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Wprowadzenie 

Niniejsza instrukcja opisuje sposób użytkowania systemu SMK przez użytkowników systemu 

w rolach lekarzy i lekarzy dentystów. Opisywana funkcjonalność systemu oraz jej obsługa jest 

właściwa dla użytkowników zarejestrowanych i zalogowanych w systemie jako lekarz / lekarz 

dentysta. Wszelkie inne mechanizmy systemu oraz jego funkcje dostępne dla użytkowników 

systemu w innych rolach są opisane w instrukcjach właściwych dla tych ról. 



 

 

1.  Logowanie do systemu 

Zalogowanie się do aplikacji SMK jest możliwe po uruchomieniu przeglądarki internetowej 

i wpisaniu w pasku adresu smk.ezdrowie.gov.pl . 

Po poprawnym zalogowaniu się do systemu, użytkownik zostanie poproszony o wybór roli, 

w jakiej chce występować w systemie, a w wypadku nieposiadania żadnych uprawnień do ról, 

użytkownik zostanie przeniesiony na stronę startową w tzw. „roli zerowej”. Aby móc 

obsługiwać EKS, użytkownik powinien zalogować się do systemu w odpowiedniej roli „Lekarz” 

lub „Lekarz dentysta”. 

Wnioskowanie o rolę „Lekarz”, „Lekarz dentysta” zostało opisane w podręczniku użytkownika 

opisującym rejestrację użytkownika w systemie. 

 

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


 

 

2.  Wgląd w dane podstawowe w EKS 

W celu przeglądu danych podstawowych EKS należy wykonać następujące kroki: 

 

Rozpoczęcie przeglądu danych podstawowych 

 

Wybór EKS 

Przycisk Przegląd przenosi użytkownika do EKS w trybie przeglądu danych. 

Przycisk Edycja umożliwia użytkownikowi nanoszenie zmian na EKS zgodnie z uprawnieniami 

przyjętej roli.  

Po wyborze EKS na ekranie wyświetlana jest pierwsza strona EKS: Dane podstawowe. 

Kliknąć w ikonę Elektroniczne Karty Specjalizacji

Wybrać EKS w statusie Aktywna i przejść w tryb przeglądu

Kliknąć w ikonę Dane podstawowe



 

 

 

Przegląd danych podstawowych 

  



 

 

3.  Wgląd w dane specjalizacji w EKS 

W celu przeglądu danych specjalizacji należy wykonać następujące kroki: 

 

Rozpoczęcie przeglądu danych specjalizacji 

 

Przegląd danych specjalizacji 

W ramach przeglądu danych specjalizacji użytkownik ma dostęp do następujących informacji:  

 tryb odbywania specjalizacji, 

Kliknąć w ikonę Elektroniczne Karty Specjalizacji

Wybrać EKS w statusie Aktywna i przejść w tryb przeglądu

Kliknąć w ikonę Dane specjalizacji



 

 

 okres szkolenia, 

 dane jednostki prowadzącej specjalizację, 

 dane kierownika specjalizacji, 

 dane jednostki prowadzącej staż kierunkowy / podstawowy, 

 dane kierownika stażu. 

 

 

Dane dotyczące jednostki prowadzącej i kierownika specjalizacji  



 

 

Jeśli kierownik specjalizacji zmieniał się, wskazane są daty początku i końca okresu, w którym 

dana osoba pełniła funkcje kierownika. Dla aktualnego kierownika określona jest wyłącznie 

data początkowa. Aktualny kierownik specjalizacji jest oznaczony na ekranie poprzez 

zaznaczone pole „Aktualny kierownik specjalizacji”. 

 

Dane dotyczące jednostki prowadzącej staż kierunkowy/podstawowy 

Jeśli jednostka prowadząca staż ulegała zmianie, wskazane są daty początku i końca okresu 

odbywania stażu w danej jednostce. Dla jednostki aktualnej określona jest wyłącznie data 

początkowa. Jednostka aktualnie prowadząca staż jest oznaczona na ekranie poprzez 
zaznaczone pole „Aktualna jednostka prowadząca staż”. 



 

 

 

Dane kierownika stażu 

Jeśli kierownik stażu zmieniał się, wskazane są daty początku i końca okresu, w którym dana 

osoba pełniła funkcje kierownika. Dla aktualnego kierownika określona jest wyłącznie data 

początkowa. Aktualny kierownik stażu jest oznaczony na ekranie poprzez zaznaczone pole 

„Aktualny kierownik stażu”. 



