
 
BOKPWF uprzejmie informuje diagnostów laboratoryjnych aktualnie odbywających 

specjalizację że w związku z wejściem w życie  (Nabór-15 i wcześniejsze), 

Ustawy z dnia 9 października 2015 r. 

(o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw): 
 

 nie uległy zmianie zasady i procedury  odbywania specjalizacji,  1.

Art. 29 2. Szkoły wyższe, które przed dniem 1 maja 2016 r. prowadziły szkolenie specjalizacyjne, mogą 
prowadzić szkolenie specjalizacyjne dla osób, które rozpoczęły specjalizację przed dniem 1 maja 2016 r. na 
podstawie dotychczasowych przepisów.  
 
Art. 30. 1. Do postępowania kwalifikacyjnego, które odbywać się będzie w okresie od dnia 1 czerwca 2016 r. do 
dnia 30 czerwca 2016 r., oraz do odbywania specjalizacji przez osoby zakwalifikowane w tym postępowaniu, 
stosuje się przepisy dotychczasowe.  
2. Diagności laboratoryjni, którzy rozpoczęli przed dniem 1 maja 2016 r. szkolenie specjalizacyjne na podstawie 
programów specjalizacji obowiązujących przed tym dniem, odbywają, po tym dniu, szkolenie specjalizacyjne na 
podstawie tych programów. 

 

 wszyscy diagności zobowiązani są zalogować się do Systemu Monitorowania 2.

Kształcenia pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl/ 

Instrukcja zakładania konta https://cem.edu.pl/plik/instrukcja SMK 110516.pdf  

Informujemy jednocześnie, że Biuro OKPWF nie administruje kont ani nie udziela informacji odnośnie sposobu 

logowania i problemów związanych z SMK. W tym celu prosimy o kontakt pod nr tel. 22/597-09-21 

 procedura składania dokumentów do egzaminu uległa zmianie-odbywa się na zasadzie mieszanej,  tj. 3.

papierowo-elektronicznej (za pomocą SMK).  

Więcej informacji na ten temat udziela Pani Katarzyna Jentkiewicz 

nr tel. 42/664-10-37 lub 42/664-10-31 

 

Osoby zamierzające złożyć wniosek o przystąpienie do egzaminu powinny wcześniej uzyskać 

potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, którego ostatecznie dokonuje wojewoda w 

systemie SMK. Procedury związane z tym potwierdzeniem mogą trwać ok 3 tyg., tak więc diagności 

laboratoryjni zainteresowani zakończeniem specjalizacji powinni niezwłocznie podjąć  stosowne 

czynności w SMK. 

 

 zmianie uległa forma egzaminu- więcej informacji na stronie Centrum Egzaminów Medycznych 4.

http://www.cem.edu.pl/diagno.php 
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