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Przedmiot sprawy Postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie

Kogo dotyczy? Lekarze i lekarze dentyści ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego

Co przygotować?

1. Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w wersji elektronicznej – wygenerowany 
w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) 
na stronie internetowej https://smk.ezdrowie.gov.pl

2. Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza lub Prawo Wykonywania Zawodu 
Lekarza Dentysty – skan dokumentu

3. Świadectwo Lekarskiego Egzaminu Końcowego lub Świadectwo Lekarsko -
Dentystycznego Egzaminu Końcowego – skan dokumentu

4. Zaświadczenie o ocenach uzyskanych na egzaminie specjalizacyjnym I lub II 
stopnia lub zaświadczenie o wyniku Państwowego Egzaminu 
Specjalizacyjnego – skan dokumentu

5. Dokument na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii 
Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – skan 
dokumentu

6. Zgoda pracodawcy na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego – skan 
dokumentu

7. Dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora nauk medycznych – skan 
dokumentu

8. Dokument potwierdzający udział w publikacji w czasopiśmie naukowym 
zamieszczonym w wykazie czasopism sporządzonych przez ministra 
właściwego do spraw nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek 
naukowych wydany przez Główną Bibliotekę Lekarską lub jej oddziały lub 
bibliotekę uczelni medycznych – skan dokumentu

9. Zaświadczenie pracodawcy o posiadaniu co najmniej 3 letniego okresu 
zatrudnienia lub stosunku służbowego, zgodnego z kierunkiem specjalizacji, 
w pełnym wymiarze czasu pracy, w jednostce uprawnionej do prowadzenia 
specjalizacji – skan dokumentu

Lekarz może zostać wezwany do przedstawienia oryginałów dokumentów 
odwzorowanych cyfrowo .

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić?

Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w wersji elektronicznej,  do którego należy 
dołączyć skany  dokumentów, wskazanych przez system SMK

Jak wypełnić 
dokumenty?

Wniosek 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 zamierza odbywać szkolenie 
specjalizacyjne.

Ile muszę zapłacić? Brak opłat

Kiedy złożyć 
dokumenty?

W terminie od 1-28 lutego na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane 
w terminie 1-31 marca oraz od 1 do 30 września na postępowanie kwalifikacyjne 
przeprowadzane w terminie  1-31 października

https://smk.ezdrowie.gov.pl/
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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. 645 i 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

Co zrobi urząd?

Przeprowadzi postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie, sporządzi i 
opublikuje listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania 
specjalizacji w SMK oraz na stronie internetowej wczp.kielce.uw.gov.pl i w BIP ŚUW 
oraz  wyda zakwalifikowanemu lekarzowi elektroniczne skierowanie do odbywania 
specjalizacji.  

Jaki jest czas 
realizacji? 1-31 marca  oraz  1-31 października 

Jak się odwołać?

Lekarz może zwrócić się do organu prowadzącego postępowanie kwalifikacyjne  
o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia na 
stronie internetowej tego organu listy lekarzy zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego.

Informacje 
dodatkowe

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej 
wczp.kielce.uw.gov.pl zakładka : szkolenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy 
dentystów / postępowanie kwalifikacyjne.
Niewykorzystane miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą może dodatkowo 
przyznać  Minister Zdrowia, niewykorzystane miejsca pozarezydenckie może 
dodatkowo przyznać wojewoda w terminie 2 miesięcy od zakończenia 
postępowania kwalifikacyjnego 

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