 

 

4.  Wgląd w adnotacje w EKS 

W celu przeglądu adnotacji należy wykonać następujące kroki: 

 

Rozpoczęcie przeglądu adnotacji  

 

Przegląd adnotacji  o przedłużeniu czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego  

  

Kliknąć w ikonę Elektroniczne Karty Specjalizacji

Wybrać EKS w statusie Aktywna i przejść w tryb przeglądu

Kliknąć w ikonę Adnotacje



 

 

5.  Wgląd w program specjalizacji 

W celu przeglądu programu specjalizacji należy wykonać następujące kroki: 

 

Rozpoczęcie przeglądu programu specjalizacji 

W programie specjalizacji w kursach specjalizacyjnych i stażach kierunkowych pole „rok 
szkolenia” jest wypełniane przez kierownika specjalizacji dla każdego kursu/stażu. 

W sekcji „Szkolenia w zakresie wykonania procedur i zabiegów medycznych”, jest możliwość 

rozwinięcia podsekcji i sprawdzenia liczby procedur w danej kategorii. 

 

 

Kliknąć w ikonę Elektroniczne Karty Specjalizacji

Wybrać EKS w statusie Aktywna i przejść w tryb przeglądu

Kliknąć w ikonę Program specjalizacji



 

 

 

 

 

 

Przegląd programu specjalizacji 



 

 

6.  Dodanie wpisów w indeksie wykonanych zabiegów 

i procedur medycznych 

W celu dodania wpisów do indeksu wykonanych zabiegów i procedur medycznych należy 

wykonać następujące kroki: 

 

Rozpoczęcie procesu dodania wpisów w indeksie wykonanych zabiegów i procedur medycznych 

 

Po rozwinięciu modułu i danej kategorii pojawia się informacja o liczbie wykonanych procedur 

i ich zaakceptowaniu.  

Po rozwinięciu sekcji Procedury pojawiają się szczegóły dotyczące wykonanego 

zabiegu/procedury medycznej oraz informacja, czy dana czynność została zaakceptowana 

przez kierownika specjalizacji/stażu. 

Lekarz/Lekarz dentysta ma możliwość dodania w indeksie informacji odnośnie wykonanych 

zabiegów i procedur medycznych. Przegląd tych danych jest następnie możliwy w sekcji 

Real izacja programu szkol enia specjal izacyjnego. 

Dodanie informacji o wykonaniu zabiegów i procedur medycznych przebiega następująco: 

1. na stronie Indeks wykonanych zabiegów i  procedur medycznych  rozwinąć sekcję 

związaną z odpowiednim modułem przy użyciu przycisku Rozwiń, 

2. rozwinąć sekcję dotyczącą odpowiedniej kategorii, 

3. rozwinąć podsekcję dotyczącą odpowiedniej procedury lub zabiegu,  

4. dodać wpis przy użyciu przycisku Dodaj, 

5. wybrać miejsce wykonania używając przycisku Wybierz, a następnie wybierając 

odpowiedni element z wyświetlonej listy podmiotów, 

6. wybrać staż z listy i uzupełnić inne wymagane informacje, 

7. zapisać dane formularza używając przycisku Zapisz. 

Kliknąć w ikonę Elektroniczne Karty Specjalizacji

Wybrać EKS w statusie Aktywna i przejść w tryb edycji 

Kliknąć w ikonę Indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych

W Module wybrać kategorię, a następnie procedurę

Kliknąć w przycisk Dodaj w sekcji Wykonane zabiegi/procedury medyczne



 

 

 

 

 

Dodanie wykonanych zabiegów i procedur medycznych 

 

  



 

 

7.  Dodanie informacji o realizacji programu szkolenia 

specjalizacyjnego 

W celu dodania informacji o realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego należy wykonać 

następujące kroki: 

 

Rozpoczęcie procesu dodania informacji o realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego 

 

7.1.  Dodanie informacji o ukończonym kursie specjalizacyjnym 

Lekarz/Lekarz dentysta ma możliwość dodawania informacji odnośnie ukończonych kursów 

specjalizacyjnych.  

W celu dodania informacji o ukończonych kursach należy: 

1. rozwinąć sekcję związaną z odpowiednim rokiem szkolenia przy użyciu przycisku 

Rozwiń, 

2. dodać wpis przy użyciu przycisku Dodaj, 

3. wybrać podmiot prowadzący kurs używając przycisku Wybierz, a następnie wybierając 

odpowiedni element z wyświetlonej listy podmiotów, 

4. wybrać kurs z listy kursów. 

Po wybraniu kursu automatycznie zostaną uzupełnione pola, w którym roku kształcenia dany 

kurs był zaplanowany oraz pole na podanie daty ukończenia danego kursu. Po uzupełnieniu 

pól należy zapisać dane z formularza używając przycisku Zapisz. 

