
 

Lekarski i Lekarsko Dentystyczny Egzamin 

Końcowy 

UWAGA: 

W sesji jesiennej 2017 wnioski o przystąpienie do LEK albo LDEK składa się w terminie 

od 1 maja do 30 czerwca. Oznacza to, że wszystkie czynności opisane poniżej muszą 

zostać wykonane w tym przedziale czasowym 

Z dniem 1 maja 2017 r. wchodzą w życie znowelizowane w 2015 r. przepisy ustawy                          

o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczące kształcenia podyplomowego lekarzy                               

i lekarzy dentystów w szczególności, w pierwszej kolejności, w zakresie: 

1. Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko Dentystycznego Egzaminu 

Końcowego (LDEK) 

Z uwagi na nowe, odmienne zasady regulujące przystąpienie do powyższych egzaminów, 

zachęcamy do zapoznania się z informacjami podanymi poniżej oraz obowiązującymi 

przepisami prawa. Z dniem 1 maja br. udostępnione zostaną także instrukcje obsługi Systemu 

Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), służącego do rejestracji 

kształcenia podyplomowego m.in. lekarzy i lekarzy dentystów.   

Lekarski i Lekarsko Dentystyczny Egzamin Końcowy 

W przypadku zamiaru przystąpienia do egzaminów LEK i LDEK należy wziąć pod uwagę, że 

zgłoszenie będzie mogło zostać złożone tylko i wyłącznie za pośrednictwem SMK, 

dostępnego pod adresem: 

                                          https://smk.ezdrowie.gov.pl (w formie linku) 

W celu złożenia zgłoszenia do egzaminu LEK albo LDEK należy: 

 założyć konto w SMK, 

 uzyskać potwierdzenie swojej tożsamości czyli uwierzytelnienia, co możliwe jest za 

pomocą podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (tzw. podpisy elektroniczne) w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) lub przez 

właściwą okręgową izbę lekarską lub Naczelną Izbę Lekarską tożsamości osoby, która 

konto założyła (w tym ostatnim przypadku niezbędna jest osobista wizyta  

z dokumentem tożsamości we właściwej izbie) oraz weryfikację uprawnień.  

W przypadku lekarzy dysponujących podpisem elektronicznym proces ten jest 

automatyczny i odbywa się tylko i wyłącznie w SMK,  

 

 

  

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


UWAGA:  

Absolwent uczelni (lekarz nie posiadający jeszcze przyznanego prawa wykonywania 

zawodu, którego dane nie znajdują się w Centralnym Rejestrze Lekarzy RP 

prowadzonym przez Naczelną Izbę Lekarską),  zobowiązany jest do osobistego 

stawiennictwa się we wskazanej w SMK okręgowej izbie lekarskiej lub w Naczelnej Izbie 

Lekarskiej, w celu weryfikacji uprawnień, niezależnie od sposobu uwierzytelnienia. 

 złożyć w SMK zgłoszenie LEK albo LDEK adresowane do dyrektora Centrum 

Egzaminów Medycznych (CEM).  

UWAGA: 

W sesji jesiennej 2017 wnioski o przystąpienie do LEK albo LDEK składa się w terminie 

od 1 maja do 30 czerwca. Oznacza to, że wszystkie czynności opisane powyżej muszą 

zostać wykonane w tym przedziale czasowym. 

 


