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Załącznik nr 6
……………………………………….
            (pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
Prowadzenie wykładów i warsztatów w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-099/2017,
niniejszym przedkładamy wykaz:

Pakiet 1-4: 
- 1 osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Wykładowcy posiadającej kwalifikacje zgodne z Programem kursu zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2016, poz. 1761) tj.
osoby posiadającej co najmniej jeden z poniższych warunków:
- pielęgniarka lub położna posiadająca stopień naukowy doktora lub tytuł magistra pielęgniarstwa/położnictwa oraz nie mniej niż 5-letni staż pracy w zakresie odpowiadającym tematyce prowadzonych zajęć i spełnia co najmniej jeden z warunków:
•	nauczyciel akademicki lub
•	ukończony kurs „Advanced Physical Assessment” lub
•	tytuł specjalisty uzyskany po 2001 roku lub
•	ukończony kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne.
- lekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji;
Pakiet 5-6:
- 1 osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Wykładowcy posiadającej kwalifikacje zgodne z Programem kursu zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2016, poz. 1761) tj.
osoba mająca nie mniej niż 5-letni staż zawodowy w przedmiotowej dziedzinie, doświadczenie dydaktyczne oraz spełniająca co najmniej jeden z warunków:
1. Pielęgniarka:
- posiada stopień naukowy, co najmniej doktora;
- posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.
2. Posiada ukończone studia wyższe na kierunku mającym zastosowanie w ochronie zdrowia lub inne merytoryczne kwalifikacje niezbędne do realizacji wybranych zagadnień, tj. psycholog kliniczny;

Pakiet 7-9, 13-14
1 osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Wykładowcy posiadającej kwalifikacje zgodne z Programem kursu zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2016, poz. 1761) tj.
osoba mająca nie mniej niż 5-letni staż zawodowy w przedmiotowej dziedzinie, doświadczenie dydaktyczne oraz spełniająca co najmniej jeden z warunków:
1. Pielęgniarka:
- posiada stopień naukowy, co najmniej doktora;
- posiada tytuł magistra pielęgniarstwa i ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego;
- posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego;
Pakiet 10-12
1 osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Wykładowcy posiadającej kwalifikacje zgodne z Programem kursu zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2016, poz. 1761) tj.
osoba mająca nie mniej niż 5-letni staż zawodowy w przedmiotowej dziedzinie, doświadczenie dydaktyczne oraz spełniająca co najmniej jeden z warunków:
1. Pielęgniarka:
- posiada stopień naukowy, co najmniej doktora;
- posiada tytuł magistra pielęgniarstwa i ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego;
- posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.
2. Posiada ukończone studia wyższe na kierunku mającym zastosowanie w ochronie zdrowia lub inne merytoryczne kwalifikacje niezbędne do realizacji wybranych zagadnień, tj.: lekarz z tytułem specjalisty w dziedzinie psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychogeriatrii, geriatrii;
Pakiet 15:
1 osoby do pełnienia funkcji Wykładowcy posiadającej kwalifikacje zgodne z Programem kursu zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2016, poz. 1761) tj. posiadającej min. 5-letni staż zawodowy w przedmiotowym zakresie oraz doświadczenie dydaktyczne, polegające na przeprowadzeniu min. 10 godzin zajęć (wraz z podaniem podmiotu, na rzecz którego usługa była wykonywana, terminem przeprowadzenia zajęć oraz liczbą przeprowadzonych godzin) oraz co najmniej jeden z poniższych warunków:
- posiada tytuł magistra pielęgniarstwa; lub
- posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego lub zachowawczego, lub internistycznego, lub anestezjologicznego i intensywnej opieki; lub
- posiada specjalizację lekarską w dziedzinie kardiologii lub chorób wewnętrznych; 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych;
Pakiet 16-19:
1 osoby do pełnienia funkcji Wykładowcy posiadającej kwalifikacje zgodne z Programem kursu zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2016, poz. 1761) tj. posiadającej min. 5-letni staż zawodowy w przedmiotowym zakresie oraz doświadczenie dydaktyczne, polegające na przeprowadzeniu min. 10 godzin zajęć (wraz z podaniem podmiotu, na rzecz którego usługa była wykonywana, terminem przeprowadzenia zajęć oraz liczbą przeprowadzonych godzin) oraz co najmniej jeden z poniższych warunków:
- posiada tytuł magistra pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego lub anestezjologicznego i intensywnej opieki; lub
- posiada specjalizację lekarską w dziedzinie kardiologii lub chorób wewnętrznych;
Pakiet 20 - 24:
1 osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Wykładowcy posiadającej kwalifikacje zgodne z Programem kursu zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2016, poz. 1761) tj. osoby posiadającej co najmniej jeden z poniższych warunków:
- pielęgniarka lub położna posiadająca stopień naukowy doktora lub tytuł magistra pielęgniarstwa/położnictwa oraz niemniej niż 5-letni staż pracy w zakresie odpowiadającym tematyce prowadzonych zajęć i spełnia co najmniej jeden z warunków:
•	nauczyciel akademicki lub
•	ukończony kurs „Advanced Physical Assessment” lub
•	tytuł specjalisty uzyskany po 2001 roku lub
•	ukończony kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne.
- lekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji;
Pakiet 25:
1 osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Wykładowcy posiadającej kwalifikacje zgodne z Programem kursu zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2016, poz. 1761) tj.
osoby mające nie mniej niż 10-letni staż w zawodzie lekarza, posiadające specjalizację lekarską, doświadczenie praktyczne i dydaktyczne w zakresie stosowania terapii zachowawczej i/lub farmakologii klinicznej oraz posiadające stopień naukowy co najmniej doktora;
Pakiet 26:
1 osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Wykładowcy posiadającej kwalifikacje zgodne z Programem kursu zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2016, poz. 1761) tj.
osoby mające nie mniej niż 5-letni staż zawodowy w zakresie treści modułu, doświadczenie dydaktyczne, stopień naukowy doktora oraz spełniające, co najmniej jednej z warunków:
1. Posiadają tytuł magistra pielęgniarstwa/magistra położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa uzyskany po roku 2001 lub,
2. Posiadają specjalizację lekarską;
Pakiet 27:
1 osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Wykładowcy posiadającej kwalifikacje zgodne z Programem kursu zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2016, poz. 1761) tj.
osoby mające nie mniej niż 5-letni staż zawodowy w zakresie treści modułu, doświadczenie dydaktyczne oraz spełniające co najmniej jednej z warunków:
1. Posiadają tytuł magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa lub,
2. Posiadają specjalizację lekarską lub,
3. Posiadają ukończone studia wyższe na kierunku mającym zastosowanie w ochronie zdrowia, doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem kontroli w zakresie preskrypcji recept refundowanych (np. pracownicy NFZ, pracownicy aptek – mgr farmacji);
Pakiet 28:
1 osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Wykładowcy posiadającej kwalifikacje zgodne z Programem kursu zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2016, poz. 1761) tj.
osoby posiadające tytuł magistra prawa, mające nie mniej niż 5-letni staż zawodowy w zakresie treści modułu oraz doświadczenie dydaktyczne i praktyczne doświadczenie zawodowe w procesach cywilnych.