Kliknąć w ikonę Elektroniczne Karty Specjalizacji

Wybrać EKS w statusie Aktywna i przejść w tryb edycji 

Kliknąć w ikonę Realizacja programu szkolenia specjalizacyjnego

Wybrać odpowiednią sekcję i użyć przycisku Rozwiń



 

 

Kurs specjal izacyjny wprowadzający występuje tylko w I roku i może być tylko jeden. 

Na formularzu wyświetlane są wyłącznie te lata szkolenia specjalizacyjnego, dla których 

zostały zaplanowane jakiekolwiek elementy programu. Jeżeli zatem w aktualnym programie 

specjalizacji zaplanowano elementy programu np. dla I i II roku, na formularzu widoczne będą 

wyłącznie te dwie sekcje. Pozostałe – dotyczące kolejnych lat szkolenia pojawią się w wyniku 

zaplanowania przez kierownika specjalizacji programu dla danego roku. 

Na formularzu występują także sekcje stałe, niezależnie od lat kształcenia: 

 kursy w zakresie zdrowia publicznego, ratownictwa medycznego oraz prawa 

medycznego, 

 wykonane zabiegi i procedury medyczne, 

 zaliczenie modułu podstawowego, 

 zaliczenie szkolenia specjalizacyjnego, 

 elementy do realizacji wskazane przez Konsultanta Krajowego. 

Do czasu akceptacji ukończenia kursu przez kierownika specjalizacji/stażu, lekarz ma 

możliwość edycji i usunięcia wprowadzonych danych. Po dokonaniu akceptacji przez 

odpowiedniego kierownika jakakolwiek zmiana danych zaakceptowanego elementu nie jest 

już możliwa. 

  



 

 

 

Realizacja programu szkolenia specjalizacyjnego  

  



 

 

 

 

Dodanie informacji o ukończonym kursie specjalizacyjnym  



 

 

7.2.  Dodanie informacji o ukończonym stażu kierunkowym 

Lekarz/Lekarz dentysta ma możliwość dodania informacji o ukończonych stażach 

kierunkowych. 

Dodanie informacji o ukończeniu stażu przebiega analogicznie do dodawania informacji o 

ukończonym kursie specjalizacyjnym  - należy: 

1. na stronie Real izacja programu szkolenia specjalizacyjnego rozwinąć sekcję związaną z 

odpowiednim rokiem szkolenia przy użyciu przycisku Rozwiń, 

2. dodać wpis przy użyciu przycisku Dodaj, 

3. wybrać podmiot prowadzący staż używając przycisku Wybierz, a następnie wybierając 

odpowiedni element z wyświetlonej listy podmiotów, 

4. wybrać staż z listy i uzupełnić wymagane informacje. 

 

Dodanie informacji o ukończonym stażu kierunkowym  

  



 

 

7.3.  Wgląd w informacje o ukończonych zabiegach i procedurach 

medycznych  

Lekarz/Lekarz dentysta ma możliwość dodania informacji o ukończonych zabiegach i 

procedurach medycznych w Indeksie, a następnie ich podgląd w Realizacji Programu szkolenia 

specjalizacyjnego w danym roku. 

 

Informacje o ukończonych zabiegach i procedurach medycznych  w danym roku 

  



 

 

7.4.  Dodanie informacji o odbytym samokształceniu 

Lekarz/Lekarz dentysta ma możliwość dodania informacji o odbytym samokształceniu w 

przewidzianych dla niego formach. 

Dodanie informacji o odbytym samokształceniu przebiega analogicznie do dodawania innych 

informacji na stronie Real izacja programu szkolenia specjal izacyjnego. 

 

Dodanie informacji o odbytym samokształceniu 

  



 

 

7.5.  Dodanie informacji o odbytych dyżurach medycznych 

Lekarz/Lekarz dentysta ma możliwość dodania informacji o odbytych dyżurach medycznych. 

Dodanie informacji o odbytych dyżurach przebiega analogicznie do dodawania innych 

informacji na stronie Real izacja programu szkolenia specjal izacyjnego. 

 

Dodanie informacji o odbytych dyżurach medycznych 

  



 

 

7.6.  Dodanie informacji o spełnieniu innych wymagań określonych w 

programie specjalizacji 

Lekarz/Lekarz dentysta ma możliwość dodania informacji o spełnieniu innych wymagań 

określonych w programie specjalizacji. 

Dodanie tych informacji przebiega analogicznie do dodawania innych informacji na stronie 

Real izacja programu szkolenia specjal izacyjnego. 

