
 
WYKAZ   DOKUMENTÓW   SKŁADANYCH   PRZEZ   LEKARZA  

DO PAŃSTWOWEGO EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO 

 

 

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 (zbindowany, zszyty itp.); 

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 i inne opracowania określone 

programem specjalizacji; 

g) kserokopie dyplomów posiadanych specjalizacji; 

h) kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie stopnia naukowego doktora; 

i) kserokopia  świadectwa pracy  (tylko lekarze rezydenci) 

Lekarz jest obowiązany do zrealizowania wszystkich elementów określonych programem 

specjalizacji. 

Z uwagi na termin wystąpienia z wnioskiem w SMK o Państwowy Egzamin Specjalizacyjny                               

do dnia 31 lipca i 31 grudnia prosimy o składanie dokumentów do Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach odpowiednio do dnia 30 czerwca i 30 listopada. 

 

Kompletne dokumenty lekarza po przeprowadzonej weryfikacji formalnej, zostają przekazane 

konsultantom wojewódzkim w danej dziedzinie medycyny w celu weryfikacji merytorycznej 

odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. W przypadku braku 

konsultanta wojewódzkiego lub w sytuacji, kiedy konsultant wojewódzki pełni jednocześnie 

funkcję kierownika specjalizacji, merytorycznej weryfikacji dokonuje konsultant krajowy                    

w danej dziedzinie medycyny. 

 

Wojewoda po uzyskaniu informacji od konsultanta potwierdza zakończenie szkolenia 

specjalizacyjnego lub odmawia potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego.                           

O ww. rozstrzygnięciu wojewoda zawiadamia wnioskodawcę za pomocą SMK. O odmowie 

potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, wskutek niezrealizowania poprawnie 

programu specjalizacji, wojewoda powiadamia wnioskodawcę również na piśmie. 


