36 w. 44  

e-mail: biuro@rops.krakow.pl 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ  W RAMACH SZWAJCARSKIEGO 

PROGRAMU WSPÓŁPRACY  Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ  
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