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Wprowadzenie

1. Logowanie do SMK

Instrukcja opisuje sposób obsługi Elektronicznej Karty Specjalizacji (EKS) w Systemie Monitorowania 
Kształcenia (zwanego w dalszej części instrukcji: system, system SMK lub SMK), dla grupy zawodowej  
‘Lekarz’ i ‘Lekarz Dentysta’, przez Urząd Wojewódzki (UW), Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) oraz 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).

Opisywana funkcjonalność oraz jej obsługa jest właściwa dla użytkowników zarejestrowanych i zalogowa-
nych w SMK jako Urząd Wojewódzki – Użytkownik lub Wojewoda, MON – Użytkownik oraz MSWiA - Użyt-
kownik. Wszelkie inne mechanizmy systemu oraz jego funkcje dostępne dla użytkowników systemu w in-
nych rolach są opisane w instrukcjach właściwych dla tych ról.

Uwaga: Jeśli użytkownik nie posiada opisywanej roli, zostanie zalogowany w Roli Zerowej. Należy wtedy 
złożyć Wniosek o modyfikację uprawnień i zawnioskować o odpowiednie uprawnienia.

Aby rozpocząć proces logowania do SMK należy wprowadzić w przeglądarkę adres:  
https://smk.ezdrowie.gov.pl i na prezentowanej stronie należy wybrać ‘Zaloguj przez e-PLOZ’.

System przekieruje do ‘Elektronicznej Platformy Logowania Ochrony Zdrowia’, gdzie należy uzupełnić  
‘Nazwę użytkownika lub adres e-mail’ i ‘Hasło’ a następnie użyć przycisku ‘Zaloguj się’.

Po poprawnym uwierzytelnieniu użytkownik zostanie przekierowany do SMK.

Rysunek 1 Strona logowania do SMK

Rysunek 2 Logowanie e-PLOZ

https://smk.ezdrowie.gov.pl
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2. Wyszukiwanie EKS
Po wyborze roli, pojawi się menu główne z dostępnymi kafelkami. Aby przejść do EKS, należy wybrać kafe-
lek ‘Elektroniczne karty specjalizacji’. 

Po wyborze kafelka zostanie zaprezentowana lista EKS przypisanych do danego UW, MON lub MSWiA oraz 
sekcja ‘Filtrowanie’, umożliwiająca przeszukiwanie listy EKS na podstawie wybranych kryteriów. Domyśl-
nie na liście EKS prezentowane są wszystkie Elektroniczne Karty Specjalizacji obsługiwane przez urząd, do 
którego należy użytkownik. 

Aby przefiltrować listę EKS, należy w sekcji ‘Filtrowanie’ wprowadzić dane z kryteriami wyszukiwania.

Aby przefiltrować listę EKS na podstawie wybranej dziedziny medycyny, należy przejść do listy dziedzin 
medycyny za pomocą przycisku ‘Wybierz’ obok pola ‘Dziedzina medycyny’.

Z prezentowanej listy należy wybrać za pomocą przycisku ‘Wybierz’ odpowiednią dziedzinę medycyny.

Rysunek 3 Kafelek Elektroniczne karty specjalizacji

Rysunek 4 Filtrowanie - Dziedziny medycyny
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Rysunek 5 Wybór dziedziny medycyny

Rysunek 6 Sekcja Filtrowanie z uzupełnionym polem Dziedzina medycyny

Po wyborze dziedziny medycyny system zamyka sekcję ‘Dziedziny medycyny’ i ponownie prezentuje szcze-
góły kafelka ‘Elektroniczne karty specjalizacji’. 
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Dostępne pola z kryteriami wyboru EKS w sekcji ‘Filtrowanie’ to:

•  Sesja;

•  Grupa zawodowa – należy wybrać wartość ‘Lekarz’ lub ‘Lekarz Dentysta’;

•  Dziedzina medycyny;

•  Przynależność specjalizacji;

•  Tryb odbywania specjalizacji;

•  Data rozpoczęcia od;

•  Data rozpoczęcia do;

•  Data zakończenia od;

•  Data zakończenia do;

•  Imię;

•  Nazwisko;

•  Pesel/Nr dokumentu potwierdzającego tożsamość;

•  Nazwa jednostki nadrzędnej/podmiotu;

•  Miejscowość;

•  Ulica;

•  Województwo;

•  Numer elektronicznej karty specjalizacji;

•  Data przekazania do weryfikacji merytorycznej od;

•  Data przekazania do weryfikacji merytorycznej do;

•  Czy udostępniono lekarzowi wynik weryfikacji merytorycznej;

•  Uzupełnianie programu po weryfikacji KK;

•  Zwrot do ponownej weryfikacji;

•  Status.

Na dole sekcji ‘Filtrowanie’ dostępne są akcje ‘Wyczyść’ i ‘Szukaj’. Przycisk ‘Wyczyść’ usuwa wybrane  
wcześniej kryteria. Przycisk ‘Szukaj’ uruchamia przeszukanie EKS według wybranych kryteriów.
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Rysunek 7 Filtrowanie EKS

Po wyborze akcji ‘Szukaj’, w sekcji ‘Elektroniczne karty specjalizacji’ zaprezentowane zostaną wyniki  
wyszukiwania. Jeśli lista EKS jest pusta, to należy zmienić warunki wyszukiwania w sekcji ‘Filtrowanie’  
i rozpocząć wyszukiwanie ponownie.

Aby wybrać EKS z prezentowanej listy, należy przejść do ostatniej kolumny ’Akcje’, zaznaczyć EKS poprzez 
kliknięcie na odpowiednią, a następnie wybrać przycisk ‘Przegląd’, ‘Edycja’ lub ‘Działania’, które są dostęp-
ne pod listą.
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Rysunek 8 Lista EKS - Przegląd, Edycja, Działania

Rysunek 9 EKS - przycisk Przegląd

Rysunek 10 Kafelek Dane podstawowe

Użycie akcji ‘Przegląd’ umożliwia tylko wgląd do szczegółów wybranej EKS.

Przyciski ‘Edycja’ i ‘Działania’ pozwalają na wprowadzenie zmian na EKS, zgodnie z uprawnieniami, jakie 
posiada dana rola, w której zalogowano się do SMK oraz zgodnie z aktualnym statusem wybranej EKS. 
Szczegółowy opis EKS znajduje się w dalszej części instrukcji.

Aby przeglądać szczegóły EKS, należy przejść do kafelka ‘Elektroniczne karty specjalizacji’ z sekcją ‘Filtro-
wanie’ i wyników filtrowania EKS. Należy wyszukać wybrany EKS, zaznaczyć go na liście EKS, a następnie 
wybrać przycisk ‘Przegląd’.

Wyświetlony zostanie ekran ‘Elektroniczna Karta Specjalizacji – Dane podstawowe’. W trybie ‘Przegląd’  
w szczegółach kafelka prezentowany jest tylko podgląd danych na EKS, bez możliwości ich zmiany.

3. Dane podstawowe - przegląd
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W górnej części szczegółów danych podstawowych EKS prezentowana jest sekcja, zawierająca następujące 
dane:

•  Imię i nazwisko Lekarza/Lekarza Dentysty;

•  PESEL,

•  Numer karty szkolenia specjalizacyjnego;

•  Numer wpisu do rejestru osób odbywających szkolenie specjalizacyjne;

•  Podmiot wydający kartę szkolenia specjalizacyjnego;

•  Dziedzina medycyny;

•  Kod dziedziny medycyny;

•  Status;

•  Przynależność specjalizacji.

W dalszej części prezentowe są sekcje z danymi osobowymi i teleadresowymi Lekarza/Lekarza Dentysty:

•  ‘Dane osobowe’:
- Imię;
- Drugie imię;
- Nazwisko;
- Nazwisko rodowe;
- Pesel;
- Płeć;
- Dokument potwierdzający tożsamość;
- Numer dokumentu;
- Kraj wydania;
- Miejscowość urodzenia;
- Data urodzenia;
- Obywatelstwo;

•  ‘Adres i Adres korespondencyjny’:
- Województwo;
- Miejscowość;
- Ulica;
- Kod pocztowy;
- Nr domu;
- Nr lokalu;

Rysunek 11 Dane podstawowe - EKS
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•  ‘Kontakt’:
- Telefon;
- Adres email.

Rysunek 12 Dane podstawowe EKS: Sekcje z danymi osobowymi i teleadresowymi - część I

Rysunek 13 Dane podstawowe EKS: Sekcje z danymi osobowymi i teleadresowymi - część II

W dalszej kolejności prezentowane są następujące sekcje z informacjami o EKS:

•  ‘Uprawnienia zawodowe’:
- Numer PWZ;
- Podmiot wydający dokument PWZ;
- Numer seryjny PWZ;
- Data wystawienia PWZ;
- Miejsce wystawienia PWZ;
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- Numer rejestracyjny w okręgowej izbie lekarskiej;
- Rodzaj PWZ;
- Wystawca PWZ;

•  ‘Posiadane specjalizacje’:
- Dziedzina medycyny;
- Stopień specjalizacji/ Tytuł zawodowy;
- Data uzyskania;

•  ‘Pozostałe dane’:
- Posiadany stopień naukowy lub tytuł zawodowy;
- Stopień wojskowy (dotyczy lekarzy będących żołnierzami w służbie czynnej). 

Rysunek 14 Dane podstawowe EKS: Uprawnienia zawodowe, Posiadane specjalizacje i Pozostałe dane

Rysunek 15 Wyjście

Aby wyjść z przeglądu szczegółów kafelka ‘Dane podstawowe’ i powrócić do listy EKS, należy wybrać  
przycisk ‘Wyjście’ na dole strony z danymi podstawowymi EKS.
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Aby skreślić Lekarza/Lekarza Dentystę z rejestru osób odbywających szkolenie specjalizacyjne, należy 
przejść do szczegółów kafelka ‘Elektroniczne karty specjalizacji’ i wyszukać wybraną EKS oznaczoną statu-
sem ‘Aktywna’. Następnie należy przejść do szczegółów EKS poprzez wybór akcji ‘Działania’.

Po wyborze akcji ‘Działania’ zostaną zaprezentowane szczegóły kafelka ‘Dane podstawowe’. Poniżej  
prezentowanych szczegółów EKS widoczna jest dodatkowa sekcja ‘Dostępne działania’ z przyciskiem  
‘Skreślenie’.

Uwaga: Operacja skreślenia jest nieodwracalna.

Po wyborze przycisku ‘Skreślenie’ wyświetlona zostanie sekcja ‘Informacje o skreśleniu’, z polami wyma-
gającymi uzupełnienia. Należy uzupełnić wymagane pola:

•  Data wydania decyzji;

•  Tryb wydania decyzji – należy wskazać tryb wydania decyzji poprzez wybór pomiędzy: ‘Skreślenie  
w trybie art. 16o ust. 4 ustawy’ lub ‘Skreślenie w wyniku zmiany dziedziny medycyny specjalizacji’;

•  Przedmiot i uzasadnienie decyzji – w tym polu można wprowadzić treść uzasadnienia;

•  Organ wydający decyzję – domyślnie pole wypełnione jest nazwą organu zalogowanego użytkownika, 
pole jest możliwe do edycji w razie potrzeby;

•  Odwzorowanie cyfrowe decyzji o skreśleniu – za pomocą przycisku ‘Wybierz’ wybieramy z dysku plik 
z decyzją, który chcemy dołączyć. Plik po dołączeniu można także pobrać z systemu na lokalny kom-
puter za pomocą przycisku ‘Pobierz’.

Aby zatwierdzić wprowadzone dane oraz wykonać operację skreślenia, należy skorzystać z akcji ‘Zatwierdź’.

Przycisk ‘Anuluj’ anuluje operację skreślania i zamyka sekcję ‘Informacje o skreśleniu’.

3.1. Skreślenie osoby z rejestru osób odbywających szkolenie specjalizacyjne

Rysunek 16 Tryb Działania

Rysunek 17 Sekcja Dostępne działania
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Rysunek 18 Sekcja Informacje o skreśleniu

Rysunek 19 Potwierdzenie wykreślenia osoby z rejestru osób odbywających szkolenie specjalizacyjne

Rysunek 20 Elektroniczne karty specjalizacji - status Zakończona w wyniku skreślenia

Rysunek 21 Rejestr osób odbywających specjalizację - status Skreślony z listy

W wyniku wykonania działania ‘Zatwierdź’, system wyświetli ekran z potwierdzeniem wykreślenia osoby  
z rejestru osób odbywających szkolenie specjalizacyjne.   Za pomocą akcji ‘Tak’ można zatwierdzić  
skreślenie, akcja ‘Nie’ anuluje zatwierdzenie skreślenia.

