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Zmiany w kształceniu podyplomowym 

pielęgniarek i położnych 

SKŁADANIE WNIOSKU 

  

Kiedy już przebrniemy przez proces rejestracji w SMK 

i pozytywnej weryfikacji pora przystąpić do złożenia 

wniosku na szkolenie. 

1. Wejdź na stronę https://smk.ezdrowie.gov.pl/ 

2. Wybierz [Zaloguj w P2] 

3.  Na następnym ekranie wybierz sposób, w jaki 

chcesz się uwierzytelnić 

Login / hasło 

Wpisz login (adres mailowy wskazany przy 

rejestracji) i hasło. 

4.  Wybierz kontekst pracy (pielęgniarka lub 

położna) 

 

5.  Naciśnij przycisk Dane o planowanych 

szkoleniach 

 

6.  Wybierz rodzaj kształcenia 

- szkolenie specjalizacyjne 

- kurs specjalistyczny 

- kurs kwalifikacyjny 

- kurs dokształcający 

 

Z wyjątkiem kursu dokształcającego w celu wyboru 

Dziedziny kształcenia naciśnij przycisk Wybierz. 

 

W celu łatwiejszego znalezienia dziedziny wpisz w 

pole Nazwa dziedziny kształcenia np. „wywiad” 

(początek nazwy kursu – tu: Wywiad i badanie 

fizykalne) i naciśnij przycisk Szukaj. Wówczas 

wyświetli się nazwa kursu „Wywiad i badanie 

fizykalne”. 

Jeżeli to jest kurs, którego poszukujesz naciśnij 

przycisk Akcje, a następnie Wybierz. 

 

Wówczas wyświetli się mapa z ogólną ilością 

miejsc na danym kursie. 
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7.  Klikają na województwo Kujawsko-Pomorskie 

otworzy się formularz 

 

 
 

Wpisując w pole Miejscowość odbywania się 

zajęć miasto Toruń i wciskając przycisk Szukaj 

ograniczysz listę kursów, które odbywają się w 

Toruniu. 

Przy interesującym nas kursie naciskamy przycisk 

Akcje i po rozwinięciu przycisk Złóż wniosek. 

 

8. Na następnym formularzu proszę sprawdzić czy 

dane w pierwszej linii odpowiadają kursowi na, 

który chcesz się zgłosić. 

9. Zjechać niżej i uzupełnić Odbyte szkolenia. 

 

 

 

 

10. Zjechać niżej i uzupełnić Zatrudnienie. 

 

11. Zjechać niżej i uzupełnić Staż pracy. 

 

Poza wymaganymi polami Ogółem, W okresie 

ostatnich pięciu lat oraz Zgodny z kierunkiem w 

przypadku szkolenia specjalizacyjnego i kursu 

kwalifikacyjnego należy dołączyć zeskanowany 

dokument potwierdzający staż pracy. W tym celu 

należy nacisnąć przycisk Dodaj i wskazać miejsce 

gdzie dokument jest zapisany na dysku. 

Ponadto trzeba odpowiedzieć na pytanie: „Czy w 

ciągu ostatnich 5 lat odbywała Pani / odbywał 

Pan specjalizację dofinansowaną ze środków 

publicznych (przy czym przez „odbywanie 

specjalizacji” rozumie się również przerwanie 

specjalizacji / rezygnację ze specjalizacji w 

trakcie jej trwania)?” Jeśli odpowiedź będzie 

twierdząca to należy podać datę zaliczenia 

specjalizacji / przerwania specjalizacji / rezygnacji 

ze specjalizacji. 

12. Zjechać niżej i uzupełnić Pozostałe dane. 
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Wybrać wykształcenie (zaznacz jedno – swoje 

najwyższe np. w przypadku posiadania dyplomu 

licencjata i dyplomu magistra zaznacz magistra) 

oraz wpisz: 

- Datę uzyskania dyplomu 

- Tytuł zawodowy (pielęgniarka / położna) 

- Numer PWZ (nr prawa wykonywania zawodu) 

- Data uzyskania PWZ 

- PWZ wydane przez (wpisz miasto np. Toruń) 

Proszę pamiętaj o zaznaczeniu „ptaszków” przy: 

Potwierdzam, że wszystkie dane zawarte w 

profilu użytkownika, a w szczególności dane 

osobowe, dane dotyczące miejsca pracy, 

wykształcenia i specjalizacji są aktualne  

i 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej z 

art. 233 § 1 Kodeksu karnego: Kto, składając 

zeznanie mające służyć za dowód w 

postępowaniu sądowym lub w innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie 

ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

13. Jeżeli wszystkie dane są poprawne to naciśnij 

Zapisz. 

