
Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

UWAGA:

W sesji jesiennej 2017 wnioski o przystąpienie do PES składa się w terminie od 1 maja 
do 31 lipca. 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. Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES).

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.  

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

W przypadku zamiaru przystąpienia do egzaminu PES należy wziąć pod uwagę, że zgłoszenie 
będzie mogło zostać złożone tylko i wyłącznie za pośrednictwem SMK.

W celu przystąpienia do PES należy:

 założyć konto w SMK,
 za pomocą SMK złożyć wniosek o nadanie uprawnień do właściwej                       

ze względu na przynależność okręgowej izby lekarskiej lub Naczelnej Izby 
Lekarskiej (w tym przypadku niezbędna jest osobista wizyta z dokumentem 
tożsamości we właściwej izbie), istnieje możliwość wysłania wyżej 
wymienionego wniosku w formie elektronicznej – konieczne jest wtedy 
podpisanie go 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). W przypadku lekarzy dysponujących podpisem 
elektronicznym proces ten jest automatyczny i odbywa się tylko i wyłącznie                  
w SMK, 

 złożyć wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia za pomocą SMK.
Następnie należy go wydrukować i wraz z dokumentami wymienionymi 
poniżej* złożyć w białej niepodpisanej teczce w kancelarii Łódzkiego Urzędu 



Wojewódzkiego na ul. Piotrkowskiej 104. Zapraszamy także                                   
do wcześniejszego wspólnego sprawdzenia dokumentacji na ul. Gdańskiej 73 
– pok. 10,11.  
Wojewoda dokonuje weryfikacji formalnej odbycia szkolenia 
specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji lekarza, a następnie 
przekazuje dokumentację do właściwego ze względu na dziedzinę 
specjalizacji konsultanta krajowego w celu dokonania merytorycznej 
weryfikacji odbycia szkolenia specjalizacyjnego. Proces ten odbywa się 
obecnie poza SMK, a każda z wymienionych powyżej instytucji ma 14 dni na 
wykonanie należących do jej kompetencji czynności. Oznacza to, że przy 
maksymalnym wykorzystaniu wskazanych terminów ustawowych, 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 w skutek 
niezrealizowania poprawnie programu specjalizacji, wojewoda powiadamia 
wnioskodawcę również na piśmie.

 po uzyskaniu statusu „potwierdzony” przy wniosku o weryfikację 
szkolenia należy złożyć wyłącznie w SMK wniosek o Państwowy Egzamin 
Specjalizacyjny dołączając do niego potwierdzenie zakończenia szkolenia 
specjalizacyjnego. Wniosek składa się:  w sesji jesiennej do 31 lipca
                                                               w sesji wiosennej do 31 grudnia

W przypadku lekarzy, którzy przystępują do PES po raz kolejny oraz lekarzy, 
którzy uzyskali uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego nie 
stosuje się przepisów dotyczących obowiązku uzyskania potwierdzenia 
zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. 
Oznacza to, że po założeniu konta w SMK i stosownej weryfikacji możliwe jest 
złożenie wniosku o przystąpienie do PES.

UWAGA:

W sesji jesiennej 2017 wnioski o przystąpienie do PES składa się w terminie 
od 1 maja do 31 lipca. Oznacza to, że wszystkie czynności opisane powyżej 
muszą zostać wykonane w tym przedziale czasowym. 

*WYKAZ DOKUMENTÓW DO PAŃSTWOWEGO EGZAMINU 
SPECJALIZACYJNEGO

1. indywidualny (szczegółowy) program specjalizacji - zaakceptowany przez kierownika 
specjalizacji - opracowany na podstawie ramowego programu z danej dziedziny; 
2. karta szkolenia specjalizacyjnego z: 
- decyzją kierownika specjalizacji o zaliczeniu szkolenia (stażu) specjalizacyjnego odbytego 
zgodnie z programem, 
- wymaganymi wpisami z potwierdzeniami i zaliczeniami - staży, kolokwiów, dyżurów itd.; 



3. indeks wykonywanych zabiegów i procedur medycznych (indeks powinien znajdować 
się w białej niepodpisanej teczce – indeksy w segregatorach, pudełkach itp. nie będą 
przyjmowane) 
4. zaświadczenia o ukończonych kursach (oryginały lub poświadczone notarialnie kopie ) 
Uwaga! Kurs ze zdrowia publicznego dla lekarzy zakwalifikowanych do odbywania 
specjalizacji od postępowania kwalifikacyjnego 1-31 marca 2013 r. – lekarz/lekarz dentysta 
nie jest obowiązany do odbycia i zaliczenia kursu ze zdrowia publicznego w trakcie realizacji 
kolejnej specjalizacji, jeżeli odbył i zaliczył ww. kurs wcześniej, a okres od jego zaliczenia do 
rozpoczęcia kolejnej specjalizacji nie jest dłuższy niż 7 lat (potwierdzeniem jest duplikat 
certyfikatu odbycia ww. kursu) 
5. opinia zawodowa podpisana przez kierownika specjalizacji; 
6. praca poglądowa/prace poglądowe zaakceptowana/e przez kierownika specjalizacji 
(szczegóły w ramowych programach specjalizacji) 
7. zaświadczenie o znajomości języka obcego ze Studium Języków Obcych UM; 
Uwaga! 
Język obcy należy zdać do każdej specjalności również szczegółowej – dla lekarzy 
zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji do postępowania kwalifikacyjnego 1-31 
marca 2011 r. Lekarzy zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji od postępowania 
kwalifikacyjnego 1-31 października 2011 r. – egzamin z języka obcego nie obowiązuje  
8. kserokopie dyplomów posiadanych specjalizacji;  
9. kserokopię aktualnego prawa wykonywania zawodu;
10. biała teczka (niepodpisana) 
11. w przypadku etatu rezydenckiego kserokopia świadectwa pracy 
12. zaświadczenie o uczestnictwie w konferencjach, seminariach, zjazdach, posiedzeniach 
naukowych z Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy – w przypadku 
specjalizacji w dziedzinie medycyny pracy. 

WAŻNE:

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na podawany w SMK adres e-mail. Należy mieć 
na uwadze, że wszystkie informacje dotyczące aktualnego stanu złożonych w SMK 
wniosków przekazywane są równolegle na założone konto w SMK oraz na podany adres 
e-mail.

Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia prowadzi infolinię pod 
numerem: 

+48 22 597 09 21

W przypadku wystąpienia trudności z uzyskaniem połączenia z infolinią Systemu 
Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, prosimy o kierowanie zapytań 
na adres e-mail: 

smk-serwis@csioz.gov.pl


