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Szanowni Państwo, 

kolejny raz Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Poznaniu podejmuje działania zmierzające do zorganizowania Kursu kwalifikacyjnego dla kierowników 

centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących  wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w podmiotach 

leczniczych oraz innych podmiotach świadczących usługi na rzecz podmiotów leczniczych. Planujemy 

przeprowadzenie kursu w systemie hybrydowym co oznacza, że  zajęcia teoretyczne – 287 godzin – 

realizowane będą podczas zajęć online  – piątek- sobota- niedziela plus konsultacje stacjonarne w wybrane 

dni. Natomiast zajęcia praktyczne – 40 godzin dydaktycznych – w CS w Poznaniu. 

Miejsce: Poznań  

Termin: 13.01.2023r. - 10.06.2023r. 

Kontakt WSCKZiU nr 1 w Poznaniu: 061 841 70 40  

Kontakt Barbara Stefaniak: 501 079 066 

Nabór na kurs od 01.12.2022r. do 20.12.2022r.   

Uczestnik, który został  przyjęty na kurs otrzyma informację mailowo. 

 

Zajęcia Teoretyczne ( Online + konsultacje stacjonarne): 

Lp.  Terminy 

I zjazd Styczeń 2023r.: 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 

II zjazd Luty 2023r.: 03, 04, 05, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 

III zjazd Marzec 2023r.: 03, 04, 05, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 

IV zjazd Kwiecień 2023r.: 01, 02, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 

V zjazd Maj 2023r.: 05, 06, 07, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26 

 

Zajęcia Praktyczne od 29.05.2023r. do 05.06.2023r. – 40 godzin  

Termin egzaminu końcowego 10.06.2023r.   
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Warunki Uczestnictwa:  

- wypełniona i podpisany kwestionariusz osobowy (skan, plik pdf) – dostępny na stronie 

www.msz.poznan.pl  

- dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (skan, plik pdf) – potwierdzone za zgodność z 

oryginałem; 

- dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje do uczestnictwa w kursie - udokumentowany staż pracy 

(skan, plik pdf) - potwierdzone za zgodność z oryginałem;  

Wymagane dokumenty należy przesłać mailowo: kursy@msz.poznan.pl;  

A po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na kurs należy przesłać również listownie na adres: 

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu, ul. 

Szamarzewskiego 99, 60-568 Poznań z dopiskiem zgłoszenie na kurs dla kierowników CS.  

(dokumenty, które należy przesłać listownie oraz mailowo to kopia wymaganych dokumentów potwierdzona 

za zgodność z oryginałem oraz wypełniony kwestionariusz osobowy).   

 

Koszt kursu: 3850 zł - Cena kursu obejmuje uczestnictwo w wykładach i zajęciach praktycznych oraz 

egzamin zawodowy. Uczestnik we własnym zakresie pokrywa wydatki na wyżywienie, transport oraz 

zakwaterowanie. 

Uwagi końcowe: organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość nie otwarcia kursu z powodu 

niewystarczającej ilości uczestników kursu.  

 

 

Kierownik kursu: mgr Lidia Olszewska 

http://www.msz.poznan.pl/
mailto:kursy@msz.poznan.pl