 

14. Nastąpi zapisanie i wniosek otrzyma Status 

„Szkic” 

 

Na tym etapie możemy nasz wniosek jeszcze 

edytować naciskając przycisk Edycja lub wysłać. 

W tym celu naciśnij Szczegóły, zjedź do dołu 

strony i naciśnij Wyślij.   

 

Następnie potwierdź  

 

15. Teraz Twój wniosek będzie miał status Do 

weryfikacji. 

 

16. Teraz pracownik Izby zweryfikuje Twój 

wniosek. Na tym etapie Twój udział w 

składaniu wniosku się kończy. Jednak to nie 

koniec. 

 

UWAGA 

Wysłanie wniosku nie kończy na tym etapie 

procesu jego składania. 

Należy za jakiś czas sprawdzić czy wniosek 

został zweryfikowany pozytywnie, a jeśli nie to 

uzupełnić brakujące dane lub je edytować 
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Zmiany w kształceniu podyplomowym 

pielęgniarek i położnych 

PODGLĄD WNIOSKU 

  

Kiedy chcesz przejrzeć swój złożony wniosek lub 

sprawdzić wynik weryfikacji, a także uzyskać 

informację o zakwalifikowaniu musisz ponownie 

zalogować się na swój profil. 

 

1. Postępuj jak w punktach 1-4 SKŁADANIE 

WNIOSKU 

2. Naciśnij przycisk Wnioski na szkolenie 

 

3. Jeżeli: 

a) Twój wniosek nie zawiera błędów i został 

przyjęty to będzie oczekiwał do kwalifikacji na kurs 

 

 

 

b) Twój wniosek zawiera jakiś błąd i został 

odesłany do poprawy to ukaże Ci się takie okno 

 

Teraz naciskając przycisk Szczegóły i zjeżdżając do 

dołu strony zobaczysz powód odrzucenia wniosku. 

 

Żeby przejść do edycji i skorygowania błędów 

naciśnij przycisk Anuluj znajdujący się poniżej, 

następnie na wniosku do uzupełnienia przycisk 

Akcja, a następnie Edycja. 

 

3.b.1. Po skorygowaniu poprawek, jeżeli wszystkie 

dane są poprawne to naciśnij Zapisz. 

 

3.b.2. Nastąpi zapisanie i wniosek otrzyma Status 

„Szkic” 

 

Na tym etapie możemy nasz wniosek jeszcze 

edytować naciskając przycisk Edycja lub wysłać. 

W tym celu naciśnij Szczegóły, zjedź do dołu 

strony i naciśnij Wyślij.   

 

Następnie potwierdź  
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3.b.3. Teraz Twój wniosek będzie miał status Do 

weryfikacji. 

 

c) Twój wniosek po edycji nie zawiera już błędów i 

został przyjęty to będzie oczekiwał do kwalifikacji 

na kurs, okno będzie wyglądało jak poniżej 

 

 

 

 

Kalendarz szkoleń organizowanych przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego przy OIPiP w Toruniu 

Nazwa Rodzaj kształcenia 
Data 

rozpoczęcia 
Data 

zakończenia 
Cena 

Szczepienia ochronne dla pielęgniarek kurs specjalistyczny 2017-09-02 2017-10-07 330 zł 

Długoterminowe dostępy naczyniowe. Użytkowanie 
portów naczyniowych 

kurs dokształcający 2017-09-18 2017-09-18 60 zł 

Kaniulacja naczyń żylnych obwodowych kurs dokształcający 2017-10-02 2017-10-02 60 zł 

Wywiad i badanie fizykalne kurs specjalistyczny 2017-08-26 2017-10-28 500 zł 

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa kurs specjalistyczny 2017-10-07 2017-11-20 430 zł 

Leczenie ran dla pielęgniarek kurs specjalistyczny 2017-10-13 2017-12-15 500 zł 

Leczenie ran dla położnych kurs specjalistyczny 2017-10-13 2017-12-15 370 zł 

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego kurs specjalistyczny 2017-11-25 2018-02-24 380 zł 

Edukator w cukrzycy kurs specjalistyczny 2017-10-28 2018-01-27 530 zł 

Wykonanie i ocena testów skórnych kurs specjalistyczny 2017-12-01 2018-02-28 300 zł 

Karmienie piersią - standard w opiece okołoporodowej kurs dokształcający 2017-09-14 2017-09-15 0 zł 

Wykonanie badania spirometrycznego 
Zapisy poprzez OIPiP w Bydgoszczy 

kurs specjalistyczny 2017-12-15 2018-02-15 0 zł 

  


