
 

 

 

  

 

 

 

 

 

KURS KWALIFIKACYJNY DLA KIEROWNIKÓW CENTRALNYCH 

STERYLIZATORNI I OSÓB NADZORUJĄCYCH WYTWARZANIE STERYLNYCH 

WYROBÓW MEDYCZNYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH ORAZ INNYCH 

ZAKŁADACH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI NA RZECZ PODMIOTÓW 

LECZNICZYCH (EDYCJA III) 

  

Celem kursu kwalifikacyjnego dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób 

nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w podmiotach leczniczych 

jest przekazanie wiedzy z zakresu organizacji pracy w centralnej sterylizatorni, kierowania 

zespołami pracowniczymi oraz kształtowania praktycznych umiejętności niezbędnych w 

realizacji funkcji kierowniczych, w tym sprawowania nadzoru nad przygotowaniem 

sterylnych wyrobów medycznych oraz przygotowanie kadry z wyższym wykształceniem 

do prowadzenia zajęć w szkołach medycznych, kursach dokształcających i 

specjalistycznych, specjalizacjach, w programie których zawarto teorię i praktykę 

dezynfekcji i sterylizacji medycznej 

 

Uczestnikami kursu mogą być osoby: 

 posiadające wykształcenie wyższe i 3 - letni staż pracy na stanowisku kierownika 

centralnej sterylizatorni, w przypadku braku w/w stażu pracy koniecznym jest 

ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji, 

 posiadające wykształcenie średnie i 6 - letni staż pracy na stanowisku kierownika 

centralnej sterylizatorni, w przypadku braku w/w  stażu pracy koniecznym jest 

ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii sterylizacji                            i 

dezynfekcji, 

 posiadające wykształcenie wyższe lub średnie ubiegające się  

o zatrudnienie na stanowisku kierownika centralnej sterylizatornii lub osoby 

nadzorujące wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w podmiotach leczniczych 

oraz innych zakładach świadczących usługi na rzecz podmiotów   leczniczych , które 

ukończyły kurs kwalifikacyjny z zakresu technologii sterylizacji  

i dezynfekcji. 

 

Łączna liczba godzin przeznaczona na realizację  kursu kwalifikacyjnego dla kierowników 

centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów 

medycznych w podmiotach leczniczych oraz innych zakładach świadczących usługi na rzecz 

podmiotów   leczniczych wynosi – 327 godzin dydaktycznych, w tym:  

 zajęcia teoretyczne – 287 godzin - realizowane będą podczas sesji sobota-niedziela, 

piątek- sobota- niedziela 

 zajęcia praktyczne – 40 godzin dydaktycznych  

  

 

Termin rozpoczęcia kursu: 01.10.2016 r. 

 

 

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 
 ul. Szamarzewskiego 99 60-568 Poznań 

tel./fax (061) 841 70 40 
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Warunkiem uczestnictwa w kursie jest: 

 złożenie wniosku o zakwalifikowanie na kurs 

 udokumentowanie posiadanego wykształcenia  

 udokumentowanie wymaganego stażu pracy.  

 

Rekrutacja trwa! 
 

Zgłoszenia na kurs wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie wykształcenia należy 

przesłać pod adres Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego nr 1, ul. Szamarzewskiego 99, w Poznań 60-568.  

Formularz zgłoszeniowy dla uczestników kursu zamieszczony na stronie 

www.wsckziu1.poznan.pl . 

 

Planowana liczba uczestników to 15 osób. 

 

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione mailowo! 
 

Koszt szkolenia 2500 zł (możliwa płatność w ratach) 

 

KONTO BANKOWE 

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego nr 1 w Poznaniu 
BZ WBK SA 
15 1500 1201 1212 0005 8186 0000 

Opis: imię i nazwisko uczestnika oraz nazwa kursu 

 

 

 

Informacje dodatkowe: 

Tel. (061)8473000 wew.124 (8.00-15.00) 

www.wsckziu1.poznan.pl (kursy kwalifikacyjne) 

 

 

http://www.wsckziu1.poznan.pl/
http://www.wsckziu1.poznan.pl/

