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Wg rozdzielnika

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informuję, że w lipcu br. planowane jest pierwsze wdrożenie nowej wersji 

Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Nowy system 

w pierwszej kolejności obejmował będzie wymagania funkcjonalne dla grupy zawodowej 

lekarzy i lekarzy dentystów. Ponadto poszczególne obszary funkcjonalne, 

odzwierciedlające cały proces kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów dostarczane będą 

dla użytkowników etapami. Jako pierwsze, w lipcu zostaną wdrożone funkcjonalności 

związane z postępowaniem kwalifikacyjnym tj. dotyczące publikacji miejsc 

szkoleniowych oraz wnioskowania o rozpoczęcie specjalizacji. 

W kolejnych etapach prac wdrożeniowych oddane zostaną funkcjonalności dotyczące 

procesu weryfikacji wniosków o rozpoczęcie specjalizacji, prowadzenia postępowania 

kwalifikacyjnego oraz skierowania na szkolenie specjalizacyjne.. 

Jednocześnie informuję, że osoby które rozpoczną specjalizację w postępowaniu 

jesiennym w 2022 r. w nowym SMK, po wystawieniu skierowania będą je kontynuować 

w dotychczasowej  wersji systemu. Realizacja całego procesu specjalizacji w nowym 

SMK zaplanowana jest od postępowania wiosennego w 2023 r. po wydaniu przez 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego nowych programów specjalizacji oraz 

zakończeniu prac nad Elektroniczną Kartą Specjalizacji.  

Niezależnie od powyższego, wraz z uruchomieniem nowego systemu SMK 

zaplanowana jest migracja kont wszystkich użytkowników z dotychczasowego systemu 

SMK. Oznacza to, że każdy użytkownik tj. lekarz, lekarz dentysta, farmaceuta, diagnosta 

laboratoryjny, pielęgniarka, położna, inni pracownicy w ochronie zdrowia, jak również 

osoby/podmioty obsługujące dane procesy w SMK będą logować się do systemu za 

pośrednictwem nowego SMK. Następnie w zależności od posiadanej roli system będzie 
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przekierowywał użytkownika do odpowiedniej wersji SMK. Ponadto, aby ułatwić Państwu 

korzystanie z nowego systemu, po zalogowaniu udostępnione zostaną tabele 

obrazujące zakres funkcjonalny możliwy do realizacji w dotychczasowym lub nowym 

SMK.

Z uwagi na przyrostowe oddawanie danych funkcjonalności nowego systemu, a tym sam 

mogącymi pojawiać się pytaniami lub wątpliwościami Centrum e-Zdrowia pozostaje do 

Państwa dyspozycji. Infolinia techniczna jest dostępna 24/7 pod nr 19 239  lub adres 
e-mail: smk serwis@cez.gov.pl. O terminie pierwszego wdrożenia funkcjonalności dla 

lekarzy i lekarzy dentystów poinformujemy Państwa oddzielnym pismem.  

Jednocześnie informuję, że w ramach realizacji projektu, w nowym SMK będą oddawane 

także funkcjonalności dla farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarek 

i położnych oraz innych pracowników w ochronie zdrowia. Kolejność prac zostanie 

ustalona z Ministerstwem Zdrowia – Departament Rozwoju Kadr Medycznych.

Z poważaniem 

Piotr Bromber 

Podsekretarz Stanu 
/dokument podpisany elektronicznie/

otrzymują:

 Centrum Egzaminów Medycznych;

 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego;

 Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych;

 Naczelna Izba Aptekarska 

 Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

 Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
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