Uwaga: Zatwierdzenie skreślenia osoby z rejestru osób odbywających szkolenie specjalizacyjne jest  
operacją nieodwracalną.

W rezultacie EKS będzie widoczna na liście ‘Elektroniczne karty specjalizacji’ ze statusem ‘Zakończona  
w wyniku skreślenia’.

Na liście ‘Rejestr osób odbywających specjalizację’ wpis będzie widoczny ze statusem ‘Skreślony z listy’.
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W celu przeglądania danych specjalizacji, po zalogowaniu do SMK w odpowiedniej roli należy przejść do 
szczegółów kafelka ‘Elektroniczne karty specjalizacji’ z sekcją ‘Filtrowanie’ i wynikami filtrowania. Należy 
wyszukać wybrany EKS, zaznaczyć go na liście EKS, a następnie skorzystać z akcji ‘Przegląd’.

Wyświetlone zostaną szczegóły kafelka ‘Dane podstawowe’ oraz kafelek ‘Dane specjalizacji’. Należy wybrać 
kafelek ‘Dane specjalizacji’, aby przejść do szczegółów. Wyświetlony zostanie ekran ‘Elektroniczna Karta 
Specjalizacji – ‘Dane specjalizacji’. 

Informacje związane z danymi specjalizacji zaprezentowane są w sekcjach:

•  ‘Tryb odbywania specjalizacji’;

•  ‘Wnioskowany tryb odbywania specjalizacji’;

•  ‘Okres szkolenia’;

•  ‘Jednostka prowadząca specjalizację’;

•  ‘Kierownik specjalizacji’;

•  ‘Jednostka prowadząca moduł podstawowy’;

•  ‘Kierownik modułu podstawowego’;

4. Dane specjalizacji - przegląd

Rysunek 22 Przycisk Przegląd

Rysunek 23 Kafelek - Dane specjalizacji - szczegóły
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•  ‘Jednostka prowadząca staż kierunkowy / podstawowy’;

•  ‘Kierownik stażu’.

Uwaga: Na EKS widoczna jest historia zmian jednostki prowadzącej specjalizację i zmiana kierownika spe-
cjalizacji. Dane jednostki aktualnie prowadzącej specjalizację prezentowane są w sekcji ‘Jednostka prowa-
dząca specjalizację’ pod nazwą ‘Obecna jednostka prowadząca specjalizację’. Jeżeli jednostka prowadząca 
była zmieniona, poprzednia jednostka jest prezentowana pod nazwą ‘Poprzednia jednostka prowadząca 
specjalizację’, poniżej obecnej jednostki.

Rysunek 24 Jednostka prowadząca specjalizację

Podobnie prezentowane są informacje o kierownikach specjalizacji. Kierownik aktualnie prowadzący  
specjalizację prezentowany jest w sekcji ‘Kierownik specjalizacji’ pod nazwą ‘Obecny kierownik  
specjalizacji’, a każdy poprzedni, poniżej jako ‘Poprzedni kierownik specjalizacji’.

W podobny sposób do kierownika specjalizacji prezentowane są informacje o obecnym i poprzed-
nich kierownikach modułu podstawowego, jeśli byli wskazani. Służy do tego sekcja ‘Kierownik modułu  
podstawowego’.
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Rysunek 25 Kierownik specjalizacji

Rysunek 26 Sekcja - Jednostka prowadząca moduł podstawowy

Dla jednostki prowadzącej moduł podstawowy, jeżeli taka została wskazana dla danego Lekarza lub Leka-
rza Dentysty, dane prezentowane są w sekcji ‘Jednostka prowadząca moduł podstawowy’, podzielonej na 
podsekcje: 

•  ‘Obecna jednostka prowadząca moduł podstawowy’ (dla jednostki aktualnej);

•  ‘Poprzednia jednostka prowadząca moduł podstawowy’ (dla jednostek poprzednio prowadzących 
moduł podstawowy). 

Jeśli jednostka prowadząca moduł podstawowy nie została wskazana, sekcja jest pusta.



17

Podręcznik użytkownika SMK
Obsługa EKS - Dodanie informacji o zrealizowanych dyżurach medycznych

W taki sam sposób prezentowane są informacje o jednostkach prowadzących staże oraz kierownikach  
staży w sekcjach ‘Jednostka prowadząca staż kierunkowy/podstawowy’ oraz ‘Kierownik stażu’.

Rysunek 27 Sekcja Jednostka prowadząca staż kierunkowy

Rysunek 28 Wyjście

Aby wyjść z przeglądu ‘Danych specjalizacji’ i powrócić do listy EKS, należy skorzystać z akcji ‘Wyjście’ na 
dole formularza.
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Aby skreślić Lekarza/Lekarza Dentystę z rejestru osób odbywających szkolenie specjalizacyjne,  
należy przejść do szczegółów kafelka ‘Elektroniczne karty specjalizacji’ i wyszukać wybraną EKS oznaczoną  
statusem ‘Aktywna’. Następnie należy przejść do szczegółów EKS poprzez wybór akcji ‘Działania’.

W sekcji ‘Tryb odbywania specjalizacji’ zostanie zaprezentowana nowa sekcja, z następującymi polami:

•  Tryb odbywania specjalizacji – do wyboru ‘Rezydencki’ lub ‘Pozarezydencki’;

•  Aktualny tryb odbywania specjalizacji – pole automatycznie zaznaczone i zablokowane do edycji;

•  Data początku obowiązywania – pole automatycznie uzupełnione bieżącą datą z możliwością jej 
edycji;

•  Powód zmiany trybu – dodatkowe pole z możliwością wprowadzenia informacji.

Uwaga: Zmiana trybu odbywania specjalizacji na ‘Rezydencki’ możliwa jest wyłącznie dla Urzędu  
Wojewódzkiego.

W sekcji poniżej prezentowane są dane poprzedniego trybu odbywania specjalizacji. W sekcji tej pole 
’Data końca obowiązywania’ zostanie automatycznie uzupełnione datą o jeden dzień krótszą od daty  
bieżącej, z możliwością jej edycji. Ponadto usunięty zostanie znacznik ‘Aktualny tryb odbywania  
specjalizacji’.

Przycisk ‘Usuń’ anuluje wprowadzone zmiany trybu odbywania specjalizacji.

Następnie należy wybrać kafelek ‘Dane specjalizacji’ i w sekcji ‘Tryb odbywania specjalizacji’ skorzystać  
z akcji ‘Zmień’.

4.1. Dane specjalizacji - Zmiana trybu odbywania szkolenia specjalizcyjnego

Rysunek 29 Tryb Edycja

Rysunek 30 Tryb odbywania specjalizacji
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Rysunek 31 Zmiana trybu odbywania specjalizacji

Rysunek 32 Zapis wprowadzonych zmian

Rysunek 33 Tryb odbywania specjalizacji - prezentacja zmian

Po wprowadzeniu nowych danych należy przejść na dół formularza ‘Dane specjalizacji’ i skorzystać z akcji 
‘Zapisz’, aby wprowadzone zmiany zostały pomyślnie zmodyfikowane.

Po zapisaniu wprowadzonych danych, w sekcji ‘Tryb odbywania specjalizacji’ prezentowane będą informa-
cje o poprzednim i aktualnym trybie odbywania specjalizacji. 

Zarówno ‘Data początku obowiązywania’ aktualnego trybu odbywania specjalizacji jak i ‘Data końca  
obowiązywania’ poprzedniego trybu specjalizacji są dostępne do edycji. Po każdej zmianie należy  
ponownie zapisać dane.
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Aby zmienić szczegółowy plan odbywania szkolenia specjalizacyjnego należy przejść do szczegółów kafel-
ka ‘Elektroniczne karty specjalizacji’ i wyszukać wybraną EKS, oznaczoną statusem ‘Aktywna’ i użyć przy 
niej akcji ‘Działania’.

Następnie należy przejść do szczegółów kafelka ‘Dane specjalizacji’. W szczegółach ‘Dane specjalizacji’,  
w sekcji ‘Dostępne działania’ jest możliwość zmiany szczegółowego trybu odbywania szkolenia specjaliza-
cyjnego za pomocą przycisku ‘Zmiana szczegółowego trybu’ lub akcji ‘Zmień’ w sekcji ‘Wnioskowany tryb 
odbywania specjalizacji’. Zmiany można dokonać w sytuacji, w której aktualny tryb odbywania specjali-
zacji to tryb pozarezydencki. Jeżeli specjalizacja realizowana jest w trybie rezydenckim, przycisk ‘Zmiana 
szczegółowego trybu’ nie będzie dostępny.

Po wyborze ‘Zmiana szczegółowego trybu’ zaprezentowana zostanie sekcja ‘Wnioskowany tryb odbywania 
specjalizacji’, z możliwością wyboru trybu. W polu ‘Data zmiany’ domyślnie wprowadzona jest data bie-
żąca, którą można zmodyfikować. Wyboru trybu dokonuje się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola 
wyboru. Na dole sekcji prezentowane są informacje o poprzednim wnioskowanym trybie.

4.2. Dane specjalizacji - Zmiana szczegółowego trybu odbywania szkolenia  
       specjalizacyjnego

Rysunek 34 Tryb działania

Rysunek 35 Dane specjalizacji - Zmiana szczegółowego trybu
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Rysunek 36 Sekcja Wnioskowany tryb odbywania specjalizacji - ekran dla UW

Rysunek 37 Sekcja Wnioskowany tryb odbywania specjalizacji - ekran dla MON
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Rysunek 38 Sekcja Wnioskowany tryb odbywania specjalizacji - ekran dla MSWiA

Zmianę należy zatwierdzić przyciskiem ‘Zatwierdź’ lub anulować przyciskiem ‘Anuluj’. 

Po zapisie zmian zaprezentowana zostanie sekcja ‘Wnioskowany tryb odbywania specjalizacji’ z wprowa-
dzonymi zmianami. Za pomocą akcji ‘Zmiana’ można dokonać kolejnych modyfikacji.
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Rysunek 39 Widok  sekcji Wnioskowany tryb odbywania specjalizacji po zmianie

Rysunek 40 Tryb Działania

Rysunek 41 Przycisk Zmiana jednostki

4.3. Dane specjalizacji - Zmiana jednostki prowadzącej szkolenie specjalizacyjne 
Aby zmienić jednostkę prowadzącą szkolenie specjalizacyjne, należy przejść do szczegółów kafelka ‘Elek-
troniczne karty specjalizacji’ i wyszukać wybraną EKS, oznaczoną statusem ‘Aktywna’, zaznaczyć ją i przejść 
do jej szczegółów używając akcji ‘Działania’.

Następnie należy przejść do szczegółów kafelka ‘Dane specjalizacji’ i skorzystać z akcji ‘Zmiana jednostki’ 
w sekcji ‘Dostępne działania’.
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W efekcie system udostępni możliwość wprowadzenia danych ‘Nowej jednostki prowadzącej  
specjalizację’.

Zmiany można dokonać również za pomocą akcji ‘Zmień’ w sekcji ‘Jednostka prowadząca specjalizację’. 

W podsekcji ‘Obecna jednostka prowadząca specjalizację’ prezentowane są dane w polach: 

•  Data początku obowiązywania;

•  Nazwa podmiotu;

•  Adres podmiotu;

•  Nazwa jednostki nadrzędnej;

•  Adres jednostki nadrzędnej;

•  Przynależność podmiotu.

Rysunek 42 Kafelek - Dane specjalizacji - Zmiana jednostki

Rysunek 43 Jednostka prowadząca specjalizację - zmiana
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Po rozpoczęciu procesu zmiany jednostki prowadzącej specjalizację, w podsekcji ‘Obecna jednostka pro-
wadząca specjalizację’ wyświetlone zostanie dodatkowe pole ‘Data końca obowiązywania’, uzupełnione 
datą o jeden dzień krótszą od daty bieżącej. 

