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Przedmiot sprawy Składanie dokumentów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego - PES

Kogo dotyczy? Lekarze i lekarze dentyści ubiegający się o przystąpienie  do Państwowego Egzaminu 
Specjalizacyjnego

Co przygotować?

1. Wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie 
z programem specjalizacji w formie papierowej – wygenerowany 
w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) 
na stronie internetowej https://smk.ezdrowie.gov.pl, wydrukowany 
i podpisany przez wnioskodawcę

2. Karta szkolenia specjalizacyjnego
3. Zaświadczenia o ukończonych kursach
4. Indeks zabiegów i procedur medycznych
5. Harmonogram realizacji programu specjalizacji
6. Opinia kierownika specjalizacji
7. Świadectwo pracy rezydenta – kserokopia – oryginał do wglądu
8. Praca poglądowa lub publikacje, zgodnie z zapisem w programie specjalizacji
9. Inne dokumenty wskazane w programie specjalizacji lub przez konsultanta 

krajowego

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić?

Wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie 
z programem specjalizacji wygenerowany w Systemie Monitorowania Kształcenia 
Pracowników Medycznych (SMK) na stronie internetowej 
https://smk.ezdrowie.gov.pl, wydrukowany i podpisany przez wnioskodawcę.

Jak wypełnić 
dokumenty?

Wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie 
z programem specjalizacji należy wypełnić po zalogowaniu do Systemu 
Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) na stronie 
internetowej https://smk.ezdrowie.gov.pl i  skierować do wojewody właściwego ze 
względu na obszar województwa, na terenie którego lekarz odbywał szkolenie 
specjalizacyjne.

Ile muszę zapłacić? Brak opłat

Kiedy złożyć 
dokumenty?

W terminie do dnia 31 grudnia na wiosenną sesję egzaminacyjną  oraz  do dnia 31 
lipca na jesienną sesję egzaminacyjną

Gdzie załatwię 
sprawę?

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia 
Oddział Szkolenia i Doskonalenia Kadr Medycznych Al. IX Wieków Kielc 3 25-516 
Kielce, p. 647 - Kierownik Oddziału tel.  342 11 87, p. 646 - Pracownicy tel. 342 12 
97, 342 12 81

Czy sprawę załatwię 
drogą 
elektroniczną?

Wniosek należy złożyć za pomocą SMK na stronie internetowej 
https://smk.ezdrowie.gov.pl

https://smk.ezdrowie.gov.pl/
https://smk.ezdrowie.gov.pl/
https://smk.ezdrowie.gov.pl/
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Co zrobi urząd?

Przeprowadzi weryfikację formalną odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z 
programem specjalizacji.  W przypadku stwierdzenia braków formalnych, urząd 
wezwie lekarza do uzupełnienia dokumentów. Po dokonaniu weryfikacji formalnej, 
urząd przekaże dokumenty lekarza do konsultanta krajowego, celem weryfikacji 
merytorycznej odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem 
specjalizacji. Po otrzymaniu pozytywnej opinii konsultanta krajowego, urząd 
potwierdzi lekarzowi zakończenie szkolenia specjalizacyjnego w SMK. Po otrzymaniu 
negatywnej opinii konsultanta krajowego, urząd odmówi potwierdzenia zakończenia 
szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji  i skieruje lekarza do 
jednostki akredytowanej, celem zrealizowania brakujących elementów szkolenia, 
wskazanych przez konsultanta krajowego.

Jaki jest czas 
realizacji? do dnia 31 grudnia lub do dnia 31 lipca 

Jak się odwołać?
W przypadku odmowy potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, 
wnioskodawca, w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia może zwrócić 
się do wojewody o weryfikację rozstrzygnięcia.

Informacje 
dodatkowe

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej 
wczp.kielce.uw.gov.pl zakładka : szkolenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy 
dentystów / państwowy egzamin specjalizacyjny.
Lekarz może złożyć do Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w systemie SMK, 
elektroniczny Wniosek o przystąpienie do PES, wyłącznie po uzyskaniu 
potwierdzenia zakończenia szkolenia w SMK.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
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