
Komunikat w sprawie aplikowania do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego  
w systemie SMK (na podstawie informacji przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia) 

Ścieżka postępowania w przypadku lekarza, który wnioskuje po raz pierwszy o PES, 
wnioskuje po raz kolejny o PES oraz lekarza, który uzyskał uznanie dorobku zawodowego, 
naukowego i został dopuszczony do PES. 

Lekarz wnioskuje po raz pierwszy o PES 

Lekarz, który zakończył specjalizację przed złożeniem wniosku o PES składa do urzędu 
wojewódzkiego wniosek o potwierdzenie szkolenia specjalizacyjnego. Wniosek  
o potwierdzenie szkolenia specjalizacyjnego składany jest do urzędu wojewódzkiego, 
drukowany i powinien być dołączony do karty specjalizacji. Urząd wojewódzki sprawdza pod 
względem formalnym dokumentację i przesyła ją do konsultanta krajowego. Konsultant 
krajowy (KK) sprawdza kartę specjalizacji pod względem merytorycznym i przekazuje 
informację o pozytywnej/negatywnej weryfikacji do urzędu wojewódzkiego. Urząd 
wojewódzki po pozytywnej opinii KK akceptuje wniosek o potwierdzenie szkolenia, bądź  
w przypadku negatywnej opinii wskazuje braki i odrzuca wniosek. 

Wówczas rozpoczyna się składanie wniosku o Państwowy Egzamin Specjalizacyjny (PES). 
We wniosku o PES lekarz dołącza potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego 
poprzez akcję „wybierz” (do wniosku o PES dołączany jest wniosek zaakceptowany przez 
urząd wojewódzki). Uzupełnia również pozostałe wymagane dane tj. jednostka (w przypadku 
braku jednostki należy zaznaczyć checkbox  nie dotyczy), w której wnioskodawca odbywał 
szkolenie, uczelnia, informacje dotyczące kierownika specjalizacji oraz wnioskowaną część 
egzaminu, dziedzinę medycyny, wojewoda. Opłata należna oraz liczba dotychczasowych 
zgłoszeń generowana jest przez system. 

Po wykonaniu akcji „zapisz” należy wykonać akcję „wyślij” (brak wykonania tej akcji 
spowoduje, że wniosek stanie się tylko szkicem), wówczas utworzy się mikrorachunek oraz 
nr wniosku. 

Lekarz wnioskuje po raz kolejny do PES 

Lekarz, który po raz kolejny przystępuje do egzaminy z powodu negatywnego wyniku  
z poprzedniego egzaminu pomija wnioskowanie do urzędu wojewódzkiego o potwierdzenie 
szkolenia specjalizacyjnego, ponieważ podchodząc po raz kolejny do egzaminu został już 
pozytywnie zweryfikowany. Podczas wnioskowania o PES zaznacza checkbox:  
 Oświadczam, że uzyskałem potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego 
zgodnie z programem specjalizacji. Potwierdzenie nie jest dostępne w SMK. 

Po uzupełnieniu wszystkich pozostałych niezbędnych danych generowana jest opłata należna 
i liczba dotychczasowych zgłoszeń na egzamin. Osoby, które już raz podchodziły do egzaminu 
są traktowane jako zweryfikowane poza systemem. 

Po wykonaniu akcji „zapisz” należy wykonać akcję „wyślij” (brak wykonania tej akcji 
spowoduje, że wniosek stanie się tylko szkicem), wówczas utworzy się mikrorachunek oraz 
nr wniosku. 

Na wskazany mikrorachunek należy uiścić stosowną opłatę. 

 



Lekarz ma uznany dorobek zawodowy i naukowy (art. 16 ust. 4-9 ustawy o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty) 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zarówno lekarze, jak i lekarze dentyści spełniający 
określone wymagania ustawowe, którzy mają: 
1.            uznany przez CMKP w drodze decyzji, dotychczasowy dorobek naukowy i zawodowy 
za równoważny ze zrealizowaniem przez niego w części albo w całości programu modułu 
specjalistycznego; 
2.            uznany przez MZ dotychczasowy dorobek zawodowy i naukowy za równoważny 
z realizacją programu specjalizacji w nowej dziedzinie medycyny, nieobjętej dotychczasowym 
systemem szkolenia specjalizacyjnego,  
zobowiązani są tak jak dotychczas złożyć dokumenty do urzędu wojewódzkiego, a następnie 
po zaakceptowaniu przez dany urząd wojewódzki do CEM o przystąpienie do egzaminu. 
 
Należy jednak podkreślić, iż inne dokumenty składają osoby, o których mowa w pkt 1 a inne 

lekarze, o których mowa w pkt. 2 co odzwierciedlają funkcjonalności  SMK. 

Zgodnie z przepisami lekarze, o których mowa w pkt. 1 posiadają kartę specjalizacji 

a dodatkowo decyzję o uznaniu w całości lub w części modułu specjalistycznego i te 

dokumenty przesyłają za pomocą SMK do CEM przechodząc tym samym proces weryfikacji. 

Jest to specjalna grupa osób, która niemniej jednak bez względu, czy ma uznany dorobek 

naukowy w zakresie modułu specjalistycznego w całości lub w części, zobowiązana była 

(poza postępowaniem kwalifikacyjnym) do złożenia wniosku o rozpoczęcie specjalizacji, 

co oznacza, iż osobom tym wydano karty specjalizacji i wyznaczono kierownika specjalizacji. 

Lekarze posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego i mający odpowiedni dorobek 
zawodowy i naukowy w zakresie modułu specjalistycznego, którzy posiadają decyzję  
o uznaniu tego dorobku w zakresie modułu specjalistycznego w całości, muszą złożyć 
za pomocą SMK do urzędu wojewódzkiego wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia 
specjalizacyjnego. Po jego wydrukowaniu, osoby te powinny się udać lub dostarczyć wraz 
z decyzją o uznaniu tego dorobku do urzędu wojewódzkiego. Fakt ten odnotowany jest 
poprzez akceptację wniosku w systemie przez urząd wojewódzki i wówczas następuje ścieżka 
wnioskowania o PES. 

Lekarze, o których mowa w pkt 2, jako osoby posiadające decyzję o dopuszczeniu do 

egzaminu PES na podstawie uznania przez MZ w całości programu specjalizacji nie posiadają 

karty szkolenia specjalizacyjnego, ponieważ nigdy nie rozpoczęły szkolenia. Dlatego też 

lekarze ci załączają do wniosku składanego za pomocą SMK do urzędu wojewódzkiego 

decyzję ministra zdrowia o uznaniu ww. dorobku.  

Przy wypełnianiu wniosku o PES należy dołączyć zaakceptowany wniosek przez urząd 
wojewódzki widoczny w SMK po kliknięciu „Wybierz” (nie zaznaczany jest checkbox  
z oświadczeniem) 

Po uzupełnieniu wszystkich pozostałych niezbędnych danych generowana jest opłata należna 
i liczba dotychczasowych zgłoszeń na egzamin. Osoby, które już raz podchodziły do egzaminu 
są traktowane jako zweryfikowane poza systemem. 



Po wykonaniu akcji „zapisz” należy wykonać akcję „wyślij” (brak wykonania tej akcji 
spowoduje, że wniosek stanie się tylko szkicem), wówczas utworzy się mikrorachunek oraz 
nr wniosku. 

Na wskazany mikrorachunek należy uiścić stosowną opłatę. 

 


