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SZKOLENIA 
 
Szkolenie użytkowników w zakresie obsługi ZSI oraz administratorów w zakresie zarządzania ZSI: administracji i zarządzania 
systemem bazodanowym, zarządzania zaoferowanym ZSI w zakresie konfiguracji poszczególnych funkcjonalności, tworzenia 
dodatkowych formularzy, zestawień i raportów w oferowanym ZSI, zarządzania ciągłością pracy ZSI oraz zarządzania kopiami 
bezpieczeństwa, procedur aktualizacji ZSI. 
 

1. Ogólne warunki 

1. Za jedną godzinę lekcyjną szkolenia przyjmuje się 45 min. 

2. Zakres szkoleń musi obejmować praktyczną obsługę wszystkich funkcjonalności ZSI. 

3. Wykonawca powinien przewidzieć czas na trzy 15-minutowe przerwy po każdych 2 godzinach lekcyjnych szkolenia. 

 

2. Lokalizacja i wyposażenie sali 

1. Zamawiający udostępni nieodpłatnie odpowiednią salę szkoleniową pozwalającą na przeprowadzenie szkoleń: stanowiska 
pracy dla 10 osób + 1 stanowisko dla prowadzącego szkolenia. 

2. Zamawiający zapewni niezbędne wyposażenie techniczne do prowadzenia szkolenia, tj. laptopy /zestawy komputerowe 
wraz z urządzeniami sieciowymi (switch, kable sieciowe etc.) oraz urządzeniami elektrycznymi (zasilanie) dla uczestników 
szkoleń. Wykonawca zapewni laptopa do prezentacji multimedialnych oraz do prowadzenia szkolenia przez trenera.  

3. Sala, którą udostępni Zamawiający zapewnia łączność sieciową ze szkoleniową bazą danych. 

 

3. Uczestnicy szkoleń 

1. Zamawiający skieruje do przeszkolenia z ZSI pracowników posiadających podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera 
oraz systemów pracujących w oparciu o system operacyjny Windows.  

2. Szkolenia prowadzone będą w grupach maksymalnie 10-osobowych, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie ich 
liczebności w konkretnych przypadkach. 

3. Jeden pracownik może brać udział w kilku grupach szkoleniowych (różne zakresy merytoryczne). 

4. Zamawiający zapewnia, że w przewidzianym terminie szkoleń (zgodnie z ustalonym harmonogramem szczegółowym) 
wszystkie osoby wskazane do szkolenia przez dysponują czasem pozwalającym na pełen udział w szkoleniu. 

5. Za wyznaczenie osób do szkolenia oraz powiadomienie ich o terminie szkolenia odpowiada Zamawiający. 

6. Osoba, która nie uczestniczyła w zaplanowanym szkoleniu dla grupy, do której została przypisana, może wziąć udział 
w szkoleniu przewidzianym dla innej grupy (z tej samej tematyki), o ile w grupie tej są wolne miejsca lub Zamawiający wyrazi 
zgodę na zwiększenie liczebności grupy szkoleniowej wraz z zapewnieniem stanowiska szkoleniowego. 

7. Wykonawca zapewni szkolenia dla użytkowników ZSI wg struktury zatrudnienia: 

Kategoria zatrudnienia Ilość osób  

Lekarze 180 osób 

Pielęgniarki /pielęgniarze 290 osób 

Personel pomocniczy (statystyka medyczna) 50 osób 

Personel pomocniczy (technicy, laboranci) 60 osób 

Personel pomocniczy (pozostały personel) 20 osób 

8. Wykonawca zapewni szkolenia dla użytkowników ZSI w zakresie funkcjonalnym przedmiotu zamówienia: 

Kategoria zatrudnienia Ilość osób  

Apteka szpitalna 10 osób 

Apteczka Oddziałowa 50 osób 

Ruch chorych oraz Symulator JGP 250 osób 

Zakażenia Szpitalne 5 osób 

Blok Operacyjny 30 osób 

Dokumentacja medyczna lekarska (Oddział/Izba Przyjęć) 160 osób 

Dokumentacja medyczna lekarska (AOS) 20 osób 

Dokumentacja medyczna pielęgniarska (Oddział/Izba Przyjęć) 200 osób 

Dokumentacja medyczna pielęgniarska (AOS) 90 osób 

Obsługa diagnostyki laboratoryjnej 20 osób 

Punkt Pobrań 20 osób 

Obsługa pacjenta (rejestracja, CallCenter) 40 osób 
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Obsługa rozliczeń 40 osób 

 

4. Harmonogram oraz udokumentowanie szkoleń 

1. Harmonogram szkoleń oraz poszczególne zakresy tematyczne opracowane zostaną na podstawie Harmonogramu ramowego 
i ujęty zostanie w zatwierdzonego przez Zamawiającego dokumencie Koncepcji Wdrożenia. 

2. Harmonogram oraz zakresy tematyczne przedstawione zostaną do akceptacji Zamawiającego każdorazowo min. 1 tydzień 
przed rozpoczęciem tury szkoleń. 

3. Harmonogramu szkoleń musi uwzględniać równomierne rozłożenie ich realizacji, z uwzględnieniem zastrzeżenia, że 
Zamawiający nie może skierować na szkolenie wszystkich osób zgłoszonych na dany temat w jednym terminie. 

4. Dokumentem potwierdzającym udział w szkoleniu jest „Lista obecności uczestników szkolenia”. Wszystkie osoby biorące 
udział w szkoleniu są zobowiązane do potwierdzenia swojego udziału własnoręcznym podpisem na w/w liście. 

5. Każdy uczestnik szkolenia jest zobowiązany do umieszczenia swoich ewentualnych uwag dotyczących zakresu tematycznego 
szkolenia, jego przebiegu lub systemu informatycznego umieścić w odpowiednim miejscu na Liście obecności. 

6. Zamawiający zakłada, że zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00. 

 

5. Metodyka szkolenia 

1. Szkolenia prowadzone muszą być na przeznaczonej do tego bazie testowej wypełnionej testowymi danymi oraz 
skonfigurowanej zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego Koncepcją Wdrożenia. Bazę testową przygotowuje 
Wykonawca. 

2. Każde szkolenie musi składać się z następujących części: 

a. Część teoretyczna – omówienie ogólnych zagadnień, związanych z tematyką szkolenia, 

b. Część praktyczna wspólna – praca z systemem zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami trenera, 

c. Część praktyczna samodzielna – wykonanie ćwiczeń zadanych przez trenera, 

3. Dopuszcza się organizację szkoleń składających się jedynie z części teoretycznej, o ile tematyka szkolenia nie może być 
zrealizowana praktycznie i o ile Zamawiający wyrazi wcześniej zgodę na taki tryb przeprowadzenia szkolenia. 

4. Wszelkie wątpliwości uczestników szkolenia, dotyczące prezentowanych ścieżek rejestracji danych, funkcjonalności lub 
konfiguracji ZSI powinny być po szkoleniu przekazane osobie wyznaczonej po stronie Zamawiającego (Kierownik Zespołu / 
Kierownik Projektu) oraz przeanalizowane wewnętrznie przez Zamawiającego pod kątem ich poprawności i zasadności. 
W dalszej kolejności powinny one zostać przekazane do osoby wyznaczonej po stronie Wykonawcy (Kierownik Zespołu). 

5. Szkolenie uważa się za zakończone jeśli zrealizowane zostały wszystkie zagadnienia określonego w jego tematyce. 

6. Po zakończeniu szkoleń każda z przeszkolonych osób musi otrzymać pisemny imienny certyfikat z podanym zakresem 
szkolenia. 

 


