
Oferta 
Doradztwo  

w zakresie akredytacji



Medutools to nowoczesne rozwiązania, interaktywne działanie oraz 

rzetelna wiedza medyczna i programistyczna. 

Rozumiemy potrzeby naszych klientów, dostarczamy rozwiązania 

dedykowane pacjentom i lekarzom.  

Jedną z naszych najpopularniejszych usług jest doradztwo  

w zakresie akredytacji do prowadzenia szkolenia 

specjalizacyjnego. 

O Wydawnictwie Interaktywnym 
Medutools



Oferujemy indywidualnie dostosowane doradztwo w zakresie uzyskiwania 
akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.  

Prowadzimy proces uzyskiwania akredytacji. 

Zdajemy sobie sprawę, że pozyskanie akredytacji do prowadzenia szkolenia 
specjalizacyjnego to żmudny proces wymagający precyzyjnego przygotowania 
licznych umów, wniosków oraz załączników, a także biegłej znajomości obsługi 

Systemu Monitorowania Kształcenia. 

Właśnie dlatego nasza pomoc obejmuje nie tylko skrupulatną analizę aktualnej 
sytuacji Zleceniodawcy, ale także kompleksowe opracowanie wyżej wspomnianych 

dokumentów. Wsparcia udzielamy również w zakresie podpisywania umów na 
realizację staży zewnętrznych ze szpitalami oraz składania ostatecznego wniosku. 
Wszystkie te kroki są przez nas monitorowane, aż do uzyskania pozytywnej decyzji 

w kwestii akredytacji.



Elementy wsparcia

1

2

3

4

Analiza wstępna - wykonujemy analizę wstępną jednostki 
medycznej, która stara się o szkolenie. Już na tym etapie 
dowiesz się, jak oceniamy szanse na sukces w składaniu 
wniosku oraz co ewentualnie poprawić.

Przygotowanie wniosku - przygotowujemy w Państwa 
imieniu cały wniosek, wszystkie załączniki, pomagamy 
w pozyskaniu jednostek prowadzących staże zewnętrzne. 
Przygotowujemy wszystkie dokumenty. 

Pomoc techniczna - pomagamy w założeniu konta 
w systemie SMK, prowadzimy krok po kroku przez proces 
uzyskania odpowiednich uprawnień w systemie, 
przygotowujemy wniosek o uzyskanie akredytacji 
w systemie elektronicznym. 

Wsparcie po - Pomagamy jednostkom także po 
uzyskaniu przez nie uprawnień do prowadzenia szkolenia. 
Wspieramy w procesie podpisywania i rozliczania umowy 
z MZ, w tym w systemie elektronicznym. 



Elementy oferty:

• Analiza wstępna (przed podpisaniem umowy) 

• Zebranie danych z podmiotu 

• Opracowanie wniosku 

• Opracowanie załącznika głównego 

• Opracowanie załączników dodatkowych 

• Przygotowanie i pomoc w pozyskaniu umów 

na realizację staży zewnętrznych 

• Złożenie wniosku o konto w SMK 

• Uzyskanie odpowiednich uprawnień w SMK 

• Złożenie wniosku w SMK 

• Monitorowanie procesu uzyskiwania 

akredytacji 

• Przekazanie danych dostępowych



Rodzaje oferty

Pakiet poszerzony [5900 zł*]

* kwota brutto (z VAT 23%), zawiera wszystkie elementy oferty, płatność 50% w momencie
podpisania umowy oraz 50% opłaty za sukces (po uzyskaniu pozytywnej decyzji)

Proces analizy sytuacji jednostki, kompletowania 
dokumentów, przygotowania wniosku w systemie SMK 

DODATKOWO: 
+ wsparcie indywidualnego konsultanta

+ założenie konta w SMK dla kierownika specjalizacji
+ założenie konta w SIR2

+ założenie konta dla rezydenta
+ wprowadzenie danych jednego rezydenta

w systemie SMK 
+ wprowadzenie danych jednego rezydenta

w systemie SIR2 
(Wartość elementów pakietu osobno: 3000 zł) 

Oszczędzasz: 1700 zł 

Proces analizy sytuacji jednostki, kompletowania 
dokumentów, przygotowania wniosku w systemie SMK. 

Oferta standardowa [4600 zł*]



Inne nasze usługi

Wszystkie kwoty brutto (z VAT 23%). 
Uruchomienie obejmuje utworzenie i skonfigurowanie 1 konta administratora w systemie. 

Przy większej liczbie rezydentów oferujemy rabaty. 

Prowadzenie rezydenta w SMK [290 zł/msc]

Pakiet obejmuje prowadzenie rezydenta w SMK wraz 
z dokumentowaniem toku specjalizacji, wprowadzenie rocznego planu 

specjalizacji i jego rozliczanie w porozumieniu z kierownikiem 
specjalizacji, wprowadzanie staży cząstkowych, kursów wraz z ich 

rozliczaniem, wprowadzanie innych zdarzeń. 
Pakiet obejmuje stały nadzór nad zmianami prawnymi w zakresie 

prowadzenia rezydentury. 

Pakiet obejmuje prowadzenie rozliczeń rezydentury niezbędnych do 
prawidłowej realizacji wypłat z Ministerstwa Zdrowia za prowadzenie 

rezydenta, na podstawie dokumentacji placówki. 

Prowadzenie rezydenta w SIR2 [290 zł/msc]

Uruchomienie pakietu* 650 zł (jednorazowo)

Pakiet roczny (płatny z góry)

290 x 12 = 3480 zł  
opłata za uruchomienie: 650 zł 

łącznie: 4130 zł 

PROMOCJA: 3690 zł 

Uruchomienie pakietu* 650 zł (jednorazowo)

Pakiet roczny (płatny z góry)

290 x 12 = 3480 zł  
opłata za uruchomienie: 650 zł 

łącznie: 4130 zł 

PROMOCJA: 3690 zł 



Notatki