Dodatkowo nad podsekcją ‘Obecna jednostka prowadząca specjalizację’ zaprezentowana zostanie pod-
sekcja ‘Nowa jednostka prowadzącą specjalizację’ z dostępnymi akcjami ‘Wybierz’ obok pola ‘Nazwa pod-
miotu’, ‘Zatwierdź’ oraz ‘Anuluj’ na dole podsekcji. 

W prezentowanej podsekcji pole ‘Data początku obowiązywania’ uzupełnione zostanie bieżącą datą,  
z możliwością jej edycji. W celu wyboru nowej jednostki prowadzącej specjalizację, należy przejść do listy 
Placówek szkoleniowych za pomocą akcji ‘Wybierz’.

Rysunek 44 Jednostka prowadząca specjalizację
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Po wyborze akcji ‘Wybierz’ zaprezentowana zostanie sekcja ‘Filtrowanie’ z polami: 

•  Dziedzina medycyny – pole nieedytowalne, automatycznie uzupełnione dziedziną medycyny z EKS;

•  Placówka szkoleniowa – pole możliwe do edycji za pomocą przycisku ‘Wybierz’;

•  Nazwa placówki/Nazwa jednostki nadrzędnej;

•  Miejscowość;

•  Ulica;

•  Województwo – pole uzupełnione zgodnie z przynależnością danej EKS, możliwe do edycji;

•  Przynależność jednostki;

•  Data wygaśnięcia od;

•  Data wygaśnięcia do;

•  Status – pole nieedytowalne, domyślnie uzupełnione statusem EKS ‘Aktywna’. 

Po wprowadzeniu danych w sekcji ‘Filtrowanie’ należy wybrać przycisk ‘Szukaj’, aby rozpocząć wyszukiwa-
nie lub skorzystać z akcji ‘Wyczyść’, aby usunąć wszystkie wprowadzone dane wyszukiwania.

Rysunek 45 Sekcja Filtrowanie placówek szkoleniowych
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Obok sekcji ‘Filtrowanie’ zaprezentowana zostanie sekcja ‘Akredytacje na specjalizację’. 

Należy wybrać placówkę za pomocą akcji ‘Wybierz’. Możliwe jest też anulowanie wyboruza pomocą przyci-
sku ‘Anuluj’ i tym samym powrót do prezentowanych szczegółów kafelka ‘Dane Specjalizacji’.

Po wyborze placówki w sekcji ‘Akredytacje na specjalizację’ system powróci do wcześniej prezentowanej 
sekcji ‘Jednostka prowadząca specjalizację’. Pola w podsekcji ‘Nowa jednostka prowadząca specjalizację’ 
uzupełnione zostaną danymi wybranej placówki. W przypadku gdy Urząd Wojewódzki zmieni jednostkę na 
taką, która jest przynależna na przykład do Ministerstwa Obrony Narodowej, istnieje możliwość zaznacze-
nia checkbox’a ‚Udostepnienie miejsca bez zmiany przynależności’. Jeśli checkbox nie zostanie zaznaczo-
ny to karta zostanie przeniesiona do wybranej placówki i przynależna będzie do MON/MSWiA. Oznacza to, 
że dalsze czynności w EKS będzie prowadziło MON/MSWiA i EKS nie będzie znajdowała się już na liście EKS 
w Urzędzie Wojewódzkim. W przypadku zaznaczenia checkbox’a, placówka przynależna do MON/MSWiA 
udostępniła miejsce specjalizantowi, ale nie zmienia się przynależność i specjalizacja dalej będzie przy-
należna do Urzędu Wojewódzkiego. 

Wybór należy zatwierdzić przez skorzystanie z akcji ‘Zatwierdź’ lub anulować przyciskiem ‘Anuluj’.

Rysunek 46 Akredytacje na specjalizację - Placówki szkoleniowe

Rysunek 47 Nowa jednostka prowadząca specjalizację
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Po zatwierdzeniu zmiany zaprezentowane zostaną do wglądu dane w podsekcji ‘Obecna jednostka pro-
wadząca specjalizację’ z nowo wybraną placówką. Przyciskiem ‘Zmiana’ można dokonać ponownej zmiany 
jednostki prowadzącej specjalizację.

Aby przeglądać szczegóły adnotacji dotyczących danej EKS, należy przejść do szczegółów kafelka ‘Elektro-
niczne karty specjalizacji’ i wyszukać wybraną EKS. Następnie należy skorzystać z akcji ‘Przegląd’.

Aby dodać adnotację o przedłużeniu czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego należy przejść do szcze-
gółów kafelka ‘Elektroniczne karty specjalizacji’, wyszukać wybraną EKS, oznaczoną statusem ‘Aktywna’, 
zaznaczyć ją i przejść do jej szczegółów, wybierając przycisk ‘Edycja’.

Po wyborze przycisku ‘Przegląd’ zaprezentowane zostaną szczegóły kafelka ‘Dane podstawowe’. Aby przejść 
do przeglądu adnotacji, należy wybrać kafelek ‘Adnotacje’. Przegląd adnotacji podzielony jest na sekcje. 
Aby przejść do szczegółów danej adnotacji, należy wybrać przycisk ‘Rozwiń’ przy danej sekcji.

5. Adnotacje - przegląd

5.1. Dodanie adnotacji o przedłużeniu czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego

Rysunek 48 Przegląd

Rysunek 49 Szcegóły kafelka Adnotacje
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Rysunek 50 Tryb Edycja

Rysunek 51 Dodanie Adnotacji o przedłużeniu czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego

Rysunek 52 Dodanie Adnotacji - szczegóły

Należy wybrać kafelek ‘Adnotacje’, a następnie rozwinąć sekcję ‘Adnotacje o przedłużeniu czasu trwania 
szkolenia specjalizacyjnego’ za pomocą przycisku ‘Rozwiń’. Sekcję można zwinąć za pomocą przycisku 
‘Zwiń’.

Aby dodać adnotację, należy skorzystać z akcji ’Dodaj’. Zaprezentowana zostanie rozwinięta sekcja z po-
lami:

•  Od dnia – pole nieedytowalne, prezentujące aktualną datę zakończenia szkolenia;

•  Do dnia – należy wprowadzić datę, odpowiednią dla terminu przedłużenia czasu trwania szkolenia 
specjalizacyjnego;

•  Przyczyna przedłużenia – należy wybrać przyczynę przedłużenia, właściwą dla obsługiwanej EKS;

•  Załączniki - ‘Odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego przyczynę przedłużenia’ – należy 
wybrać przycisk ‘Dodaj’, aby dodać plik.
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Po wyborze przycisku ‘Dodaj’ w części ‘Załączniki’ można dodać plik z lokalnego komputera. Zaprezen-
towane zostaną dodatkowe pola z możliwością wyboru i pobrania pliku. Plik można dodać za pomocą  
przycisku ‘Wybierz’ lub usunąć wcześniej pobrany plik za pomocą przycisku ‘Usuń’. Plik można także pobrać  
z systemu na lokalny komputer za pomocą przycisku ‘Pobierz’. Możliwe jest dodanie wielu dokumentów – 
w tym celu należy wybrać ponownie przycisk ‘Dodaj’ dla każdego dodatkowego dokumentu.

Rysunek 53 Załączniki - Odwzorowywanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego przyczynę przedłużenia

Rysunek 54 Akceptacja - dodanie i Zapis

Aby zaakceptować dodanie adnotacji, w części ‘Akceptacja’ należy skorzystać z akcji ‘Dodaj’. 

Zaprezentowane zostaną dodatkowe pola:

•  Data akceptacji – należy wprowadzić datę akceptacji;

•  Imię i nazwisko – pole nieedytowalne, wypełnione automatycznie danymi osoby dodającej adnota-
cję;

•  Pełniona funkcja – pole nieedytowalne, wypełnione automatycznie danymi osoby dodającej adnota-
cję.

Na dole sekcji dostępne są przyciski ‘Zapisz’ i ‘Wyjście’.

Za pomocą przycisku ‘Zapisz’ wprowadzone dane zostaną zapisane. Za pomocą przycisku ‘Wyjście’ można 
bez zapisu wprowadzonych danych powrócić do listy EKS.

Po wyborze przycisku ‘Zapisz’ system zaprezentuje komunikat informujący o poprawności zapisu.  
Komunikat należy potwierdzić przyciskiem ‘Dalej’.
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Rysunek 55 Komunikat - Dalej

Rysunek 56 Kafelek Dane specjalizacji - Sekcja Okres szkolenia

Rysunek 58 Dodanie Adnotacji o dodatkowym przedłużeniu czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego

Rysunek 57 Tryb Edycja

Po potwierdzeniu komunikatu system przekieruje użytkownika do listy z wynikami filtrowania EKS.

Wprowadzoną datę przedłużenia można zweryfikować, przechodząc do szczegółów kafelka ‘Dane specja-
lizacji’ w obsługiwanej EKS. Data prezentowana jest w sekcji ‘Okres szkolenia’ w polu ‘Rzeczywista data 
zakończenia szkolenia’.

Aby dodać adnotację o dodatkowym przedłużeniu czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego, należy 
przejść do szczegółów kafelka ‘Elektroniczne karty specjalizacji’, wyszukać wybraną EKS, oznaczoną statu-
sem ‘Aktywna’ i przejść do jej edycji, wybierając przycisk ‘Edycja’.

Następnie należy wybrać kafelek ‘Adnotacje’ i za pomocą przycisku ‘Rozwiń’ rozwinąć sekcję ‘Adnotacje  
o dodatkowym przedłużeniu czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego’. Nową adnotację można dodać za 
pomocą przycisku ‘Dodaj’. Sekcję tę można również zwinąć używając akcji ‘Zwiń’.

5.2. Dodanie adnotacji o dodatkowym przedłużeniu czasu trwania szkolenia  
       specjalizacyjnego
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Po wyborze przycisku ’Dodaj’ zaprezentowana zostanie nowa sekcja z polami:

•  Od dnia – pole nieedytowalne, prezentujące aktualną datę zakończenia szkolenia;

•  Do dnia – należy wprowadzić datę odpowiednią dla terminu przedłużenia czasu trwania szkolenia 
specjalizacyjnego;

•  Przyczyna przedłużenia – pole tekstowe, do wypełnienia przez osobę wprowadzającą adnotację;

•  Załączniki - ‘Odwzorowanie cyfrowe pozytywnej decyzji właściwego organu o przedłużeniu okresu 
szkolenia’– należy wybrać przycisk ‘Dodaj’, aby dodać plik.

Rysunek 59 Dodanie Adnotacji - szczegóły

Rysunek 60 Odwzorowywanie cyfrowe pozytywnej decyzji właściwego organu o przedłużeniu okresu szkolenia specjalizacyjnego

Po wyborze przycisku ‘Dodaj’ w części ‘Załączniki’ można dodać plik z lokalnego komputera. Zaprezento-
wane zostaną dodatkowe pola z możliwością wyboru i pobrania pliku. Plik można dodać za pomocą przy-
cisku ‘Wybierz’ lub usunąć wcześniej pobrany plik za pomocą przycisku ‘Usuń’. Plik można także pobrać 
z systemu na lokalny komputer za pomocą przycisku ‘Pobierz’. Aby dodać kolejny plik, należy ponownie 
wybrać przycisk ‘Dodaj’.
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Aby zaakceptować dodanie adnotacji, w części ‘Akceptacja’ należy skorzystać z akcji ‘Dodaj’. 

Po wybraniu przycisku ‘Dodaj’ zaprezentowane zostaną dodatkowe pola:

•  Data akceptacji – należy wprowadzić datę akceptacji;

•  Imię i nazwisko – pole nieedytowalne, wypełnione automatycznie danymi osoby dodającej  
adnotację;

•  Pełniona funkcja – pole nieedytowalne, wypełnione automatycznie danymi osoby dodającej  
adnotację.

Na dole sekcji dostępne są akcje ‘Zapisz’ i ‘Wyjście’.

Korzystając z przycisku ‘Zapisz’ wprowadzone dane zostaną zapisane, natomiast za pomocą przycisku 
‘Wyjście’ można bez zapisu wprowadzonych danych powrócić do listy EKS.

