System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)
zmiany dotyczące lekarzy / lekarzy dentystów obowiązujące od 1 maja 2017 r.
Z dniem 1 maja 2017 r. wchodzą w życie znowelizowane w 2015 r. przepisy ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty dotyczące kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.
W szczególności dotyczą one:
1. Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko Dentystycznego Egzaminu Końcowego
(LDEK); oraz
2. Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES).
Z dniem 1 maja br. udostępnione zostaną także instrukcje obsługi Systemu Monitorowania
Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), służącego do rejestracji kształcenia podyplomowego
m.in. lekarzy i lekarzy dentystów.

Lekarski i Lekarsko Dentystyczny Egzamin Końcowy
W przypadku zamiaru przystąpienia do egzaminów LEK i LDEK należy wziąć pod uwagę, że zgłoszenie
będzie mogło zostać złożone tylko i wyłącznie za pośrednictwem SMK, dostępnego pod adresem:
https://smk.ezdrowie.gov.pl
W celu złożenia zgłoszenia do egzaminu LEK albo LDEK należy:



założyć konto w SMK,
uzyskać potwierdzenie swojej tożsamości czyli uwierzytelnienia, co możliwe jest za pomocą
podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP (tzw. podpisy elektroniczne) w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz.
1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) lub przez właściwą okręgową izbę lekarską lub Naczelną Izbę
Lekarską tożsamości osoby, która konto założyła (w tym ostatnim przypadku niezbędna jest
osobista wizyta z dokumentem tożsamości we właściwej izbie) oraz weryfikację uprawnień.
W przypadku lekarzy dysponujących podpisem elektronicznym proces ten jest automatyczny i
odbywa się tylko i wyłącznie w SMK,

UWAGA:
Absolwent uczelni (lekarz nie posiadający jeszcze przyznanego prawa wykonywania zawodu,
którego dane nie znajdują się w Centralnym Rejestrze Lekarzy RP prowadzonym przez Naczelną
Izbę Lekarską), zobowiązany jest do osobistego stawiennictwa się we wskazanej w SMK okręgowej
izbie lekarskiej lub w Naczelnej Izbie Lekarskiej, w celu weryfikacji uprawnień, niezależnie od
sposobu uwierzytelnienia.


złożyć w SMK zgłoszenie LEK albo LDEK adresowane do dyrektora Centrum Egzaminów
Medycznych (CEM).

UWAGA:
Wnioski o przystąpienie do LEK albo LDEK w sesji jesiennej 2017 składa się w terminie od 1 maja do
30 czerwca. Oznacza to, że wszystkie czynności opisane powyżej muszą zostać wykonane w tym
przedziale czasowym.

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny
W przypadku zamiaru przystąpienia do egzaminu PES należy wziąć pod uwagę, że zgłoszenie będzie
mogło zostać złożone tylko i wyłącznie za pośrednictwem SMK.
W celu przystąpienia do PES należy:
 założyć konto w SMK,
 uzyskać potwierdzenie swojej tożsamości czyli uwierzytelnienia. Jest to możliwe:
- za pomocą podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (tzw. podpisy elektroniczne) w rozumieniu ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579)
- przez uzyskanie potwierdzenia właściwej okręgowej izby lekarskiej lub Naczelnej Izby
Lekarskiej tożsamości osoby, która założyła konto (w tym ostatnim przypadku niezbędna jest
osobista wizyta z dokumentem tożsamości we właściwej izbie) oraz weryfikację uprawnień.
Weryfikacji uprawnień w stosunku do lekarza/ lekarza dentysty dokonuje właściwa
miejscowo okręgowa izba lekarska, a jeżeli nie jest możliwe ustalenie właściwej okręgowej izby
lekarskiej – Naczelna Izba Lekarska.
W przypadku lekarzy dysponujących podpisem elektronicznym proces ten jest automatyczny i
odbywa się tylko i wyłącznie w SMK,
W przypadku lekarzy, którzy po raz pierwszy zamierzają przystąpić do PES (tzn. wcześniej
nie zostali dopuszczeni do egzaminu), przed złożeniem w SMK zgłoszenia do tego egzaminu
niezbędne jest uzyskanie potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z
programem specjalizacji. W tym celu lekarze składają odpowiedni wniosek w SMK do urzędu
wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego.
Następnie lekarze składają wniosek w formie papierowej wraz z całością dokumentacji
poświadczającej odbycie szkolenia (tj. karta szkolenia specjalizacyjnego zawierająca opis realizacji
programu szkolenia specjalizacyjnego, indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych oraz
ewentualnie inne dokumenty potwierdzające zrealizowanie wszystkich elementów programu
specjalizacji np. praca poglądowa lub publikacja) do urzędu wojewódzkiego. Wojewoda dokonuje
weryfikacji formalnej odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji
lekarza, a następnie przekazuje dokumentację do właściwego ze względu na dziedzinę specjalizacji
konsultanta krajowego w celu dokonania merytorycznej weryfikacji odbycia szkolenia
specjalizacyjnego. Proces ten odbywa się obecnie poza SMK, a każda z wymienionych powyżej
instytucji ma 14 dni na wykonanie należących do jej kompetencji czynności. Oznacza to, że przy
maksymalnym wykorzystaniu wskazanych terminów ustawowych, proces uzyskania
potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji
może trwać ponad miesiąc. Wojewoda zawiadamia wnioskodawcę o rozstrzygnięciu za pomocą
SMK.
O odmowie potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego w skutek niezrealizowania
poprawnie programu specjalizacji, wojewoda powiadamia wnioskodawcę również na piśmie.
 złożyć w SMK wniosek o Państwowy Egzamin Specjalizacyjny dołączając do niego potwierdzenie
zakończenia szkolenia specjalizacyjnego
W przypadku lekarzy, którzy przystępują do PES po raz kolejny oraz lekarzy, którzy
uzyskali uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego nie stosuje się przepisów
dotyczących obowiązku uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego

zgodnie z programem specjalizacji. Oznacza to, że po założeniu konta w SMK i stosownej
weryfikacji możliwe jest złożenie wniosku o przystąpienie do PES.

UWAGA:
Wnioski o przystąpienie do PES w sesji jesiennej 2017 składa się w terminie od 1 maja do 31 lipca.
Oznacza to, że wszystkie czynności opisane powyżej muszą zostać wykonane w tym przedziale
czasowym.

WAŻNE:
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na podawany w SMK adres e-mail. Należy mieć na uwadze,
że wszystkie informacje dotyczące aktualnego stanu złożonych w SMK wniosków przekazywane
są równolegle na założone konto w SMK oraz na podany adres e-mail.

Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia prowadzi infolinię pod numerem:

+48 22 597 09 21
W przypadku wystąpienia trudności z uzyskaniem połączenia z infolinią Systemu Monitorowania
Kształcenia Pracowników Medycznych, prosimy o kierowanie zapytań na adres e-mail:

smk-serwis@csioz.gov.pl

Akty prawne:
1. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2017 r., poz. 127, 767);
2. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie
zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2015 r., poz. 1991)

