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SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE i DECYZJE W SPRAWIE STOPNIOWEGO PRZYWRACANIA 

NORMALNEGO TRYBU FUNKCJONOWANIA I ORGANIZACJI PROCESU KSZTAŁCENIA W 

INSTYTUTCIE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO KADR MEDYCZNYCH WARSZAWSKIEJ 

UCZELNI MEDYCZNEJ IM. TADEUSZA KOŹLUKA 

 

I. Zasady przygotowania, warunki dopuszczenia do wznowienia realizacji na terenie 

Uczelni zajęć w szczególności zajęć laboratoryjnych oraz ćwiczeń  

II. Zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w trybie tradycyjnym w siedzibie 

Uczelni 

III. Zmiany w regulaminie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  

 

I. Zasady przygotowania, warunki dopuszczenia do wznowienia realizacji na 

terenie uczelni zajęć dydaktycznych  

1. Wznowienie zajęć dydaktycznych w Instytucie Kształcenia Podyplomowego Kadr 

Medycznych Uczelni może nastąpić w związku z ogłoszonymi przez Prezesa Rady 

Ministrów, Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kolejnymi 

etapami znoszenia ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID – 19  w 

systemie szkolnictwa wyższego i nauki. 

2. Należy zastosować się do zaleceń GIS dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa 

organizacji zajęć laboratoryjnych na studiach (dostępne na stronie internetowej 

MNiSW: https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dotyczace 

zapewnieniabezpieczenstwa-organizacji-zajec-laboratoryjnych-i-klinicznych-na-

studiach) 

1) powyższe wytyczne określają wymogi, jakie powinny być spełnione dla 

maksymalnego bezpieczeństwa kursantów oraz osób prowadzących zajęcia  w 

zakresie:  

a) osób biorących udział w zajęciach,  

b) zasad ochrony indywidualnej,  

c) zasad bezpieczeństwa związanych z pomieszczeniami,  

d) dodatkowych zasad bezpieczeństwa,  

e) postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika lub 

studenta; 

2) zobowiązuję Koordynatora Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i 

Położnych, opiekunów pracowni do przygotowania pomieszczeń, w których 

będą prowadzane zajęcia, zaliczenia i egzaminy, oraz ich wyposażenia 

sanitarnego, a także do zabezpieczenia odrębnego pomieszczenia  do izolacji w 

razie podejrzenia zakażenia zgodnie z wytycznymi GIS. 

3. Rekomenduję, aby w miarę możliwości, zajęcia w siedzibie Uczelni zorganizować w 

taki sposób, aby odbywały się w blokach godzinowych w celu ograniczenia tworzenia 

się i wymiany grupy kursantów przed i po zajęciach (bloki półdniowe albo 

jednodniowe dla jednej grupy kursantów) wraz z odpowiednim odstępem czasowym. 

4. Prowadzący zajęcia, osoby przeprowadzające zaliczenia, egzaminatorzy oraz kursanci 

zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących wymogów bezpieczeństwa i 

https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dotyczace%20zapewnieniabezpieczenstwa-organizacji-zajec-laboratoryjnych-i-klinicznych-na-studiach
https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dotyczace%20zapewnieniabezpieczenstwa-organizacji-zajec-laboratoryjnych-i-klinicznych-na-studiach
https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dotyczace%20zapewnieniabezpieczenstwa-organizacji-zajec-laboratoryjnych-i-klinicznych-na-studiach
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stosowania się do wszystkich zaleceń, wymogów i wytycznych obowiązujących w 

Uczelni. 

 

II. Zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w trybie tradycyjnym w 

siedzibie Uczelni 

 

1. W przypadku przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w trybie tradycyjnym w siedzibie 

Uczelni: 

a) mogą się one odbyć wyłącznie w niewielkich grupach, analogicznie do zaleceń GIS 

dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć na studiach,  

b) zaliczenia i egzaminy w trybie tradycyjnym w siedzibie Uczelni w dużych g rupach do 

końca września 2020 r. nie są dopuszczalne. 

2. Nadzór nad prawidłowym i bezpiecznym przeprowadzaniem zaliczeń i egzaminów w 

trybie tradycyjnym sprawuje Koordynator ds. kształcenia podyplomowego pielęgniarek i 

położnych lub osoba przez niego upoważniona. 

3. W przypadku naruszenia wymogów bezpieczeństwa, zaleceń, wymogów i wytycznych 

obowiązujących w Uczelni podczas przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w trybie 

tradycyjnym w siedzibie Uczelni, Koordynator ds. kształcenia podyplomowego 

pielęgniarek i położnych, na wniosek osoby przeprowadzającej zaliczenie lub 

egzaminatora, lub z własnej inicjatywy, może zarządzić weryfikację zaliczeń i egzaminu, 

wraz z unieważnieniem. 

 
III. Zmiany w regulaminie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  

Ze względu zmiany w organizacji zajęć teoretycznych i staży w  kształceniu podyplomowym 

pielęgniarek i położnych oraz możliwość uzyskiwania zaliczeń z  poszczególnych modułów 

zajęć (w szczególności staży), mając na uwadze zapisy tzw. ustawy w sprawie tarczy 2.0 oraz 

możliwość wprowadzenia zmian w regulaminach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i 
położnych , które będą obowiązywać wyłącznie do dnia 30 września br. 

Zmiany te będą dotyczyć w szczególności: 

- przesunięcia niektórych obowiązków kształcenia podyplomowego wynikających z  

programów kursów specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i szkoleń specjalizacyjnych, 

realizowanych w Instytucie Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych w czasie pandemii 

COVID - 19 (dot. modułów zajęć teoretycznych i staży) - zgodnie z decyzją Centrum 

Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie wyrażenia  zgody na 

wydłużenie czasu trwania kursu kwalifikacyjnego/specjalistycznego na podstawie §  24 ust. 

1a oraz § 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie 

kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  (Dz. U. poz. 1761, z 2019 r. poz. 1693 i 
2069 oraz z 2020 r. poz.  458); 

- zmian w zakresie ustalania harmonogramów zajęć teoretycznych i staży; 

- zmian w zakresie ustalania harmonogramów zaliczeń kończących zajęcia teoretyczne i staże 
oraz harmonogramów egzaminów; 
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- w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i 

Położnych  w okresie obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia 

epidemicznego z powodu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-

CoV-2, oraz do dnia 30 września br. Koordynator Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i 

Położnych będzie upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji związanych z organizacją 

procesu kształcenia w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, w tym 
w szczególności w zakresie wydłużania wszelkich terminów wynikających z Regulaminów. 

Opracowała:  

Dyrektor  

Instytutu Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych  

Dr hab. Joanna Jasińska, prof. WUMed 


