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Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica 

„Wdrożenie e-usług w Szpitalu im. św. Jadwigi Śląskiej w  Trzebnicy” 

Nr postępowania: PN/e-usługi/2017/3                                                     Załącznik nr 2.4 do SIWZ 

OPIS SZKOLEŃ 
 

Wykonawca ma obowiązek przeszkolenia personelu Szpitala w zakresach opisanych poniżej.   
1. Za jedną godzinę lekcyjną szkolenia przyjmuje się 45 min.  
2. Zakres szkoleń musi obejmować praktyczną obsługę wszystkich funkcjonalności zintegrowanego 

systemu informatycznego. 
3. Wykonawca powinien przewidzieć czas na trzy 15-minutowe przerwy kawowe po każdych 2 

godzinach lekcyjnych szkolenia. 
4. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do: 

1) Przed przystąpieniem do szkolenia Wykonawca musi przedstawić pisemnie do akceptacji 
Zamawiającego plan szkoleń ze szczegółowym harmonogramem ich realizacji.  

2) harmonogramu realizacji szkoleń musi uwzględniać równomierne rozłożenie ich realizacji, z 
uwzględnieniem zastrzeżenia, że Zamawiający nie może skierować wszystkich osób 
zgłoszonych na dany temat w jednym terminie, 

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

4) zapewnienia trenerów i/lub ekspertów w danych dziedzinach do przeprowadzenia szkoleń, 
5) zagwarantowania niezbędnego wyposażenia technicznego do prowadzenia szkolenia tj. m.in. 

laptopów/zestawów komputerowych dla uczestników szkoleń oraz laptopa do prezentacji 
multimedialnych wraz z projektorem na własny koszt, 

6) opracowania materiałów szkoleniowych do każdego szkolenia i przesyłania ich w wersji 
elektronicznej z trzydniowym wyprzedzeniem. 

7) przekazania Zamawiającemu bez dodatkowego wynagrodzenia praw do dysponowania 
materiałami szkoleniowymi, a w szczególności w zakresie: 

 utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy 
utworu, w tym wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

 modyfikowania i przetwarzania całości lub dowolnej części materiałów, jako podstawy 
lub materiału wyjściowego do wykonania innych opracowań, w następujących formach: 
papierowej, elektronicznej, za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej, na 
nośnikach optycznych; 

 wprowadzenie opracowań lub ich części do pamięci komputerów w dowolnej liczbie 
stanowisk komputerowych Zamawiającego; 

8) oznaczenia logotypem Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz Dolnego Śląska, informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego 
Funduszu rozwoju Regionalnego, wszelkich dokumentów sporządzanych w ramach realizacji 
zamówienia.  

5. Sale do realizacji szkoleń nieodpłatnie udostępni Wykonawcy, Zamawiający. 
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za organizacyjną i merytoryczną realizację szkoleń.  
7. Każde szkolenie musi zostać potwierdzone protokołem przeprowadzenia szkolenia i listę 

obecności uczestników wraz z ich podpisem. 
8. Uczestnicy szkoleń otrzymają materiały szkoleniowe, a na zakończenie projektu – zaświadczenia 

o ukończeniu szkoleń. 
 
 



9. Wykonawca udostępni Zamawiającemu, na czas realizacji usług wdrożeniowych, szkoleniowych 
oraz przez okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, portal szkoleń 
internetowych. Wykaz modułów, dla których powinny być przygotowane szkolenia 
elektroniczne, zamieszczony jest w załączniku nr 2.1 do SIWZ. 

 
Powyższe informacje dotyczą wszystkich zakresów szkoleń. 
 
 

strefa biała 
    

lp. tytuł szkolenia 
liczba 

uczestników 
liczba 
grup 

ilość 
godzin 

szkolenia 
na 1 grupę 

ilość godzin 
szkolenia w 

projekcie 

1 
Stosowanie narzędzi elektronicznych w pracy 
Szpitala (16 h)  250 16 16 256 

2 Bezpieczeństwo przetwarzania informacji (8 h)  250 16 8 128 

3 Zarządzanie dokumentami elektronicznymi (8 h)  250 16 8 128 

4 
Kontroling i planowanie w systemach 
informatycznych (8 h)  11 1 8 8 

      
strefa szara 

    

lp. tytuł szkolenia 
liczba 

uczestników 
liczba 
grup 

ilość 
godzin 

szkolenia 
na 1 grupę 

ilość godzin 
szkolenia w 

projekcie 

1 
Stosowanie narzędzi elektronicznych w pracy 
Szpitala (16 h)  22 2 16 32 

2 Bezpieczeństwo przetwarzania informacji (8 h)  22 2 8 16 

3 Zarządzanie dokumentami elektronicznymi (8 h)  22 2 8 16 

4 e-Szpital (8 h)  5 1 8 8 

5 
Budowanie analiz na podstawie systemu 
informatycznego i planowanie długofalowe (8 h)  

3 1 8 8 

  
    