 

Dodanie informacji o spełnieniu innych wymagań określonych w programie specjalizacji 

  



 

 

7.7.  Wgląd w informacje o potwierdzeniu zrealizowania rocznego 

planu 

Lekarz/lekarz dentysta ma możliwość przeglądu informacji o potwierdzeniu zrealizowania 

rocznego planu wprowadzonych przez kierownika specjalizacji/stażu. 

Potwierdzenie zrealizowania rocznego planu jest umieszczone na stronie Real izacja programu 

szkolenia specjal izacyjnego. 

 

    Informacje o potwierdzeniu zrealizowania rocznego planu 

  



 

 

7.8.  Wgląd w informacje zawarte w uwagach 

Lekarz/lekarz dentysta ma możliwość przeglądu uwag wprowadzonych przez kierownika 

specjalizacji/stażu. 

Uwagi są umieszczone na stronie Real izacja programu szkolenia specjal izacyjnego.  

 

      Uwagi do realizacji programu szkolenia  

 

  



 

 

7.9.  Dodanie informacji o ukończonych kursach w zakresie zdrowia 

publicznego, ratownictwa medycznego oraz prawa medycznego 

Lekarz/Lekarz dentysta ma możliwość dodania informacji o ukończonych kursach w zakresie 

zdrowia publicznego, ratownictwa medycznego oraz prawa medycznego.  

Dodanie tych informacji przebiega analogicznie do dodawania innych informacji na stronie 

Real izacja programu szkolenia specjal izacyjnego. 

 

Dodanie informacji o ukończonych kursach w zakresie zdrowia publicznego, ratownictwa medycznego oraz 

prawa medycznego 

  



 

 

7.10.  Wgląd w pełną informację o wykonanych zabiegach i 

procedurach medycznych 

Lekarz/lekarz dentysta ma możliwość przeglądu informacji o wykonanych zabiegach i 

procedurach medycznych, w tym informacji o akceptacji tychże działań przez kierownika 
specjalizacji lub stażu. 

Informacje te dostępne są na stronie Realizacja programu szkolenia specjal izacyjnego. 

 

    Pełna informacja o wykonanych zabiegach i procedurach medycznych  

  



 

 

7.11.  Wgląd w informacje o zaliczeniu modułu podstawowego 

Lekarz/lekarz dentysta ma możliwość wglądu w informacje o zaliczeniu modułu 

podstawowego wprowadzone przez kierownika specjalizacji. 

Informacje te dostępne są na stronie Realizacja programu szkolenia specjal izacyjnego. 

 

Informacje o zaliczeniu modułu podstawowego 

  



 

 

7.12.  Wgląd w informacje o zaliczeniu szkolenia specjalizacyjnego 

Lekarz/lekarz dentysta ma możliwość wglądu w informacje o zaliczeniu szkolenia 

specjalizacyjnego wprowadzone przez kierownika specjalizacji . 

Informacje te dostępne są na stronie Realizacja programu szkolenia specjal izacyjnego. 

 

Informacje o zaliczeniu szkolenia specjalizacyjnego 



 

 

8.  Wgląd w EKS po skreśleniu 

Poza elektronicznymi kartami specjalizacji dla aktualnie odbywanej specjalizacji (EKS w  stanie 

„Aktywna”), możliwy jest przegląd EKS po wykreśleniu z listy osób odbywających szkolenie 

specjalizacyjne. W celu przeglądu EKS po wykreśleniu, należy wykonać następujące kroki:  

 

Rozpoczęcie przeglądu informacji o skreśleniu w EKS 

 

W sekcji Informacja o skreśleniu użytkownik ma dostęp do następujących informacji: 

 trybie wydania decyzji: 

o skreślenia w trybie art.16o ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty  

o wykreślenia osoby w wyniku zmiany dziedziny medycyny specjalizacji: art. 16 

ust. 3 ustawy 

 dacie wydania decyzji, 

 przedmiocie i uzasadnieniu decyzji, 

 organie wydającym decyzję, 

 osobie wprowadzającej decyzję. 

Ponadto możliwe jest pobranie odwzorowania cyfrowego dokumentu decyzji o skreśleniu.  

Kliknąć w ikonę Elektroniczne Karty Specjalizacji

Wybrać EKS w statusie "Zakończona w wyniku skreślenia" lub "Zakończona z powodu 
zmiany" i przejść w tryb przeglądu

Kliknąć w ikonę Dane podstawowe

Wybrać sekcję Informacje o skreśleniu



 

 

 

Przegląd EKS po skreśleniu 

 

 