Rysunek 61 Akceptacja - dodanie i zapis

Rysunek 62 Przegląd

Rysunek 63 Kafelek Program specjalizacji

Aby przeglądać szczegóły programu specjalizacji, należy przejść do szczegółów kafelka ‘Elektroniczne  
karty specjalizacji’, wyszukać wybraną EKS, zaznaczyć ją i przejść do jej szczegółów, wybierając przycisk 
‘Przegląd’.

Po wyborze przycisku ‘Przegląd’ zaprezentowane zostaną szczegóły kafelka ‘Dane podstawowe’. 

Należy wybrać kafelek ‘Program specjalizacji’, aby przejść do przeglądu programu specjalizacji.

6. Program specjalizacji - przegląd
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Prezentowane dane podzielone są na sekcje zawierające następujące pola: 

•  ‘Informacje podstawowe o programie specjalizacji’:
- Nazwa programu specjalizacji;
- Grupa zawodowa;
- Dziedzina medycyny;
- Numer specjalizacji;
- Numer wariantu programu specjalizacji;
- Data obowiązywania od;
- Data obowiązywania do;
- Liczba dodatkowych dni na samokształcenie;

Rysunek 64 Sekcja - Informacje podstawowe o programie specjalizacji

•  ‘Załączniki’ - sekcja z przyciskiem ‘Pobierz’, który umożliwia pobranie dołączonego załącznika  
z systemu na lokalny komputer;

Rysunek 65 Sekcja - Załączniki

•  ‘Moduły’:
- Nazwa modułu;
- Rodzaj modułu;
- z podsekcją ‘Kursy specjalizacyjne’:
- Nazwa kursu;
- Numer specjalizacji;
- Numer kolejny kursu;
- Rodzaj kursu;
- Liczna dni kursu;
- Rok szkolenia;
- Zrealizowano częściowo.
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Rysunek 66 Sekcja Moduły z podsekcją Kursy specjalizacyjne

•  ‘Staże kierunkowe’ z polami:
- Nazwa stażu;
- Liczba dni stażu;
- Rodzaj stażu;
- Rok szkolenia;
- Zrealizowano częściowo;

Rysunek 67 Sekcja Staże kierunkowe

•  ‘Szkolenia w zakresie wykonywania procedur i zabiegów medycznych’ – z możliwością przejścia do 
szczegółów za pomocą przycisku ‘Rozwiń’ i polami:

- Kategoria;
- Szczegółowe wymagania;
- Liczba procedur.

Rysunek 68 Sekcja - Szkolenia w zakresie wykonywania procedur i zabiegów medycznych
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Po rozwinięciu sekcji ‘Szkolenia w zakresie wykonywania procedur i zabiegów medycznych’ zaprezento-
wane zostaną dane w polach:

•  Procedura;

•  Liczba procedur.

Po wyborze przycisku ‘Rozwiń’ możliwe jest przejście do szczegółów dotyczących danej procedury.

Po wyborze przycisku ‘Rozwiń’ zaprezentowane zostanie dodatkowe pole:

•  Podaj nazwę procedury.

Szczegóły można ukryć za pomocą przycisku ‘Zwiń’.

W dolnej części szczegółów ‘Program specjalizacji’ prezentowane są dane w polach:

•  Czas trwania samokształcenia;

•  Czas pełnienia dyżurów;

•  Liczba dni urlopu;

•  Liczba dni wolnych od pracy.

Aby powrócić do listy EKS, należy skorzystać z akcji ‘Wyjście’.

Rysunek 69 Procedury

Rysunek 70 Procedura - szczegóły

Rysunek 71 Wyjście ze szczegółów Program specjalizacji
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Aby dokonać zmiany wariantu programu specjalizacji, należy przejść do szczegółów kafelka ‘Elektroniczne 
karty specjalizacji’, wyszukać wybraną EKS, oznaczoną statusem ‘Aktywna’, zaznaczyć ją i przejść do jej 
szczegółów, wybierając przycisk ‘Działania’.

Po wyborze przycisku ‘Działania’ zaprezentowane zostaną szczegóły kafelka ‘Dane podstawowe’. 

Następnie należy wybrać kafelek ‘Program specjalizacji’, który podzielony jest   na sekcje. Aby zmienić  
wariant programu specjalizacji, bez zmiany dziedziny medycyny, należy skorzystać z akcji ‘Zmiana  
wariantu programu’ w sekcji ‘Dostępne działania’  

6.1. Program specjalizacji - Zmiana wariantu

Rysunek 72 Przycisk Działania

Rysunek 73 Program specjalizacji - Zmiana wariantu programu

Po wyborze przycisku ‘Zmiana wariantu programu’ zaprezentowana zostanie sekcja ‘Program  
specjalizacji’, składającą się z pól uzupełnionych danymi, z możliwością ich edycji: 

•  Planowana data rozpoczęcia szkolenia;

•  Planowana data zakończenia szkolenia;

•  Organ wydający decyzję;

oraz pól do uzupełnienia danymi:

•  Nazwa programu specjalizacji – wraz z przyciskiem ‘Wybierz’;

•  Data decyzji – należy wprowadzić odpowiednią datę decyzji.
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Rysunek 74 Sekcja - Program specjalizacji

Rysunek 75 Lista programów - Sekcja Filtrowanie

W celu wprowadzenia nazwy programu specjalizacji, należy wybrać przycisk ‘Wybierz’ w polu ‘Nazwa  
programu specjalizacji’. Zaprezentowane zostaną szczegóły kafelka ‘Lista Programów’ - sekcja ‘Filtrowa-
nie’ z polami do wprowadzenia danych:

•  Nazwa;

•  Data obowiązywania od z polami ‘od’ i ‘do’;

•  Data obowiązywania do z polami ‘od’ i ‘do’;

•  Status – pole nieedytowalne, uzupełnione statusem ‘Opublikowany’.

Aby rozpocząć wyszukiwanie należy wprowadzić warunki wyszukiwania i skorzystać z akcji ‘Szukaj’, aby 
usunąć wcześniej wprowadzone warunki wyszukiwania należy wybrać przycisk ‘Wyczyść’.
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Obok sekcji ‘Filtrowanie’ zaprezentowana zostanie sekcja ‘Programy specjalizacji’. Zawiera ona listę  
programów specjalizacji, dostępnych dla obsługiwanej EKS, z kolumnami, w których znajdują się dane 
programu specjalizacji tj.:

•  Nazwa;

•  Dziedzina specjalizacji;

•  Nr systemu specjalizacji;

•  Nr wariantu programu specjalizacji; 

•  Data obowiązywania od;

•  Data obowiązywania do; 

•  Wersja;

•  Status; 

•  Akcje. 

Po wyborze pozycji z listy dostępne będą przyciski ‘Szczegóły’ i ‘Wybierz’.

Rysunek 76 Program specjalizacji - lista

Rysunek 77 Szczegóły programu specjalizacji

Korzystając z akcji ‘Szczegóły’ system przekieruje do przeglądu szczegółów wybranego wcześniej  
programu specjalizacji.
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Przyciskiem ‘Anuluj’ na dole sekcji można opuścić podgląd szczegółów danego programu specjalizacji  
i powrócić do listy programów specjalizacji.

Po wyborze programu z listy następuje powrót do podglądu szczegółów kafelka ‘Program specjalizacji’. 

W sekcji ‘Program specjalizacji’ pole ‘Nazwa programu specjalizacji’ zostanie uzupełnione danymi  
wybranego programu. Należy uzupełnić pozostałe pola w sekcji i zapisać wprowadzone zmiany, wybierając 
przycisk ‘Zatwierdź’. Wybór przycisku ‘Anuluj’ anuluje proces zmiany programu specjalizacji. 

Po wyborze przycisku ‘Zatwierdź’ zaprezentowany zostanie kontrolny komunikat ‘Potwierdzenie’ z infor-
macją: ‘Czy potwierdzasz zmianę wariantu programu specjalizacji?’. Przycisk ‘Tak’ potwierdza dokonanie 
zmiany, przycisk ‘Nie’ powoduje odrzucenie zmiany.

Program specjalizacji wybiera się za pomocą przycisku ‘Wybierz’.

Rysunek 78 Przycisk Anuluj

Rysunek 79 Program specjalizacji - Wybierz

Rysunek 80 Program specjalizacji - uzupełnienie
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Rysunek 81 Komunikat - Potwierdzenie

Rysunek 82 Lista Elektroniczne Karty Specjalizacji

Rysunek 83 Lista EKS - Status Archiwalna

Rysunek 84 Przegląd

Po dokonaniu zmiany wariantu programu specjalizacji następuje powrót do listy ‘Elektroniczne Karty  
specjalizacji’.

Uwaga: Po zatwierdzeniu zmiany programu specjalizacji tworzona jest nowa karta EKS z nowym  
programem. Nowa karta nie zawiera żadnych informacji o dotychczasowym przebiegu specjalizacji, które 
były zarejestrowane w poprzednej karcie. Informacje o dotychczasowym przebiegu szkolenia specjaliza-
cyjnego, właściwe dla nowego programu, muszą zostać dodane ręcznie przez Lekarza/Lekarza dentystę  
i potwierdzone przez Kierownika specjalizacji/stażu.

Po zmianie programu specjalizacji poprzednia EKS przechodzi w status ‘Archiwalna’ i prezentuje stan 
sprzed dokonania zmiany. Karta archiwalna może służyć UW, MON, MSWiA, Kierownikowi specjalizacji/sta-
żu oraz Lekarzowi/Lekarzowi Dentyście jako źródło informacji o przebiegu szkolenia do momentu zmiany 
programu specjalizacji.

Aby przeglądać szczegóły indeksu wykonanych zabiegów i procedur medycznych, należy przejść do  
szczegółów kafelka ‘Elektroniczne karty specjalizacji’, wyszukać wybraną EKS, zaznaczyć ją i przejść do jej 
szczegółów, wybierając przycisk ‘Przegląd’.

Po wyborze akcji ‘Przegląd’ zaprezentowane zostaną szczegóły kafelka ‘Dane podstawowe’. Następnie  
należy wybrać kafelek ‘Indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych’, aby przejść do ich przeglądu.

7. Indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych
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Rysunek 85 Kafelek Indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych

Rysunek 86 Szczegóły Indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych

Po wyborze kafelka ‘Indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych’ zaprezentowane zostaną dane 
szczegółowe w polach podzielonych na sekcje:

•  ‘Filtrowanie’ – możliwość wprowadzenia numeru procedury w pole ‘Numer porządkowy procedury’  
i wyszukania jej wybierając przycisk ‘Filtruj’; wprowadzony numer można usunąć za pomocą przyci-
sku ‘Wyczyść’;

•  Informacje dotyczące zabiegów i procedur medycznych, dostępne do przeglądu w polach ‘Nazwa 
modułu’ i ‘Rodzaj modułu’, po wyborze przycisku ’Rozwiń’.

Aby wyjść z przeglądu szczegółów kafelka ‘Indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych’  
i powrócić do listy EKS, należy wybrać przycisk ‘Wyjście’.

Po wyborze przycisku ‘Rozwiń’ w wybranej sekcji zaprezentowana zostanie podsekcja ‘Kategoria’ z nazwą 
danej kategorii. W podsekcji ‘Kategoria’ prezentowane są podstawowe dane kategorii w polach:

•  Szczegółowe wymagania;

•  Liczba procedur;
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•  Liczba wykonanych procedur;

•  Liczba zaakceptowanych procedur.

Aby ukryć podsekcję ‘Kategoria’, należy wybierać przycisk ‘Zwiń’ w sekcji.

Aby przejść do szczegółów danej kategorii, należy wybrać przycisk ‘Rozwiń’ w podsekcji ‘Kategoria’.

Rysunek 87 Podsekcja - Kategoria

Rysunek 88 Procedura

Po rozwinięciu podsekcji ‘Kategoria’ zaprezentowane zostaną dane szczegółowe z podziałem na  
poszczególne procedury. W sekcji ‘Procedura’ dostępne są do przeglądu dane w polach:

•  Liczba procedur;

•  Liczba wykonanych procedur;

•  Liczba zaakceptowanych procedur;

oraz przycisk ‘Rozwiń’.

