Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED Sp. z o.o.

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
DLA SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH,
KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH i SPECJALISTYCZNYCH
DLA PIELĘGNIAREK/PIELĘGNIARZY I/LUB POŁOŻNYCH
§1
1. Regulamin postępowania kwalifikacyjnego dla szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych
dla pielęgniarek/pielęgniarzy i/lub położnych, opracowany został w oparciu o:
• Ustawę z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039),
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek
i położnych (Dz. U. 2016, poz. 1761).
2. Organizatorem kształcenia jest firma TEACHMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu przy
ul. Katowickiej 39C/9, 45-061 Opole, NIP: 7543134895, REGON: 366310240, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem: 0000656674, zwana dalej Organizatorem.
3. Szkolenia specjalizacyjne oraz kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne prowadzone są na podstawie programów kształcenia,
zwanych dalej programami, zatwierdzonymi przez Ministra Zdrowia.
§2
1. Informacje o prowadzonym naborze na dane szkolenie rozpowszechniane są za pośrednictwem:
• strony internetowej organizatora szkolenia pod adresem: www.teachmed.edu.pl,
• przesłanych do placówek służby zdrowia za pośrednictwem poczty materiałów informacyjnych,
• przekazanych do Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych materiałów informacyjnych.
§3
1. Do kształcenia może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) dla szkolenia specjalizacyjnego:
• posiada prawo wykonywania zawodu;
• pracowała w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat;.
• została dopuszczone specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.
b) dla kursu kwalifikacyjnego:
• posiada prawo wykonywania zawodu;
• posiada co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie;
• została dopuszczone do kursu kwalifikacyjnego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.
c) dla kursu specjalistycznego:
• posiada prawo wykonywania zawodu;
• została dopuszczona do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.
§4
1. Osoby, które przesłały do organizatora wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego lub
specjalistycznego powiadomione zostaną o dacie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego:
• za pośrednictwem poczty elektronicznej,
• poprzez rozmowę telefoniczną,
• poprzez informacje umieszczone na stronie internetowej organizatora.
§5
1. W celu dopuszczenia pielęgniarki/pielęgniarza i/lub położnej do danej specjalizacji lub kursu, organizator zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek
i położnych (Dz. U. 2016, poz. 1761), powołuje komisję kwalifikacyjną która przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne.
2. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:
a) dla szkolenia specjalizacyjnego:
• dwaj przedstawiciele organizatora kształcenia, w tym kierownik specjalizacji, jako przewodniczący,
posiadający kwalifikacje zgodne z wymaganiami zawartymi w §6 ust.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
30 września 2016r.. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2016, poz. 1761),
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• przedstawiciel właściwego dla danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny pokrewnej stowarzyszenia
zawodowego lub towarzystwa naukowego pielęgniarek i położnych,
b) dla kursu kwalifikacyjnego:
• dwaj przedstawiciele organizatora kształcenia, w tym kierownik kursu jako przewodniczący,
posiadający kwalifikacje zgodne z wymaganiami zawartymi w §25 ust.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
30 września 2016r.. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2016, poz. 1761),
• przedstawiciel stowarzyszenia zawodowego lub towarzystwa naukowego pielęgniarek i położnych właściwego
dla danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny pokrewnej.
c) dla kursu specjalistycznego:
• dwaj przedstawiciele organizatora kształcenia, w tym kierownik kursu jako przewodniczący,
posiadający kwalifikacje zgodne z wymaganiami zawartymi w §25 ust.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
30 września 2016r.. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2016, poz. 1761).
• przedstawiciel stowarzyszenia zawodowego lub towarzystwa naukowego pielęgniarek i położnych właściwego
dla danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny pokrewnej.
§6
1. Organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego przez komisję kwalifikacyjną
w zmniejszonym składzie w przypadku nieobecności jednego Członka komisji kwalifikacyjnej.
2. Minimalny skład komisji kwalifikacyjnej upoważniający do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego to dwie osoby
(Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej + jeden Członek komisji kwalifikacyjnej).
§7
1. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
• ocenę, na podstawie przedstawionej dokumentacji, czy pielęgniarka/pielęgniarz i/lub położna ubiegające się
o zakwalifikowanie do danego szkolenia spełniają wymogi formalne,
• sporządzenie protokołu z postępowania kwalifikacyjnego.
§8
1. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego Organizator specjalizacji/kursu ogłasza po zakończeniu
kwalifikacyjnego w postaci listy osób zakwalifikowanych do kształcenia w ramach danego szkolenia/kursu.

postępowania

§9
1. Osobie nie zakwalifikowanej na specjalizację/kurs przysługuje odwołanie od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej do
organizatora w terminie 5 dni od daty powiadomienia o nie zakwalifikowaniu.
§10
1. Regulamin wchodzi w życie od dnia 12.01.2017 r. i zastępuje wszystkie wcześniejsze regulaminy postępowań
kwalifikacyjnych i jest obowiązujący dla specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych nie
dofinansowywanych ze środków publicznych rozpoczynających się po dacie jego wejścia w życie.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (kwalifikacji) oraz
postepowania kwalifikacyjnego jest firma TEACHMED Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Katowickiej 39C/9, 45-061
Opole, NIP: 7543134895, REGON: 366310240, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000656674.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast nie istnieje możliwość przeprowadzenia postepowania
kwalifikacyjnego anonimowo, ponieważ czynność te ze względów technicznych nie może zostać zrealizowana bez
znajomości danych osobowych osób, które złożyły wnioski o zakwalifikowanie do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego lub
specjalistycznego.
4. Osoba, która złożyła wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego lub specjalistycznego, której dane
są przetwarzane w związku z realizacją postepowania kwalifikacyjnego, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych
oraz do ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. W powyższych sprawach należy się zwracać do administratora na
piśmie na adres Organizatora.
5. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego
prawa, a w tym w szczególności przepisy Ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej,
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek
i położnych, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
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