
 
 

WYKAZ   DOKUMENTÓW   SKŁADANYCH   PRZEZ   LEKARZA UBIEGAJĄCEGO  SIĘ  
O  PRZYSTĄPIENIE  DO  PES  PO  RAZ PIERWSZY 

 
Podstawa prawna :  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r.  

w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów ( Dz. U. z 2013 r. poz. 26) oraz Ustawa  
o zawodach lekarza i lekarza dentysty ( tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 125 ze zm.) 

 
1. Wniosek o potwierdzenie szkolenia specjalizacyjnego – wygenerowany i pobierany  

przez lekarza - użytkownika  Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników 
Medycznych (SMK) - strona internetowa https://smk.ezdrowie.gov.pl/  - wydrukowany  
i opatrzony czytelnym podpisem; 
 

2. Kompletna dokumentacja szkolenia specjalizacyjnego, a w szczególności: 

a) wypełniona Karta szkolenia specjalizacyjnego z:  
a. decyzją kierownika specjalizacji o zaliczeniu szkolenia specjalizacyjnego odbytego 

zgodnie z programem, 
b. wymaganymi wpisami z potwierdzeniami i zaliczeniami - staży, kolokwiów, dyżurów 

itd.; 
b) Indeks wykonanych zabiegów i  procedur medycznych (indeks powinien znajdować się  

w białej, wiązanej, niepodpisanej teczce ) 
c) szczegółowy plan odbywania  specjalizacji - podpisany przez kierownika specjalizacji;  
d) opinia zawodowa lekarza, wystawiona przez kierownika specjalizacji, dotycząca 

uzdolnień i predyspozycji zawodowych, umiejętności manualnych, stosunku do pacjentów  
i współpracowników, zdolności organizacyjnych i umiejętności pracy w zespole; 

e) dokumenty potwierdzające odbycie elementów programu specjalizacji 
niepotwierdzonych w Karcie – certyfikaty, zaświadczenia o ukończeniu kursów, 
w tym obowiązkowego kursu dla wszystkich specjalności Zdrowie publiczne  
oraz  zaświadczenie potwierdzające praktyczną znajomości języka obcego – angielskiego, 
francuskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego ze Studium Języków Obcych uczelni 
medycznej (obowiązek złożenia zaświadczenia potwierdzającego znajomość ww. języka 
dotyczy lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed dniem 
1 lipca 2011 r.) 

f) praca naukowa, opublikowana w  recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz 
jest autorem lub współautorem, lub praca poglądowa – na temat objęty programem 
specjalizacji – podpisana przez kierownika specjalizacji; 

g) kserokopie dyplomów posiadanych specjalizacji; 
h) zaświadczenie  o  posiadanym stopniu i tytule naukowym; 
i) kserokopia  świadectwa pracy  (tylko lekarze rezydenci) 

Lekarz jest obowiązany do zrealizowania wszystkich elementów ramowego programu 
specjalizacji oraz spełniać inne, dodatkowe  wymogi  określone  programem  danej  
specjalizacji. 

TRYB  POSTĘPOWANIA  I  OBOWIĄZUJĄCE   TERMINY:  

Wojewoda dokonuje weryfikacji formalnej odbycia szkolenia specjalizacyjnego, a następnie  
w terminie 14 dni od otrzymania kompletnej dokumentacji, przekazuje ją do właściwego ze 
względu na dziedzinę specjalizacji,  konsultanta krajowego w celu dokonania merytorycznej 
weryfikacji odbycia szkolenia specjalizacyjnego.  
Konsultant krajowy w terminie 14 dni od otrzymania dokumentacji, dokonuje oceny 
merytorycznej i przekazuje Wojewodzie zwrotnie dokumenty szkolenia lekarza wraz  
z rozstrzygnięciem o potwierdzeniu lub odmową potwierdzenia zrealizowania programu szkolenia 
przez lekarza i wskazaniem brakujących elementów programu szkolenia.  



 
 
Proces ten odbywa się poza SMK, co oznacza, że 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,  wskutek niezrealizowania poprawnie 
programu specjalizacji, wojewoda powiadamia wnioskodawcę również na piśmie. 
 
UWAGA ! 
Wniosek  o Państwowy Egzamin Specjalizacyjny może złożyć wyłącznie lekarz, który otrzymał  
w  SMK  informację  o  pozytywnej  weryfikacji.  
 
Wniosek o PES  należy złożyć za pośrednictwem SMK w terminie do dnia: 
31  lipca  -  na jesienną sesję egzaminacyjną, 
31 grudnia - na wiosenną sesję egzaminacyjną 
 