Aby przejść do szczegółów danej procedury należy wybrać przycisk ‘Rozwiń’ w sekcji ‘Procedura’.
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Po wyborze przycisku ‘Rozwiń’ w sekcji ’Procedura’ zaprezentowane zostaną dane w sekcji ‘Wykonane za-
biegi/procedury medyczne’ w tabeli:

•  Data;

•  Rok;

•  Kod zabiegu;

•  Osoba wykonująca;

•  Miejsce wykonania;

•  Nazwa stażu;

•  Inicjały pacjenta;

•  Płeć pacjenta;

•  Dane osoby wykonującej I i II asystę;

•  Procedura z grupy;

•  Status.

Aby ukryć szczegóły, należy wybrać przycisk ‘Zwiń’.

Rysunek 89 Wykonane zabiegi/procedury medyczne

Rysunek 90 Przegląd

Aby przeglądać szczegóły realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego, należy przejść do szczegółów 
kafelka ‘Elektroniczne karty specjalizacji’, wyszukać wybraną EKS, zaznaczyć ją i przejść do jej szczegółów, 
wybierając przycisk ‘Przegląd’.

Po wyborze przycisku ‘Przegląd’ zaprezentowane zostaną szczegóły kafelka ‘Dane podstawowe’. 

Należy wybrać kafelek ‘Realizacja programu szkolenia specjalizacyjnego’, aby przejść do szczegółów.

8. Realizacja programu szkolenia specjalizacyjnego - przegląd
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Rysunek 91 Realizacja programu szkolenia specjalizacyjnego

Rysunek 92 Realizacja programu szkolenia specjalizacyjnego

Szczegóły kafelka ‘Realizacja programu szkolenia specjalizacyjnego’ prezentowane są w postaci rozwijal-
nych sekcji.  Aby przejść do szczegółów danej sekcji należy skorzystać z akcji ‘Rozwiń’.
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Aby przeprowadzić weryfikację formalną realizacji szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem  
specjalizacji Lekarza/Lekarza Dentysty, należy przejść do szczegółów kafelka ‘Elektroniczne karty  
specjalizacji’, wyszukać wybraną EKS, oznaczoną statusem ‘Zatwierdzona przez KS’, zaznaczyć ją i przejść 
do jej szczegółów, wybierając przycisk ‘Przegląd’.

EKS w statusie ‘Zatwierdzona przez KS’ oznacza, że Kierownik Specjalizacji potwierdził realizację szkolenia 
specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. 

Jeżeli po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej EKS urząd stwierdzi, że EKS zawiera braki formalne, może 
zwrócić EKS do jednostki prowadzącej specjalizację, w celu ich uzupełnienia. Aby zwrócić EKS do placówki 
szkoleniowej, należy przejść do szczegółów kafelka ‘Elektroniczne karty specjalizacji’, wyszukać wybraną 
EKS, oznaczoną statusem ‘Zatwierdzona przez KS’ i przejść do jej szczegółów, wybierając przycisk ‘Działa-
nia’. Następnie należy przejść do szczegółów kafelka ‘Dane podstawowe’.

W sekcji ‘Dostępne działania’, należy wybrać przycisk ‘Zwrot do uzupełnienia’.

W sytuacji, w której EKS nie zawiera braków formalnych, UW, MON, MSWiA może przekazać daną EKS do 
konsultanta w celu przeprowadzenia weryfikacji merytorycznej. Opis znajduje się w Rozdziale 11. Przeka-
zanie EKS do konsultanta.

W sytuacji, w której EKS zawiera braki formalne, urząd zwraca EKS do wyznaczonej uprzednio Placówki 
szkoleniowej w celu uzupełnienia braków. Opis znajduje się w Rozdziale 10. Zwrot do placówki szkolenio-
wej – celem uzupełnienia braków formalnych EKS.

9. Weryfikacja formalna EKS

10. Zwrot do placówki szkoleniowej - celem uzupełnienia braków  
     formalnych EKS

Rysunek 93 Status EKS - Zatwierdzona przez KS

Rysunek 94 Kafelek Dane podstawowe
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Rysunek 95 Dostępne działania - Zwrot do uzupełnienia

Rysunek 96 Sekcja - Zwrot do uzupełnienia

Rysunek 97 Lista EKS - Status - Do uzupełnienia

Zaprezentowana zostanie sekcja ‘Zwrot do uzupełnienia’ z danymi w polach do wglądu:

•  Data zwrotu;

•  Imię i nazwisko;

•  Pełniona funkcja;

•  Powód zwrotu;

oraz z polem do wprowadzenia danych:

•  Uwagi.

Aby zatwierdzić wprowadzone dane i przekazać EKS do uzupełnienia, należy wybrać przycisk ‘Zatwierdź’. 
Przycisk ‘Anuluj’ powoduje odrzucenie wprowadzonych danych i anulowanie procesu zwrotu.

Po zatwierdzeniu zwrotu EKS do uzupełnienia system powróci do listy EKS, a obsługiwana EKS otrzyma 
status ‘Do uzupełnienia’.
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Uwaga: Jeżeli EKS oznaczona jest statusem ‘Do uzupełnienia’, urząd może tylko przeglądać taką kartę, nie 
ma natomiast możliwości wprowadzania na niej zmian. 

Po uzupełnieniu braków formalnych i zaakceptowaniu ich przez wyznaczonego wcześniej Kierownika  
specjalizacji, status danej EKS zostaje ponownie zmieniony na ‘Zatwierdzona przez KS’. Aby zweryfiko-
wać poprawność uzupełnienia braków formalnych, należy wybrać daną EKS i przejść do jej szczegółów,  
wybierając przycisk ‘Działania’.

Po wyborze przycisku ‘Działania’ na obsługiwanej EKS, w szczegółach kafelka ‘Dane podstawowe’ zapre-
zentowana zostanie dodatkowa sekcja ‘Uzupełnienie braków formalnych’ z danymi w polach:

•  Treść uzupełnienia;

•  Załączniki – z możliwością pobrania załączonego pliku i zapoznania się z jego treścią za pomocą 
przycisku ‘Pobierz’.

W sekcji ‘Akceptacja’ zaprezentowane zostaną dane w polach:

•  Data akceptacji;

•  Imię i nazwisko;

•  Pełniona funkcja.

Rysunek 98 Lista EKS - Status - Zatwierdzona przez KS

Rysunek 99 Sekcja - Uzupełnienie braków formalnych
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W sytuacji, w której uzupełnienie braków formalnych nadal nie spełnia wyznaczonych wymagań, urząd 
może ponownie zwrócić obsługiwaną EKS do jednostki prowadzącej specjalizację, w celu dalszego uzupeł-
nienia braków formalnych. Proces ten jest tożsamy z procesem zwrotu opisanym na początku niniejszego 
rozdziału. 

W sytuacji, w której braki formalne zostały w całości uzupełnione, UW, MON, MSWiA może przekazać EKS 
do konsultanta w celu przeprowadzenia weryfikacji merytorycznej. Opis znajduje się w Rozdziale 11.  
Przekazanie EKS do konsultanta. 

Uwaga: Jeżeli EKS posiada adnotację o uznaniu i adnotację o skróceniu odbywania szkolenia specjaliza-
cyjnego zawierającą przyczynę skrócenia: Uznanie dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze 
zrealizowaniem w całości szczegółowego programu modułu specjalistycznego oraz dopuszczenie do PES 
to EKS nie jest przekazywana do weryfikacji konsultantowi.

Po zakończonej weryfikacji formalnej Urząd Wojewódzki przekazuje EKS do weryfikacji merytorycznej  
konsultantowi wojewódzkiemu lub konsultantowi krajowemu. W tym celu należy przejść do szczegółów 
kafelka ‘Elektroniczne karty specjalizacji’, wyszukać wybraną EKS oznaczoną statusem ‘Zatwierdzona 
przez KS’, zaznaczyć ją i przejść do jej szczegółów, wybierając przycisk ‘Działania’. Następnie należy przejść 
do szczegółów kafelka ‘Konsultant wojewódzki/krajowy weryfikacja’.

W sekcji ‘Dostępne działania’ należy wybrać przycisk ‘Przekazanie do weryfikacji’.

11. Przekazanie EKS do konsultanta wojewódzkiego lub krajowego

Rysunek 100 Kafelek - Konsultant wojewódzki/krajowy weryfikacja

Rysunek 101 Przycisk Przekazanie do weryfikacji
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Zaprezentowana zostanie sekcja ‘Przekazanie do weryfikacji merytorycznej”. Pole ‘Data przekazania’  
zostanie automatycznie uzupełnione datą bieżącą. Pole ‘Podmiot przekazujący EKS do weryfikacji’  
zostanie automatycznie uzupełnione nazwą Urzędu Wojewódzkiego/MON/MSWiA. Aby wyznaczyć  
konsultanta, należy przejść do listy konsultantów za pomocą przycisku ‘Wybierz’.

Zaprezentowana zostanie ‘Lista konsultantów wojewódzkich i krajowych’ oraz sekcja ‘Filtrowanie’, umoż-
liwiająca wyszukanie danego konsultanta na podstawie imienia, nazwiska, dziedziny medycyny, w której 
został on powołany, roli oraz województwa – w przypadku konsultantów wojewódzkich. Należy zaznaczyć 
konsultanta na liście, a następnie użyć akcji ‘Wybierz’. System powróci do sekcji ‘Przekazanie do weryfika-
cji merytorycznej’, wypełniając pola ‘Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej weryfikację merytoryczną’, 
‘Rola’ i ‘Powołany w dziedzinie’.

Aby powrócić do sekcji ‘Przekazanie do weryfikacji merytorycznej’ bez wyboru konsultanta, należy użyć 
akcji ‘Anuluj’. Pola ‘Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej weryfikację merytoryczną’, ‘Rola’ i ‘Powołany 
w dziedzinie’ nie zostaną wypełnione lub zmienione.

Aby usunąć wprowadzone dane konsultanta, należy wybrać przycisk ‘Usuń’ w sekcji ‘Przekazanie do wery-
fikacji merytorycznej’. 

Aby przekazać EKS do weryfikacji wybranemu konsultantowi, należy wybrać przycisk ‘Zatwierdź’. Aby anu-
lować proces należy użyć akcji ‘Anuluj’.

Rysunek 102 Sekcja - Przekazanie do weryfikacji merytorycznej konsultantowi krajowemu

Rysunek 103 Lista konsultantów wojewódzkich i krajowych
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Rysunek 104 Szczegóły - Przekazanie do weryfikacji merytorycznej

Rysunek 105 Komunikat - Potwierdzenie

Rysunek 106 Komunikat potwierdzający przekazanie EKS do weryfikacji merytorycznej

Rysunek 107 EKS - Status - Przekazano do weryfikacji merytorycznej

Po użyciu akcji ‘Zatwierdź’ wyświetlony zostanie komunikat ‘Potwierdzenie’ z dostępnymi opcjami  
wyboru w postaci przycisków ‘Tak’ i ‘Nie’. Wybór przycisku ‘Tak’ spowoduje przekazanie EKS do weryfikacji  
merytorycznej uprzednio wyznaczonemu konsultantowi wojewódzkiemu lub krajowemu. Wybór przycisku 
‘Nie’ spowoduje powrót do szczegółów kafelka ‘Konsultant wojewódzki/krajowy weryfikacja’.

Po zamknięciu komunikatu zaprezentowana zostanie lista EKS. W kolumnie ‘Status’ dla obsługiwanej EKS 
zostanie podany aktualny status EKS: ‘Przekazana do weryfikacji merytorycznej’.

Po wyborze przycisku ‘Tak’ wyświetlony zostanie komunikat potwierdzający przekazanie EKS do konsultan-
ta w celu weryfikacji merytorycznej.
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Uwaga: W sytuacji, w której wyznaczony do zaopiniowania EKS konsultant odmówi opiniowania, UW, MON, 
MSWiA otrzyma powiadomienie mailowe o odmowie opiniowania EKS przez konsultanta. Dodatkowo  
w sekcji ‘Przekazanie do weryfikacji merytorycznej’ zostanie dodana adnotacja informująca o tym,  
że konsultant odmówił opiniowania. 

Ponadto na liście weryfikacji dotychczasowa weryfikacja zmieni status z ‘W trakcie opiniowania’ na  
‘Anulowana – odmowa opiniowania przez konsultanta’.