     

lp. tytuł szkolenia 
liczba 

uczestników 
liczba 
grup 

ilość 
godzin 

szkolenia 
na 1 grupę 

ilość godzin 
szkolenia w 

projekcie 

1 
Budowanie analiz finansowo – kadrowo – 
medycznych na podstawie systemu 
informatycznego. 

2 1 32 32 

 
Pracownicy części „białej” (250 osób) wezmą udział w następujących szkoleniach: 
1) Stosowanie narzędzi elektronicznych w pracy Szpitala (16 h) – celem szkolenia jest nabycie 

praktycznych umiejętności i niezbędnej wiedzy w obsłudze wdrożonego oprogramowania 
informatycznego oraz uruchomionych e-usług (16 grup po 12-16 osób każda). Grupy będą 
obejmowały personel poszczególnych oddziałów/działów. 

2) Bezpieczeństwo przetwarzania informacji (8 h) – celem szkolenia jest nabycie umiejętności w 
zakresie zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji w systemach teleinformatycznych (16 
grup po 12-16 osób każda), 

3) Zarządzanie dokumentami elektronicznymi (8 h) – celem szkolenia jest poznanie zasad obiegu 
dokumentacji w systemie EZD oraz zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie 
zarządzania dokumentacją od chwili jej wytworzenia do przekazania do archiwum (16 grup po 
12-16 osób każda),  



4) Kontroling i planowanie w systemach informatycznych (8 h) – celem szkolenia jest nabycie 
umiejętności obsługi nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania w systemie informatycznym z 
zakresu planowania, budżetowania, monitorowania oraz kontroli procesów Szpitala (szkolenie 
dla kierowników oddziałów szpitalnych – 11 osób). 

 
Pracownicy części „szarej” (24 osoby) wezmą udział w następujących szkoleniach: 
1) Stosowanie narzędzi elektronicznych w pracy Szpitala (16 h) – celem szkolenia jest nabycie 

praktycznych umiejętności i niezbędnej wiedzy w obsłudze wdrożonego oprogramowania 
informatycznego oraz uruchomionych e-usług (2 grupy po 11 osób każda), 

2) Bezpieczeństwo przetwarzania informacji (8 h) – celem szkolenia jest nabycie umiejętności w 
zakresie zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji w systemach teleinformatycznych (2 
grupy po 11 osób każda), 

3) Zarządzanie dokumentami elektronicznymi (8 h) – celem szkolenia jest poznanie zasad obiegu 
dokumentacji w systemie EZD oraz zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie 
zarządzania dokumentacją od chwili jej wytworzenia do przekazania do archiwum (2 grupy po 11 
osób):  
a) przyjęcie dokumentu elektronicznego środkami komunikacji elektronicznej oraz na nośnikach 

informatycznych, 
b) Weryfikacja poprawności dokumentu elektronicznego, 
c) Weryfikacja poprawności podpisu kwalifikowanego oraz profilu zaufanego, 
d) Omówienie zagadnień związanych z zmianą formy naturalnego dokumentu elektronicznego 

na papierowy,  
e) Wydawanie potwierdzenia otrzymania dokumentu (UPP oraz wydruk) 
f) Prezentacja dokumentów UPO (w formie natywnej oraz ich wizualizacja) tworzonych dla 

dokumentów przychodzących jak i wychodzących, 
g) Omówienie wewnętrznego obiegu akt zarówno w formie tradycyjnej jak i elektronicznej, 
h) Prowadzenie spraw składających się z dokumentów w formie tradycyjnej i wydruków 

dokumentów elektronicznych, prowadzenie metryk spraw, 
i) Prowadzenie rejestrów i spraw, 
j) Sporządzanie kopii, odpisów dokumentacji,  
k) Przygotowywanie projektów dokumentów oraz proces akceptacji wstępnej i ostatecznej, 
l) Wytworzenie dokumentów w formie elektronicznej i podpisanie kwalifikowanym 

certyfikatem, 
m) Doręczanie dokumentów adresatom środkami komunikacji elektronicznej z poziomu systemu 

elektronicznego obiegu dokumentów jak i ePUAP, 
n) Omówienie zagadnień związanych z archiwizacją dokumentacji (spraw, dokumentów, 

nośników informatycznych).  
 
4) e-Szpital (8 h) – celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie informowania pacjentów i 

przedsiębiorców o dostępnych e-usługach Szpitala (szkolenie dla 5 osób), 
5) Budowanie analiz na podstawie systemu informatycznego i planowanie długofalowe (8 h) – 

celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie wykorzystania systemu informatycznego 
do długofalowego planowania (szkolenie dla kadry zarządzającej – 3 osoby), 
 

6) Budowanie analiz finansowo – kadrowo – medycznych na podstawie systemu informatycznego i 
planowanie długofalowe (32h) – celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie 
wykorzystania systemu informatycznego do planowania polityki jakości, budżetowania, 
monitorowania oraz kontroli procesów Szpitala (szkolenie dla pracowników administracji – 2 
osoby). 


