
KOMUNIKAT  
W trybie przetargu nieograniczonego w 2012 r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi pozyskała środki                     

z Ministerstwa Zdrowia na dwa szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie: 

1) Pielęgniarstwo opieki długoterminowej, program dla pielęgniarek – 25 miejsc, 

2) Pielęgniarstwo neonatologiczne, program dla pielęgniarek i położnych– 25 miejsc. 

 
Planowane terminy: 

1.  czasokres trwania specjalizacji: od 17 września 2012 r. do 31 maja 2014 r. 

2.  termin składania wniosków wraz z załącznikami - do dnia 31 sierpnia 2012 r. (data wpływu do biura): 

      1)  czytelnie wypełniona karta zgłoszenia na szkolenie - druk OIPiP w Łodzi, który jest dostępny w siedzibie i na stronie  

            internetowej Okręgowej Izby (www.oipp.lodz.pl / szkolenia),   

     2)   oryginał zaświadczenia potwierdzając co najmniej 2-letni stażu pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza/  

            położnej/położnego, w okresie ostatnich 5 lat, ( VIII.2007 r. – VIII. 2012 r.), 

     3)   kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza – potwierdzona przez pracodawcę za zgodność 

             z oryginałem, 

      4)   oryginał oświadczenia, iż w okresie ostatnich 5 latach ( VIII.2007 r. – VIII. 2012 r.) nie ukończyła specjalizacji  

             dofinansowanej ze środków publicznych (Ministra Zdrowia).  Powyższe oświadczenie dotyczy także osób,  

            które przerwały i nie ukończyły specjalizacji dofinansowanej ze środków publicznych albo trzykrotnie nie zdały  

            egzaminu państwowego. Wzór oświadczenia w załączeniu. 

3. planowane terminy egzaminów wstępnych: 

1) Pielęgniarstwo opieki długoterminowej, program dla pielęgniarek – 19 września 2012 r., godz. 9.00. 

      2) Pielęgniarstwo neonatologiczne, program dla pielęgniarek i położnych– 18 września 2012 r., godz. 9.00. 

      w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, ul. Piotrkowska 17 –  sala wykładowa, II piętro. 

 

Komplet dokumentów spełniających wymogi formalne zawarte w art. 67 ust. 4 i art. 70 ust. 5- 7 ustawy z dnia 15 lipca 2011 

r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr  174 poz. 1039 ze zm.)  oraz § 3 i  § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U.03.197.1923), prosimy 

składać w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, ul. Piotrkowska 17, pokój 311. Osoby, które złożyły 

już wnioski, prosimy o ich uzupełnienie o brakujące dokumenty, do dnia 31 sierpnia 2012 r. do godz. 15.00. Osoby, które 

nie uzupełnią dokumentów nie będą dopuszczone do egzaminu wstępnego. 

Dodatkowych informacji udziela dział szkoleń, pod nr tel. 42 639 92 62. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



KOMUNIKAT  
 
Jednocześnie informujemy, iż w trybie przetargu nieograniczonego wybrano jako organizatora prowadzącego szkolenie 
specjalizacyjne dla pielęgniarek, które również rozpoczną się w 2012 r. w województwie łódzkim: 
 

„Akademię Zdrowia”, Izabela Łajs w Łodzi, ul. Kilińskiego 21 
 

1) Pielęgniarstwo zachowawcze, program dla pielęgniarek – 25 miejsc, 
                                        2) Pielęgniarstwo chirurgiczne, program dla pielęgniarek – 25 miejsc. 

 
Osoby zainteresowane udziałem w powyższych szkoleniach, prosimy o zgłaszanie się do niniejszego organizatora. 
Dodatkowe informacje można uzyskać u organizatora pod nr tel. 42 255 77 00, 42 255 77 01.   


