
 

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA I PRZESŁANIA WNIOSKU O PAŃSTWOWY EGZAMIN 

SPECJALIZACYJNY W WARSZAWIE 

DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

do użytku darmowego wyłącznie dla uczestników szkoleń specjalizacyjnych organizowanych przez  

VITAL-MED Kuśnierz w Rzeszowie 

1. Wybieramy w SMK role użytkownika: pielęgniarka/położna 

2. Następnie wyświetli się: 

 

3. Wybieramy okienko „Wnioski o egzamin specjalizacyjny” 

4. Z lewej strony wybieramy okienko „Nowy wniosek o egzamin specjalizacyjny” 
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5. Wyświetla się formularz do wypełnienia „Wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu 

państwowego”:  

1) Numer wniosku o egzamin specjalizacyjny – zostanie nadany przez CKPPiP. 

2) Pola: Dziedzina pielęgniarstwa, Data zakończenia szkolenia, Numer Elektronicznej Karty 

Kształcenia wypełnią się poprzez przycisk „Wybierz”. Po zatwierdzeniu przez Organizatora 

Elektronicznej Karty Specjalizacji będzie możliwość zaczytania tych danych. Po egzaminie 

wewnętrznym u Organizatora będzie dopiero dostępna Elektroniczna Karta Specjalizacji. 

Pozytywny wynik z egzaminu wewnętrznego jest równoznaczny z zakończeniem specjalizacji. 

3) Dane osobowe, adres korespondencyjny, kontakt i uprawnienia zawodowe zostają zaczytane 

automatycznie. 

 

 

6. W polu dotyczącym wykształcenia, należy wybrać właściwe wykształcenia, zaznaczając kwadrat 

obok poziomu wykształcenia. 
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7. W polu „Zatrudnienie” należy wpisać obecną nazwę i adres pracodawcy. 

8. W polu „Nazwa okręgowej izby pielęgniarek i położnych, właściwej dla miejsca zatrudnienia” 

poprzez naciśnięcie „Wybierz”, z listy wybrać należy okręgową izbę. 

9. Pole „Zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji” nie dotyczy Państwa. 

 
10. W polach „Załączniki”: 

1) Kursy wymagane do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego – poprzez 

kliknięcie „Dodaj” wybieramy wcześniej przygotowany i zapisany skan zaświadczenia  

o ukończeniu kursu specjalistycznego (odpowiedniego dla danej dziedziny specjalizacji).  

W sytuacji gdy dana dziedzina specjalizacji wymaga dwóch kursów powtarzamy czynność, 

poprzez kliknięcie „Dodaj”. 

Uwaga: Zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego „Wywiad i badania fizykalne” NIE 

DODAJE SIĘ DO WNIOSKU. Potwierdzenie odbycia tego kursu dokonuje Organizator Kształcenia  

w Elektronicznej Karcie Specjalizacji. 

2) Dokument potwierdzający zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji - nie dotyczy 

Państwa. 

3) Dowód wpłaty - poprzez kliknięcie „Dodaj” wybieramy wcześniej przygotowane i zapisane 

potwierdzenie dowodu wpłaty z konta bankowego. 
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11. W polu „Oświadczenia” należy zaznaczyć sposób finansowania specjalizacji. W przypadku 

specjalizacji komercyjnych zaznaczamy: w ramach miejsca niedofinansowanego przez Ministra 

Zdrowia. 

12. Należy potwierdzić zapoznanie się z regulaminem egzaminu państwowego. 

13. Na końcu należy ZAPISAĆ wypełniony wniosek i powinny się pojawić następujące funkcje 

postępowania z wnioskiem. 
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