W sytuacji, w której konsultant odmówi opiniowania, EKS   zostanie ponownie oznaczona statusem  
‘Zatwierdzona przez KS’. Proces przekazania EKS do weryfikacji merytorycznej należy powtórzyć.

Po przejściu do szczegółów kafelka ‘Konsultant wojewódzki/krajowy weryfikacja’, w sekcji ‘Dostępne  
działania’ należy wybrać przycisk ‘Zmiana konsultanta’.

Uwaga: Zmiany konsultanta można dokonać tylko, jeśli weryfikacja EKS ma status ‘W trakcie opiniowania’. 
Jeśli weryfikacja EKS ma status ‘Zakończona’ lub ‘Anulowana’, przycisk ‘Zmiana konsultanta’ nie będzie 
dostępny. 

Rysunek 108 Odmowa opiniowania przez konsultanta

Rysunek 109 Anulowanie - odmowa opiniowania przez konsultanta

Rysunek 110 Kafelek - Konsultant wojewódzki/krajowy weryfikacja

Po przekazaniu EKS do weryfikacji merytorycznej do wybranego konsultanta, urząd może dokonać zmiany 
tego konsultanta i przekazać EKS do innego. Zmiany konsultanta wojewódzkiego lub krajowego można 
dokonać w dowolnym czasie, od momentu przekazania EKS do momentu zakończenia procesu opiniowa-
nia. W celu zmiany konsultanta należy przejść do szczegółów kafelka ‘Elektroniczne karty specjalizacji’, 
wyszukać wybraną EKS, zaznaczyć ją i przejść do jej szczegółów, wybierając przycisk ‘Działania’. Następnie 
należy przejść do szczegółów kafelka ‘Konsultant wojewódzki/krajowy weryfikacja’.

12. Zmiana konsultanta
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Rysunek 111 Zmiana konsultanta przed rozpoczęciem opiniowania

Rysunek 112 Zmiana konsutanta - zatwierdzenie

Po wyborze przycisku ‘Zmiana konsultanta’ nad sekcją ‘Przekazanie EKS do weryfikacji merytorycznej’  
zawierającą dane poprzednio wybranego konsultanta, zaprezentowana zostanie nowa sekcja ‘Przekazanie 
EKS do weryfikacji merytorycznej’. Za pomocą przycisku ‘Wybierz’ można przejść do listy konsultantów  
i tym samym dokonać jego zmiany.  

Przekazanie EKS do nowego konsultanta należy potwierdzić przyciskiem ‘Zatwierdź’. 

Jeżeli konsultant nie rozpoczął jeszcze opiniowania, to po użyciu przycisku ‘Zatwierdź’ wyświetlony zosta-
nie komunikat: ‘W wyniku wykonania działania nastąpi zmiana konsultanta wojewódzkiego / krajowego 
wykonującego weryfikację merytoryczną EKS. Czy na pewno chcesz wykonać tę operację?’. Należy wybrać 
‘Tak’, aby potwierdzić wykonanie operacji lub ‘Nie’, aby ją anulować.
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Rysunek 113 Komunikat - Zmiana konsultanta

Rysunek 114 Komunikat systemowy - zmiana konsultanta

Rysunek 115 Komunikat informujący o przekazaniu EKS weryfikacji merytorycznej

Uwaga: Jeżeli zmiana konsultanta następuje w sytuacji, gdy konsultant rozpoczął już opiniowanie EKS, to 
po zatwierdzeniu przekazania EKS do weryfikacji do nowego konsultanta wyświetlony zostanie komunikat 
„Potwierdzenie” informujący użytkownika o tym, że zmiana konsultanta spowoduje utratę wprowadzonych 
przez niego dotychczas danych. Nowy Konsultant krajowy rozpocznie proces opiniowania EKS od początku. 

Należy wybrać ‘Tak’, aby potwierdzić wykonanie operacji lub ‘Nie’, aby ją anulować.

W sekcji ‘Przekazanie EKS do weryfikacji merytorycznej’ pola ‘Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej 
weryfikację merytoryczną’, ‘Rola’ oraz ‘Powołany w dziedzinie’ zostaną uzupełnione danymi wybranego 
konsultanta. 

W przypadku gdy EKS został przekazany do weryfikacji merytorycznej więcej niż jeden raz, poniżej sekcji 
‘Przekazanie do weryfikacji merytorycznej konsultantowi krajowemu’ zaprezentowana zostanie dodatko-
wa sekcja ‘Przekazanie do weryfikacji konsultanta krajowego - historia zmian’, z możliwością przejścia do 
szczegółów za pomocą przycisku ‘Rozwiń’.

Po wyborze ‘Tak’ wyświetlony zostanie kolejny komunikat informujący o poprawności wykonanej operacji.
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Rysunek 116 Przekazanie EKS do weryfikacji konsultanta wojewódzkiego/krajowego - historia zmian

Rysunek 117 Zmiana konsultanta wojewódzkiego/krajowego - informacja

Po wyborze przycisku ‘Rozwiń’ zaprezentowane zostaną historyczne dane dotychczas wykonanych opera-
cji przekazania EKS do weryfikacji merytorycznej przez Urząd Wojewódzki. Jeżeli po przekazaniu EKS do  
weryfikacji merytorycznej konsultant został zmieniony przez Urząd Wojewódzki/MON/MSWiA, na dole  
sekcji zostanie zaprezentowana adnotacja o jego zmianie. Aby ukryć prezentowaną sekcję należy  
skorzystać z akcji ‘Zwiń’. 
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W sytuacji, w której wyznaczony konsultant zaopiniował EKS, UW otrzyma na swój adres mailowy wiado-
mość informującą o zaopiniowaniu EKS. W sytuacji, w której konsultant zaopiniował pozytywnie EKS, UW/
MON/MSWiA otrzyma wiadomość informującą o pozytywnym zaopiniowaniu EKS. 

W przypadku pozytywnego zaopiniowania obsługiwanej EKS, zostanie oznaczona na liście EKS statusem 
‘Zaopiniowana pozytywnie’. Urząd może zapoznać się z opinią konsultanta. Opis znajduje się w Rozdziale 
14. Przegląd szczegółów opinii konsultanta wojewódzkiego/krajowego po weryfikacji merytorycznej. Po 
zapoznaniu się z opinią konsultanta, UW może przejść do zakończenia szkolenia specjalizacyjnego. Proces 
został opisany w Rozdziale 20. Zakończenie szkolenia specjalizacyjnego.

W sytuacji, w której wyznaczony konsultant zaopiniował negatywnie EKS, urząd otrzyma na swój adres 
mailowy wiadomość informującą o negatywnym zaopiniowaniu EKS. 

W przypadku negatywnego zaopiniowania obsługiwanej EKS, zostanie oznaczona na liście EKS statusem 
‘Zaopiniowana negatywnie’. Urząd może zapoznać się z informacją o elementach wskazanych do realizacji 
przez konsultanta. Proces został opisany w Rozdziale 14. Przegląd szczegółów opinii konsultanta woje-
wódzkiego/krajowego po weryfikacji merytorycznej. 

Po zapoznaniu się z opinią konsultanta, istnieje możliwość zwrotu EKS do konsultanta wojewódzkiego/
krajowego z prośbą o uzupełnienie opinii wydanej po weryfikacji merytorycznej.  Proces opisany został w 
Rozdziale 15. Zwrot EKS do konsultanta wojewódzkiego/krajowego w celu uzupełnienia opinii po weryfi-
kacji merytorycznej.

W przypadku braku zastrzeżeń do opinii konsultanta UW/MON/MSWiA udostępnia ją Lekarzowi/Lekarzowi 
Dentyście zgodnie z opisem w Rozdziale 16. Udostępnienie Lekarzowi/Lekarzowi Dentyście opinii konsul-
tanta wojewódzkiego / krajowego. 

W przypadku złożenia przez Lekarza/Lekarza Dentystę wniosku o weryfikację rozstrzygnięcia o odmowie 
zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, UW/MON/MSWiA ma możliwość zwrotu EKS do konsultanta wo-
jewódzkiego/krajowego na wniosek Lekarza/Lekarza Dentysty. Proces ten opisany został w Rozdziale 18. 
Zwrot EKS do Konsultanta Krajowego na wniosek Lekarza/Lekarza Dentysty. 

W przypadku braku zastrzeżeń Lekarza/Lekarza Dentysty do negatywnej opinii wydanej przez konsultan-
ta wojewódzkiego / krajowego, UW/MON/MSWiA zwraca EKS do wybranej placówki szkoleniowej celem 
uzupełnienia przez Lekarza/Lekarza Dentystę braków wskazanych przez konsultanta. Proces ten opisany 
został w Rozdziale 18. Zwrot EKS do placówki szkoleniowej.

Po uzupełnieniu braków przez Lekarza/Lekarza Dentystę i ponownym zatwierdzeniu zaliczenia szkolenia 
specjalizacyjnego przez Kierownika specjalizacji, UW/MON/MSWiA ponownie przeprowadza weryfikację 
formalną EKS, a następnie przekazuje EKS do ponownej weryfikacji merytorycznej przez konsultanta wo-
jewódzkiego/krajowego. Tę część procesu opisano w Rozdziale 20. Obsługa EKS po uzupełnieniu braków 
– weryfikacja formalna i merytoryczna.

13. Powiadomienie o zakończeniu opiniowania przez konsultanta  
      wojewódzkiego / krajowego
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Urząd może zapoznać się ze szczegółami opinii konsultanta po weryfikacji merytorycznej,  
a w przypadku weryfikacji negatywnej dodatkowo z informacją o elementach wskazanych przez 
konsultanta do uzupełnienia przez Lekarza/Lekarza Dentystę. W tym celu należy przejść do szczegółów 
kafelka ‘Elektroniczne karty specjalizacji’, wyszukać wybraną EKS. 

Uwaga! W zależności od wyniku weryfikacji merytorycznej, obsługiwana EKS będzie oznaczona na liście 
EKS statusem ‘Zaopiniowana pozytywnie’ lub ‘Zaopiniowana negatywnie’.

Należy zaznaczyć wybraną EKS i przejść do jej szczegółów, wybierając przycisk ‘Działania’. Następnie  
należy wybrać kafelek ‘Konsultant wojewódzki / krajowy weryfikacja’. Po przejściu do szczegółów kafel-
ka, w sekcji ‘Weryfikacja merytoryczna konsultanta wojewódzkiego/krajowego’ należy odszukać wybraną  
zakończoną weryfikację i skorzystać z akcji ‘Przejdź do weryfikacji’. 

Po wyborze przycisku ‘Przejdź do weryfikacji’ zaprezentowane zostaną szczegóły kafelka ‘Konsultant  
krajowy szczegóły weryfikacji’. W sekcji ‘Zrealizowane elementy programu specjalizacji’ można za pomocą 
przycisków ‘Rozwiń’ rozwinąć daną podsekcję, w celu przeglądu jej szczegółów.

W kolumnie ‘Wynik weryfikacji dla danej kategorii’ widoczna jest informacja o wyniku weryfikacji kon-
sultanta krajowego dla każdej z podsekcji. Kolorem czarnym zaznaczono kategorie elementów programu 
specjalizacji, które zostały zatwierdzone. Kolorem czerwonym zaznaczono kategorie elementów progra-
mu specjalizacji, które wymagają uzupełnienia. Aby przejść do szczegółowego opisu braków dla kategorii 
elementów, które wymagają uzupełnienia, wybierz przycisk ‘Rozwiń’ obok danej podsekcji, a następnie 
przejdź do pola ‘Szczegółowy opis elementów do uzupełnienia wraz z uzasadnieniem’.

14. Przegląd szczegółów opinii konsultanta wojewódzkiego/krajowego       
      po weryfikacji merytorycznej

Rysunek 118 Szczegóły kafelka Konsultant wojewódzki/krajowy weryfikacja
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Rysunek 119 Kafelek - Konsultant wojewódzki/krajowy szczegóły weryfikacji

Poniżej sekcji ‘Zrealizowane elementy programu specjalizacji’ widoczna jest sekcja ‘Opinia konsultanta 
wojewódzkiego/krajowego’, w której prezentowany jest końcowy wynik opiniowania EKS przez konsul-
tanta. W sytuacji, w której Lekarz/Lekarz Dentysta zrealizował wszystkie elementy programu specjalizacji, 
zaznaczona zostanie opcja ‘Szkolenie specjalizacyjne zostało zrealizowane zgodnie z programem specja-
lizacji’. 

