
 

 

 

 

 

 

 

 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na  

bezpłatne szkolenie specjalizacyjne dofinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia w dziedzinie                       

PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK
 

   
W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM 

 

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się dnia 20 października 2018 r. godz. 16:00,  

w sali wykładowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, 

ul. Żołnierska 18.   

 

Warunkiem zakwalifikowania do bezpłatnego udziału w szkoleniu specjalizacyjnym jest spełnianie 

wymogów formalnych: 

 posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki; 

 przepracowanie w zawodzie pielęgniarki  min. 2 lata w ciągu ostatnich 5 lat; 

 poprawne złożenie wniosku w Systemie Monitorowania Kształcenia; 

 (UWAGA! Do wniosku należy załączyć skan dokumentu potwierdzającego staż pracy) 

 niekorzystanie w ciągu ostatnich pięciu lat ze szkolenia specjalizacyjnego dofinansowanego ze 

środków publicznych; 

 uzyskanie pozytywnego wyniku z testu kwalifikacyjnego. 

 

 

Szkolenie specjalizacyjne obejmuje: 

 zajęcia teoretyczne – 430 h - realizowanych w systemie weekendowym na terenie Olsztyna;  

 zajęcia stażowe – 427 h - realizowanych w systemie stacjonarnym w placówkach na terenie 

województwa warmińsko-mazurskiego.    

 Czas trwania szkolenia: 28.10.2018 r.- 26.05.2020 r.    

 

 

 



 

 Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest spełnienie przez pielęgniarkę wymogów 

zawartych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia 

podyplomowego pielęgniarek i położnych. Wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego 

pielęgniarka jest zobowiązana przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego w zakresie 

Resuscytacji krążeniowo-oddechowej i Wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłego oraz posiadać 

kwalifikacje do przetaczania krwi i jej składników na mocy obowiązujących przepisów prawnych  

(przed rozpoczęciem modułu VII). 

         Dodatkowo każdy uczestnik specjalizacji musi posiadać kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego 

(potwierdzenie w karcie specjalizacji uczestnika przed zaliczeniem szkolenia posiadane kwalifikacje), 

udokumentowane uwierzytelnioną kopią: 

 dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r., lub 

 zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne, lub 

 zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment, lub 

 dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013. 

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O ZAKWALIFIKOWANIE NA SZKOLENIE 

1. Aby dokonać czynności w SMK należy ZALOGOWAĆ SIĘ do sytemu.  

2. Wybieramy ROLĘ pielęgniarki/położnej.  

3. Wybieramy DANE O PLANOWANYCH SZKOLENIACH.  

4. Wybieramy RODZAJ KSZTAŁCENIA.  

5. Wybieramy DZIEDZINĘ KSZTAŁCENIA.  

6. Na mapie Polski należy WYSZUKAĆ I WYBRAĆ WOJEWÓDZTWO, w którym chcemy realizować szkolenie.  

7. Następnie należy WYBRAĆ ORGANIZATORA KSZTAŁCENIA oraz TERMIN REALIZACJI. Po wyborze należy kliknąć 

przycisk AKCJA, następnie kliknąć przycisk ZŁÓŻ WNIOSEK. 

 

8. Należy PODAĆ INFORMACJE takie jak staż pracy, miejsce zatrudnienia, posiadane kursy i szkolenia czy dane 

dotyczące PWZ. Po wpisaniu danych należy kliknąć przycisk ZAPISZ, który znajduje się na dole strony. W zapisanym 

wniosku mamy możliwość edytowania wprowadzonych treści, klikając EDYTUJ, lub gdy wszystko jest poprawnie 

wprowadzone klikamy WYŚLIJ. Potwierdzamy kolejny raz WYŚLIJ. Pojawia się status winsoku DO WERYFIKACJI, 

 co jest potwierdzeniem prawidłowo złożonego wniosku.  

 

UWAGA! Do wniosku należy załączyć skan dokumentu potwierdzającego staż pracy. 

Wnioski bez załącznika zostaną odrzucone. 


