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Kierownicy podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą
Panie/Panowie prowadzący Indywidualną 
Praktykę Lekarza Dentysty
lub 
Specjalistyczną Praktykę Lekarską 
posiadający akredytację do prowadzenia 
szkolenia specjalizacyjnego
na terenie województwa podlaskiego
 
wg rozdzielnika

Uprzejmie informuję, iż w dniu 1 maja 2017 roku weszły w życie znowelizowane 

przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 125 ze zm.), dotyczące kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy 

dentystów.

Zgodnie z nowymi przepisami, lekarz/lekarz dentysta ma obowiązek, za pomocą 

Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK): wnioskować 

o LEK/LDEK, składać wniosek o potwierdzenie szkolenia specjalizacyjnego zgodnie 

z programem specjalizacji oraz składać wniosek o przystąpienie do PES. 

Zgodnie z nowymi zasadami, od najbliższej sesji (październik 2017), wszystkie 

postępowania kwalifikacyjne mające na celu zakwalifikowanie lekarza/lekarza dentysty 

do odbywania szkolenia specjalizacyjnego, prowadzone będą w SMK. 

Lekarz/lekarz dentysta, za pomocą SMK, będzie wnioskował o odbywanie szkolenia 

specjalizacyjnego, zwracał się o dokonanie weryfikacji postępowania kwalifikacyjnego, 

prowadził Elektroniczną Kartę Specjalizacji oraz dokonywał zgłoszenia do uczestnictwa 

w kursach szkoleniowych objętych programem specjalizacji. 

Znowelizowane przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty nakładają 

również na kierownika specjalizacji obowiązek ustalania i przekazywania lekarzowi, 

za pomocą SMK, rocznych szczegółowych planów szkolenia specjalizacyjnego 

oraz potwierdzania w SMK realizacji przez lekarza poszczególnych elementów szkolenia 

specjalizacyjnego. 



Na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku 

pod adresem: http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Polityka+Spoleczna/ 

Informacje+Wydzialu/Ochrona+zdrowia/Specjalizacje/SMKPM/default.htm oraz 

pod adresem https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/ zamieszczono opracowane 

przez CSIOZ informacje na temat SMK oraz udostępniono podręczniki dla użytkowników 

SMK, w których opisano proces zakładania konta w SMK, wnioskowania o nadanie 

uprawnień, weryfikację szkolenia oraz o egzaminy LEK/LDEK i PES.

Z uwagi na powyższe zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji 

lekarzom/lekarzom dentystom, którzy odbywają szkolenie specjalizacyjne oraz lekarzom/ 

lekarzom dentystom, pełniącym funkcję kierownika specjalizacji w podległych Państwu 

jednostkach akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, o nowych 

obowiązujących zasadach związanych z Systemem Monitorowania Kształcenia Pracowników 

Medycznych (SMK), jak również o możliwości korzystania z udostępnionych podręczników.

Ponadto informuję, iż w celu uzyskania akredytacji do prowadzenia szkolenia 

specjalizacyjnego jednostka organizacyjna spełniająca warunki określone w art. 19f ust. 2 

ww. ustawy, przedstawia Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, za pomocą 

SMK, w celu uzyskania opinii zespołu ekspertów, informację o spełnianiu warunków 

niezbędnych do uzyskania akredytacji, a w przypadku reorganizacji lub zmiany formy 

prawnej – składa do wojewody i ministra właściwego do spraw zdrowia oświadczenie 

o spełnianiu wymagań określonych w art. 19f ust. 2 ww. ustawy. 

Jednostka posiadająca akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego 

obowiązana jest powiadamiać wojewodę, za pomocą SMK, o przypadkach wymienionych 

w art. 16o ust. 1 pkt 1-5, powodujących skreślenie lekarza/lekarza dentysty z rejestru osób 

odbywających szkolenie specjalizacyjne.
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