W sytuacji, w której konsultant wskazał elementy do uzupełnienia, zaznaczona zostanie opcja ‘Program 
szkolenia specjalizacyjnego nie został zrealizowany i wymaga uzupełnienia’. Poniżej prezentowane są 
dane w polach: ‘Data zakończenia opiniowania’, ‘Imię i nazwisko’, ‘Rola’ oraz ‘Powołany w dziedzinie’. 

Aby powrócić do przeglądu szczegółów kafelka ‘Konsultant krajowy weryfikacja’ należy wybrać przycisk 
‘Powrót’.
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Rysunek 120 Opinia konsultanta wojewódzkiego/krajowego

Rysunek 121 Komunikat wojewódzki/krajowy szczegóły weryfikacji drugiej i kolejnej

Uwaga: Jeżeli konsultant wojewódzki/krajowy przeprowadzał weryfikację merytoryczną po raz drugi lub 
kolejny, w szczegółach opinii widoczne będą dwie kolumny z wynikiem weryfikacji dla danej kategorii. W 
kolumnie po lewej stronie zaprezentowano wynik poprzedniej weryfikacji przeprowadzonej przez konsul-
tanta. W kolumnie po prawej stronie - wynik ostatniej weryfikacji merytorycznej.



60

Podręcznik użytkownika SMK
Obsługa EKS - Dodanie informacji o zrealizowanych dyżurach medycznych

Po zapoznaniu się z opinią konsultanta, UW/MON/MSWiA ma możliwość zwrotu obsługiwanej EKS do kon-
sultanta wojewódzkiego/krajowego z prośbą o uzupełnienie opinii po weryfikacji merytorycznej. 

Uwaga! Zwrot do konsultanta celem uzupełnienia opinii może być wykonany tylko przed udostępnieniem 
opinii konsultanta Lekarzowi/Lekarzowi Dentyście. 

Aby wykonać zwrot EKS do konsultanta wojewódzkiego/krajowego w celu uzupełnienia opinii po wery-
fikacji merytorycznej, należy przejść do szczegółów kafelka ‘Elektroniczne karty specjalizacji’, wyszukać 
wybraną EKS, zaznaczyć ją i przejść do jej szczegółów, wybierając przycisk ‘Działania’. Następnie należy 
przejść do szczegółów kafelka ‘Konsultant wojewódzki/krajowy weryfikacja’. 

W sekcji ‘Dostępne działania’ należy wybrać przycisk ‘Zwrot EKS do Konsultanta’.

Po wyborze przycisku ‘Zwrot do Konsultanta’ zaprezentowana zostanie sekcja ‘Zwrot EKS do konsultanta 
wojewódzkiego/krajowego’ z polami:

•  Data przekazania – pole uzupełnione datą bieżącą, bez możliwości zmiany;

•  Podmiot przekazujący EKS do weryfikacji – pole uzupełnione nazwą Urzędu Wojewódzkiego/MON/
MSWiA, bez możliwości zmiany;

•  Powód zwrotu – pole uzupełnione treścią ‘W celu uzupełnienia opinii przez konsultanta wojewódz-
kiego/krajowego’, bez możliwości zmiany.

Za pomocą przycisku ‘Wybierz’ należy dokonać wyboru konsultanta wojewódzkiego/krajowego, do którego 
ma zostać zwrócona EKS. Po wyborze konsultanta z listy   pola ‘Imię i nazwisko osoby przeprowadzają-
cej weryfikację merytoryczną’, ‘Rola’ i ‘Powołany w dziedzinie’ zostaną uzupełnione danymi konsultanta.  
W polu ‘Informacje dodatkowe’ należy wpisać dodatkową treść. Za pomocą przycisku ‘Dodaj’ możliwe jest 
dodanie pliku. 

15. Zwrot EKS do konsultanta wojewódzkiego/krajowego w celu  
     uzupełnienia opinii po weryfikacji merytorycznej

Rysunek 122 Zwrot EKS do Konsultanta
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Rysunek 123 Sekcja -Zwrot EKS do konsultanta wojewódzkiego/krajowego

Rysunek 124 Sekcja - Zwrot EKS do konsultanta wojewódzkiego/krajowego - wgranie pliku

Po wyborze przycisku ‘Dodaj’ udostępnione zostaną przyciski ‘Usuń’ i ‘Wybierz’. 

Przy pomocy przycisku ‘Wybierz’ można wybrać plik załącznika z lokalnego komputera, który zostanie  
pobrany do systemu. Można dodać kolejny plik, wybierając ponownie przycisk ‘Dodaj’, usunąć wgrany plik 
za pomocą przycisku ‘Usuń’ lub pobrać go z systemu na lokalny komputer za pomocą przycisku ‘Pobierz’. 

Aby zatwierdzić wykonanie zwrotu EKS do konsultanta wojewódzkiego/krajowego, należy wybrać przycisk 
‘Zatwierdź’. Po użyciu przycisku zostanie wyświetlony komunikat w celu potwierdzenia wykonania opera-
cji, z dostępnymi opcjami ‘Tak’ i ‘Nie’. 

Aby zatwierdzić zwrot, należy wybrać ‘Tak’.
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Rysunek 125 Komunikat systemowy

Rysunek 126 Komunikat potwierdzający przekazanie EKS do weryfikacji merytorycznej

Rysunek 127 Status Obsługiwanej EKS

Po wyborze ‘Tak’ wyświetlony zostanie kolejny komunikat. Należy go potwierdzić przyciskiem ‘OK’, aby 
przejść dalej.

Po zamknięciu komunikatu zaprezentowana zostanie lista EKS. W kolumnie ‘Status’ dla obsługiwanej EKS 
podany zostanie aktualny status EKS – ‘Przekazana do weryfikacji merytorycznej’. W kolumnie ‘Zwrot do 
ponownej weryfikacji’ zaprezentowany zostanie powód zwrotu: ‘Na wniosek podmiotu’.

W celu udostępnienia Lekarzowi/Lekarzowi Dentyście opinii konsultanta wojewódzkiego/krajowego, nale-
ży przejść do szczegółów kafelka ‘Elektroniczne karty specjalizacji’, wyszukać wybraną EKS oznaczoną sta-
tusem ‘Zaopiniowana negatywnie’, zaznaczyć ją i przejść do jej szczegółów, wybierając przycisk ‘Działania’. 

Następnie należy przejść do szczegółów kafelka ‘Konsultant wojewódzki/krajowy weryfikacja’. W sekcji 
‘Dostępne działania’ należy wybrać przycisk ‘Udostępnij wynik weryfikacji’.

16. Udostępnienie Lekarzowi/Lekarzowi Dentyście opinii konsultanta     
      wojewódzkiego/krajowego
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Rysunek 128 Kafelek - Konsultant Krajowy weryfikacja - sekcja Dostępne działania

Rysunek 129 Potwierdzenie udostępnienia wyniku

Rysunek 130 Komunikat - Wynik weryfikacji został udostępniony

Uwaga: Możliwość udostępnienia wyniku weryfikacji dostępna jest tylko dla opinii negatywnej.

Po wyborze przycisku ‘Udostępnij wynik weryfikacji’ zaprezentowany zostanie komunikat ‘Potwierdzenie’  
z możliwością wyboru opcji ‘Tak’, aby wynik udostępnić lub opcji ‘Nie’, aby nie udostępnić wyniku.

Po poprawnym udostępnieniu wyniku weryfikacji zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Komunikat 
należy potwierdzić przyciskiem ‘OK’.
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Po zamknięciu komunikatu zaprezentowana zostanie lista EKS. Dla aktualnie obsługiwanej EKS  
w kolumnie ‘Czy udostępniono lekarzowi wynik weryfikacji merytorycznej’ pojawi się wpis o treści ‘TAK’. 

Rysunek 131 Elektroniczne karty specjalizacji

Rysunek 132 Kafelek - Konsultant krajowy weryfikacja

W przypadku gdy Lekarz/Lekarz Dentysta, po zapoznaniu się z opinią konsultanta, złoży wniosek  
o weryfikację rozstrzygnięcia o odmowie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, Urząd  
Wojewódzki/MON/MSWiA ma możliwość zwrotu EKS do konsultanta wojewódzkiego/krajowego,  
celem przeprowadzenia ponownej weryfikacji merytorycznej. 

Aby wykonać zwrot EKS na wniosek Lekarza/Lekarza Dentysty, należy przejść do szczegółów kafelka  
‘Elektroniczne karty specjalizacji’ i wyszukać wybraną EKS. 

Uwaga! Zwrot EKS na wniosek Lekarza/Lekarza Dentysty może zostać wykonany tylko wówczas, gdy 
EKS jest oznaczona statusem ‘Zaopiniowana negatywnie’ i opinia Konsultanta krajowego została  
udostępniona Lekarzowi/Lekarzowi Dentyście, zgodnie z opisem w Rozdziale 16. Udostępnienie  
Lekarzowi/Lekarzowi Dentyście opinii Konsultanta Krajowego. 

Po wyszukaniu EKS na liście, należy ją zaznaczyć i przejść do szczegółów, wybierając przycisk ‘Działania’. 

Następnie należy przejść do szczegółów kafelka ‘Konsultant wojewódzki/krajowy weryfikacja’.

Po przejściu do szczegółów kafelka, w sekcji ‘Dostępne działania’ należy wybrać przycisk ‘Zwrot do  
Konsultanta - odwołanie’.

17. Zwrot EKS do konsultanta wojewódzkiego/krajowego na wniosek  
     Lekarza/Lekarza Dentysty
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Rysunek 133 Zwrot do Konsultanta - odwołanie

Rysunek 134 Sekcja - Zwrot EKS do konsultanta wojewódzkiego/krajowego

Po wyborze przycisku ‘Zwrot do Konsultanta - odwołanie’ zaprezentowana zostanie dodatkowa sekcja 
‘Zwrot EKS do konsultanta wojewódzkiego/krajowego’ z polami:

•  Data przekazania – pole uzupełnione datą bieżącą, bez możliwości zmiany;

•  Podmiot przekazujący EKS do weryfikacji – pole uzupełnione nazwą Urzędu Wojewódzkiego, bez 
możliwości zmiany;

•  Powód zwrotu – pole uzupełnione treścią ‘Na wniosek lekarza o weryfikację rozstrzygnięcia o odmo-
wie potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego’, bez możliwości zmiany. 

Za pomocą przycisku ‘Wybierz’, można przejść do listy konsultantów wojewódzkich i krajowych i wybrać 
danego Konsultanta. Po wyborze konsultanta pola ‘Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej weryfika-
cję merytoryczną’, ‘Rola’ i ‘Powołany w dziedzinie’ zostaną uzupełnione danymi wybranego Konsultanta.  
W Polu ‘Informacje dodatkowe’ można wprowadzić dodatkową informację. Za pomocą przycisku ‘Dodaj’ 
możliwe jest dodanie pliku.
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Po wyborze przycisku ‘Dodaj’ udostępnione zostaną dodatkowe przyciski ‘Usuń’ i ‘Wybierz’. Przy pomocy 
przycisku ‘Wybierz’ wybrany zostanie plik załącznika z lokalnego komputera, który zostanie wgrany do 
systemu. Kolejny plik można wgrać, wybierając ponownie przycisk ‘Dodaj’. Aby usunąć wgrany plik, należy 
wybrać przycisk ‘Usuń’. 

Za pomocą przycisku ‘Pobierz’ można pobrać wgrany plik na lokalny komputer. 

Wykonanie zwrotu EKS do Konsultanta krajowego, należy potwierdzić przyciskiem ‘Zatwierdź’. Zostanie 
wyświetlony komunikat w celu potwierdzenia wykonania operacji, z dostępnymi opcjami ‘Tak’ i ‘Nie’. 

Aby zatwierdzić zwrot, należy wybrać ‘Tak’.

Po wyborze ‘Tak’ wyświetlony zostanie kolejny komunikat potwierdzający operację. Należy wybrać ‘OK’, 
aby go zamknąć.

