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Szanowni Państwo 

Dyrektorzy/ Kierownicy
Jednostek organizacyjnych uprawnionych 
do szkolenia specjalizacyjnego lekarzy 

Konsultanci wojewódzcy

Prezesi 
Okręgowych Rad  Lekarskich 

Dziekani Wydziałów Lekarskich 
Uczelni Wyższych

Dotyczy: zmiany przepisów w zakresie szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy 
dentystów 

Informuję, iż  aktualnie w zakresie szkolenia specjalizacyjnego lekarzy obowiązują zapisy 
ustawy z dnia  5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2017 r., poz. 
125. j.t. z późn. zm.), według których od 1 maja 2017 r. większość czynności w zakresie 
szkolenia specjalizacyjnego będzie realizowana w Systemie Monitorowania Kształcenia 
Pracowników Medycznych „SMK” (dotyczy osób kwalifikowanych do odbywania szkolenia 
specjalizacyjnego od postępowania w terminie 1- 31 października 2017 r., pozostałe osoby, 
tylko w zakresie PES).

W związku z powyższym, poniżej przedstawiam główne zmiany wprowadzone 
nowelizacją przepisów.

Konto w SMK
Konto w SMK zakłada w celu dokonywania czynności w tym systemie lekarz albo lekarz 
dentysta oraz kierownik specjalizacji. 
Warunkiem dokonywania przez ww. osoby czynności za pomocą SMK jest uwierzytelnienie 
osoby, która konto założyła i weryfikacja uprawnień tej osoby. 
Uwierzytelnienia dokonuje się na podstawie wniosku o nadanie uprawnień przez:
- podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym 
profilem zaufania ePUAP,
- potwierdzenie przez właściwą okręgową izbę lekarską lub Naczelną Izbę Lekarską 
tożsamości osoby, która konto założyła.
Weryfikacji uprawnień dokonuje w stosunku do:
- lekarza albo lekarza dentysty, właściwa miejscowo okręgowa izba lekarska, a jeżeli nie jest 
możliwe ustalenie właściwej okręgowej izby – Naczelna Izba  Lekarska;
- kierownika specjalizacji, właściwa jednostka uprawniona do prowadzenia szkolenia 
specjalizacyjnego.
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Lekarski Egzamin Końcowy /Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego
Lekarz zamierzający przystąpić do „LEK” albo „LDEK” składa do dyrektora Centrum 
Egzaminów Medycznych  „CEM”, za pomocą SMK, zgłoszenie do LEK albo LDEK (do 15 
lipca na egzamin w okresie  1-30 września, lub do 30 listopada na egzamin w okresie  1-28 
lutego). Dyrektor CEM zawiadamia o miejscu i terminie LEK/LDEK za pomocą SMK lub 
środków komunikacji elektronicznej.

Akredytacja
 Jednostka organizacyjna ubiegająca się o akredytację do szkolenia specjalizacyjnego w danej 
dziedzinie medycyny, występuje do CMKP za pomocą SMK o uzyskanie opinii powołanego 
przez dyrektora CMKP zespołu ekspertów dot. spełnia warunków określonych w art. 19f ust. 2 
ustawy. Dyrektor CMKP  na podstawie opinii zespołu ekspertów za pomocą SMK wpisuje 
jednostkę na listę jednostek akredytowanych na okres 5 lat. Dyrektor CMKP występuje do 
jednostki wpisanej na listę na 6 miesięcy przed dniem upływu ww. okresu o weryfikację 
akredytacji. CMKP w drodze decyzji skreśla jednostkę z listy jednostek akredytowanych. 
Listy jednostek akredytowanych CMKP publikuje na swojej stronie internetowej oraz 
w SMK.

Postępowanie kwalifikacyjne
Lekarz składa za pomocą SMK wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego 
w wybranej dziedzinie medycyny do wojewody właściwego ze względu na obszar 
województwa na terenie którego zamierza odbywać specjalizację w terminie od 1 do 
28 lutego – na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane od 1 do 31 marca, albo 
w terminie od 1 do 30 września - na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane od 1 do 
31 października. Wojewoda potwierdza elektronicznie zapisanie zgłoszonych we wniosku 
danych (bez formy papierowej). Przed postępowaniem kwalifikacyjnym na swojej stronie 
internetowej oraz za pomocą SMK minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza liczbę 
miejsc szkoleniowych w trybie rezydentury, a wojewoda ogłasza na swojej stronie 
internetowej oraz za pomocą SMK liczbę miejsc nieobjętych rezydenturą. W celu 
zakwalifikowania lekarza do odbycia szkolenia specjalizacyjnego wojewoda przeprowadza 
postępowania kwalifikacyjne za pomocą SMK i z wykorzystaniem danych zamieszczonych 
w SMK. Lekarz może zwrócić się do wojewody o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego 
w terminie 7 dni  (dotychczas było 20 dni) od dnia ogłoszenia listy lekarzy 
zakwalifikowanych i niezakwalikowanych do rozpoczęcia danej specjalizacji. Lista ogłaszana 
jest na stronie internetowej właściwego organu przeprowadzającego postępowanie (tj. 
wojewody) za pomocą SMK. Wojewoda uwzględniając wynik postępowania, kieruje lekarza 
za pomocą SMK, do odbywania szkolenia specjalizacyjnego i sporządza elektroniczną kartę 
szkolenia specjalizacyjnego (EKS), w której na bieżąco lekarz potwierdza realizację szkolenia.
Wojewoda, a w przypadku rezydentur minister właściwy do spraw zdrowia, może dodatkowo 
przyznać miejsca szkoleniowe. Minister informuje za pomocą SMK o przyznaniu 
dodatkowych miejsc rezydenckich i właściwy wojewoda kieruje lekarzy za pomocą SMK do 
odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury i trybie nieobjętym rezydenturą. 
Przygotowanie i realizacja umów rezydenckich odbywa się w SMK.