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Wymagane kwalifikacje Wykładowcy

potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
Nieobligatoryjne kwalifikacje
Wykładowcy podlegające punktacji w kryterium oceny ofert:
Doświadczenie



Należy podać:
Imię i nazwisko
Wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia 

Należy podać:
tytuł naukowy wraz z kierunkiem/profilem /
ukończony kurs 

Doświadczenie zawodowe

Należy podać:
Staż zawodowy, (wyrażone w latach) wraz z  podaniem profilu zawodowego tytuł zawodowy / specjalizację,
Doświadczenie dydaktyczne (wyrażone w godzinach dyd., wraz z podaniem podmiotu, na rzecz którego usługa była wykonywana, terminem przeprowadzenia zajęć)

Podstawa do dysponowania osobą


Należy podać:
podstawę do dysponowania osobą, która będzie pełniła funkcję Wykładowcy
(np. umowa o pracę, umowa - zlecenie, umowa o dzieło itp.)
Doświadczenie dydaktyczne

Należy podać:
- podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, 
- termin przeprowadzenia zajęć, 
- przeprowadzoną liczbę godzin

Uwaga: W przypadku Pakietu 15-19, należy podać inne godziny dydaktyczne niż wyszczególnione w kolumnie 3
Pakiet 1
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Wykładowcy





Pakiet 2
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Wykładowcy





Pakiet 3
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Wykładowcy





Pakiet 4
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Wykładowcy





Pakiet 5
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Wykładowcy





Pakiet 6
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Wykładowcy





Pakiet 7
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Wykładowcy





Pakiet 8
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Wykładowcy





Pakiet 9
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Wykładowcy





Pakiet 10
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Wykładowcy





Pakiet 11
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Wykładowcy





Pakiet 12
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Wykładowcy





Pakiet 13
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Wykładowcy





Pakiet 14
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Wykładowcy





Pakiet 15
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Wykładowcy





Pakiet 16
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Wykładowcy





Pakiet 17
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Wykładowcy





Pakiet 18
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Wykładowcy





Pakiet 19
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Wykładowcy





Pakiet 20
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Wykładowcy





Pakiet 21
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Wykładowcy





Pakiet 22
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Wykładowcy





Pakiet 23
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Wykładowcy





Pakiet 24
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Wykładowcy





Pakiet 25
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Wykładowcy





Pakiet 26
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Wykładowcy





Pakiet 27
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Wykładowcy





Pakiet 28
Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Wykładowcy






Uwaga: godzina dydaktyczna = 45 minut


............................................... 											.............................................................
   (miejscowość, data)			                 							  (podpis i pieczątka  osoby/osób    upoważnionych                                                                 
                    											           	          do występowania  w imieniu Wykonawcy)		