Realizacja szkolenia
 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego „CMKP” publikuje na swojej stronie 
internetowej oraz za pomocą SMK programy specjalizacji zatwierdzone przez ministra 
właściwego do spraw zdrowia. Kierownik specjalizacji jest odpowiedzialny za ustalanie 
za pomocą SMK rocznych szczegółowych planów szkolenia specjalizacyjnego. Kierownik 
specjalizacji niezwłocznie odnotowuje każdą zmianę w planie. Roczne szczegółowe plany 
szkolenia specjalizacyjnego oraz jego zmiany są zamieszczane w SMK. Kierownik 
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specjalizacji za pomocą SMK niezwłocznie potwierdza realizację przez lekarza 
poszczególnych elementów szkolenia, przez potwierdzanie wpisów uzupełnianych na bieżąco 
przez lekarza oraz zrealizowanie całości szkolenia zgodnie z programem specjalizacji w EKS. 
Informacje o przedłużeniu lekarzowi okresu szkolenia specjalizacyjnego są umieszczane przez 
właściwe podmioty w SMK. Lekarz lub właściwy podmiot ma obowiązek poinformować 
właściwy organ (tj. wojewodę) o planowanej przez lekarza nieobecności trwającej dłużej niż 
3 miesiące. Wojewoda posiadający informację o ww. nieobecności, może skierować na okres 
tej nieobecności innego lekarza za pomocą SMK. Lekarz nie może realizować lub 
kontynuować szkolenia specjalizacyjnego m.in. w przypadku zaprzestania odbywania 
szkolenia i z tego powodu zostaje skreślony z rejestru  lekarzy odbywających szkolenie 
specjalizacyjne. Zaprzestanie szkolenia to faktyczne zaprzestanie przez lekarza realizacji 
programu specjalizacji zgodnie z rocznym szczegółowym planem szkolenia lub 
nieuzupełnianie wpisów, za pomocą SMK w EKS przez lekarza w okresie 3 miesięcy od 
dnia dokonania ostatniego wpisu, z przyczyn leżących po stronie lekarza.

Przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego „PES” - dotyczy lekarzy 
zakwalifikowanych do odbywa szkolenia specjalizacyjnego od postępowania kwalifikacyjnego 
przeprowadzonego w terminie 1- 31 października 2017 r.
W celu przystąpienia lekarza do „PES”, wojewoda dokonuje weryfikacji formalnej odbycia 
szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji oraz zwraca się za pomocą 
SMK do właściwych konsultantów krajowych w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez 
lekarza potwierdzenia zrealizowania szkolenia przez kierownika specjalizacji, o weryfikację 
merytoryczną, czy lekarz odbył szkolenie specjalizacyjne zgodnie z programem specjalizacji. 
Konsultant krajowy dokonuje weryfikacji za pomocą SMK w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania wystąpienia wojewody. Wojewoda niezwłocznie po uzyskaniu informacji od 
konsultanta krajowego o potwierdzeniu lub odmowie potwierdzenia zakończenia szkolenia, 
zawiadamia lekarza o rozstrzygnięciu za pomocą SMK. W przypadku odmowy potwierdzenia 
zakończenia, wojewoda kieruje lekarza do zrealizowania brakujących elementów programu. 
Lekarz, który uzyskał potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego oraz lekarz, 
który ma uznany dorobek naukowy i zawodowy, może złożyć wniosek do CEM 
o przystąpienie do PES w terminie do 31 lipca na sesję jesienną lub do 31 grudnia na sesję 
wiosenną każdego roku. Dyrektor CEM za pomocą SMK lub środków komunikacji 
elektronicznej zawiadamia lekarza o miejscu i terminie egzaminu, na 14 dni przed terminem 
danego egzaminu. Drugi i kolejny PES lekarz opłaca.

Informacja dotycząca procedury dopełnienia formalności przystąpienia do PES przez 
lekarzy niezakwalifikowanych do PES przed 1 maja 2017 r., obowiązująca wg art. 23 ustawy z 
dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1991 z późn. zm.), została przesłana pismem z 10.05.2017 
r., znak: j.w.

Jednocześnie informuję, iż lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia 
specjalizacyjnego w postępowaniach kwalifikacyjnych przeprowadzonych przed 1 maja 2017 
r., (z wyjątkiem zasad ubiegania się o przystąpienie do PES), obowiązują przepisy, które 
obowiązywały w czasie danego postępowania, w którym lekarz został zakwalifikowany do 
odbywania określonej specjalizacji. 

Ponadto, na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 
www.malopolska.uw.gov.pl w zakładce: Zdrowie/Doskonalenie Kadr Medycznych, są na 
bieżąco zamieszczane informacji w sprawie szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy 
dentystów.

II Zastępca Dyrektora Wydziału

Ewa Podłęcka
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