Rysunek 135 Sekcja - Zwrot EKS do konsultanta wojewódzkiego/krajowego - wgranie pliku

Rysunek 136 Komunikat przy przekazaniu EKS do konsultanta na wniosek Lekarza

Rysunek 137 Komunikat potwierdzający wykonanie operacji



67

Podręcznik użytkownika SMK
Obsługa EKS - Dodanie informacji o zrealizowanych dyżurach medycznych

Po zamknięciu komunikatu zaprezentowana zostanie lista EKS. W kolumnie ‘Status’ dla obsługiwanej EKS 
podany zostanie aktualny status EKS – ‘Przekazana do weryfikacji merytorycznej’. W kolumnie ‘Zwrot do 
ponownej weryfikacji’ zaprezentowany zostanie powód zwrotu: ‘Na wniosek lekarza’.

W sekcji ‘Dostępne działania’, należy wybrać przycisk ‘Zwrot do placówki szkoleniowej’.

Rysunek 138 Szczególy EKS - zwrot na wniosek lekarza

Rysunek 139 Konsultant wojewódzki/krajowy weryfikacja

Rysunek 140 Dostepne działania - Zwrot do placówki szkoleniowej

W przypadku gdy Lekarz/Lekarz Dentysta, po zapoznaniu się z opinią konsultanta, złoży wniosek  
o weryfikację rozstrzygnięcia o odmowie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, Urząd  
Wojewódzki/MON/MSWiA ma możliwość zwrotu EKS do konsultanta wojewódzkiego/krajowego,  
celem przeprowadzenia ponownej weryfikacji merytorycznej. 

Aby wykonać zwrot EKS na wniosek Lekarza/Lekarza Dentysty, należy przejść do szczegółów kafelka  
‘Elektroniczne karty specjalizacji’ i wyszukać wybraną EKS. 

Uwaga! Zwrot EKS na wniosek Lekarza/Lekarza Dentysty może zostać wykonany tylko wówczas, gdy 
EKS jest oznaczona statusem ‘Zaopiniowana negatywnie’ i opinia Konsultanta krajowego została  
udostępniona Lekarzowi/Lekarzowi Dentyście, zgodnie z opisem w Rozdziale 16. Udostępnienie  
Lekarzowi/Lekarzowi Dentyście opinii Konsultanta Krajowego. 

Po wyszukaniu EKS na liście, należy ją zaznaczyć i przejść do szczegółów, wybierając przycisk ‘Działania’. 

Następnie należy przejść do szczegółów kafelka ‘Konsultant wojewódzki/krajowy weryfikacja’.

18. Zwrot EKS do placówki szkoleniowej
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Zaprezentowana zostanie dodatkowa sekcja:

•  ‘Zwrot do placówki szkoleniowej’ z podsekcjami:
- Adnotacja o przedłużeniu czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego; 
- Tryb odbywania specjalizacji;
- Jednostka prowadząca specjalizację.

W podsekcji ‘Adnotacja o przedłużeniu czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego’ należy uzupełnić pole 
‘Do dnia’. Wprowadzona data wskazuje dzień, do którego Lekarz/Lekarz Dentysta powinien uzupełnić  
brakujące elementy programu specjalizacji wskazane przez konsultanta. Za pomocą przycisku  
‘Dodaj’ możliwe jest dodanie pliku z dokumentem potwierdzającym przyczynę przedłużenia. Przy pomocy  
przycisku ‘Wybierz’, można dodać plik z lokalnego komputera, który zostanie wgrany do systemu.  
Plików można dodać więcej niż jeden, wybierając ponownie przycisk ‘Dodaj’. Aby usunąć wgrany plik, należy  
wybrać przycisk ‘Usuń’. Aby zaakceptować wprowadzone dane w podsekcji ‘Akceptacja’ należy skorzystać 
z akcji ‘Dodaj’.

Po wyborze przycisku ‘Dodaj’ w podsekcji ‘Akceptacja’ zaprezentowane zostaną dodatkowe pola, uzupeł-
nione danymi: ‘Imię i nazwisko’ oraz ‘Pełniona funkcja’. W polu ‘Data akceptacji’ należy wprowadzić datę. 
Aby zrezygnować z procesu akceptacji, należy wybrać przycisk ‘Usuń’.

Uwaga: Bez akceptacji adnotacji o przedłużeniu czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego nie będzie  
możliwe wykonanie zwrotu EKS do placówki szkoleniowej.

Rysunek 141 Sekcja - Zwrot do placówki szkoleniowej

Rysunek 142 Podsekcja - Akceptacja
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W sekcji ‘Tryb odbywania specjalizacji’ użytkownik ma możliwość zmiany trybu odbywania specjalizacji, 
który będzie obowiązywał po zwrocie EKS do placówki szkoleniowej. Po wyborze przycisku ‘Zmień’ zapre-
zentowane zostaną dodatkowe pola wymagające uzupełnienia. W polu tekstowym ‘Powód zmiany trybu’ 
można wprowadzić tekst.

W sekcji ‘Jednostka prowadząca specjalizację’, po wyborze przycisku ‘Zmiana’, można dokonać zmiany 
jednostki prowadzącej specjalizację, do której w wyniku zwrotu zostanie przekazana Elektroniczna Karta 
Specjalizacji.

Zaprezentowana zostanie dodatkowa sekcja ‘Nowa jednostka prowadząca specjalizację’. Pole ‘Data  
początku obowiązywania’ uzupełnione zostanie automatycznie aktualną datą, możliwą do zmiany. Aby 
przejść do listy jednostek prowadzących specjalizację, należy użyć akcji ‘Wybierz’.

Rysunek 143 Sekcja - Tryb odbywania specjalizacji

Rysunek 144 Sekcja - Jednostka prowadząca specjalizację
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Rysunek 145 Sekcja Jednostka prowadząca specjalizację

Rysunek 146 Nowa jednostka prowadząca specjalizację

Z zaprezentowanej listy jednostek, należy wybrać jednostkę, do której będzie skierowany użytkownik  
w celu realizacji elementów szkolenia wskazanych przez konsultanta. Po dokonaniu wyboru, pola  
‘Nazwa podmiotu’, ‘Adres podmiotu’, ‘Nazwa jednostki nadrzędnej’ i ‘Adres jednostki nadrzędnej’,  
‘Przynależność podmiotu’ zostaną uzupełnione danymi nowej jednostki prowadzącej specjalizację.  
Po uzupełnieniu danych nowej jednostki, użytkownik może zaznaczyć checkbox ‘Udostępnienie miejsca 
bez zmiany przynależności’.
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Po wprowadzeniu wymaganych danych w sekcjach opisywanych powyżej, należy przejść do sekcji  
‘Zatwierdź wprowadzone zmiany i zwróć EKS do wybranej placówki szkoleniowej’. Operację zwrotu EKS 
do placówki szkoleniowej należy zatwierdzić przyciskiem ‘Zatwierdź’. Korzystając z akcji ‘Anuluj’ można 
anulować cały proces zwrotu.

Po zamknięciu komunikatu zaprezentowana zostanie lista EKS. W kolumnie ‘Status’ dla obsługiwanej EKS 
podany zostanie aktualny status EKS: ‘Aktywna’. W kolumnie ‘Uzupełnianie programu po weryfikacji mery-
torycznej’ zaprezentowany zostanie tekst ‘TAK’. 

Po wykonaniu zwrotu EKS do placówki szkoleniowej, w szczegółach kafelka ‘Konsultant wojewódzki/kra-
jowy weryfikacja’ zaprezentowana zostanie sekcja ‘Zwrot EKS do placówki szkoleniowej w celu uzupełnie-
nia braków merytorycznych’, zawierająca informacje o dacie zwrotu oraz nazwie podmiotu, przekazują-
cego EKS do placówki szkoleniowej. W celu przeglądu szczegółów sekcji należy wybrać przycisk ‘Rozwiń’.  
Aby zwinąć prezentowaną sekcję, należy skorzystać z akcji ‘Zwiń’.

Po wyborze przycisku ‘Zatwierdź’ wyświetlony zostanie komunikat z dostępnymi opcjami ‘Tak’ i ‘Nie’. Aby 
potwierdzić wykonanie operacji, należy wybrać ‘Tak’.

Po wyborze ‘Tak’ wyświetlony zostanie kolejny komunikat, potwierdzający wykonanie operacji. Należy  
wybrać ‘OK’, aby zamknąć komunikat.

Rysunek 147 Zatwierdź wprowadzone zmiany i zwróć EKS do wybranej placówki szkoleniowej

Rysunek 148 Komunikat systemowy

Rysunek 149 Komunikat - Potwierdzenie operacji

Rysunek 150 EKS
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Rysunek 151 Zwrot EKS do placówki szkoleniowej w celu uzupełnienia braków merytorycznych

Rysunek 152 Elementy do uzupełnienia wskazane przez konsultanta wojewódzkiego/krajowego uzupełnienie po weryfikacji 1

Po uzupełnieniu braków przez Lekarza/Lekarza Dentystę, Kierownik specjalizacji ponownie potwierdza za-
liczenie szkolenia specjalizacyjnego. Jeżeli EKS oznaczona jest statusem ‘Zatwierdzona przez KS’, oznacza 
to, że Kierownik Specjalizacji zatwierdził realizację programu specjalizacji i UW/MON/MSWiA może przy-
stąpić do weryfikacji formalnej EKS. Proces weryfikacji formalnej został opisany w Rozdziale 9. Weryfikacja 
formalna EKS.

Dodatkowo, aby przeprowadzić formalną weryfikację uzupełnionych elementów programu specjalizacji, 
wskazanych przez konsultanta, należy przejść do szczegółów kafelka ‘Realizacja programu szkolenia spe-
cjalizacyjnego’. Następnie należy rozwinąć sekcję ‘Elementy do uzupełnienia wskazane przez konsultanta 
krajowego: uzupełnienie po weryfikacji’.

19. Ponowna obsługa EKS po uzupełnieniu braków - weryfikacja  
      formalna i merytoryczna
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Po rozwinięciu sekcji, zaprezentowano podsekcje, w których lekarz mógł wprowadzać realizację elemen-
tów programu specjalizacji po zwrocie EKS do placówki szkoleniowej. Kolorem czerwonym zaznaczono 
kategorie elementów programu specjalizacji, które zostały wskazane przez konsultanta jako wymagające 
uzupełnienia. Za pomocą przycisku ‘Rozwiń’, można przejść do przeglądu szczegółów wskazanego elemen-
tu programu wymagającego uzupełnienia. 

Po rozwinięciu szczegółów wybranej podsekcji widoczne jest pole ‘Szczegółowy opis elementów do uzu-
pełnienia wraz z uzasadnieniem’, w którym prezentowana jest kopia informacji wprowadzonych przez kon-
sultanta dla danej kategorii elementów programu specjalizacji, podczas wykonywania weryfikacji meryto-
rycznej. 

Po zakończeniu procesu weryfikacji formalnej, urząd przechodzi do kolejnych etapów procesu, zgodnie z 
opisem zawartym w Rozdziałach 9 - 20.

Rysunek 153 Elementy programu do uzupełnienia - szczegóły

Rysunek 154 Sekcja - Dostępne działania

Aby zakończyć szkolenie specjalizacyjne, należy przejść do szczegółów kafelka ‘Elektroniczne karty specja-
lizacji’, wyszukać wybraną EKS oznaczoną statusem ‘Zaopiniowana pozytywnie’, zaznaczyć ją i przejść do 
szczegółów EKS, wybierając przycisk ‘Działania’. Następnie należy przejść do szczegółów kafelka ‘Realiza-
cja programu szkolenia specjalizacyjnego’ i w sekcji ‘Dostępne działania’ skorzystać z akcji ‘Zakończenie 
szkolenia’.

20. Zakończenie szkolenia specjalizacyjnego
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Zaprezentowana zostanie dodatkowa sekcja ‘Zakończenie szkolenia specjalizacyjnego’. 

W polu ‘Data akceptacji’ wprowadzona została automatycznie bieżąca data, możliwa do zmiany. Należy 
wybrać przycisk ‘Zatwierdź’, aby przejść dalej.

Po wyborze przycisku ‘Zatwierdź’ wyświetlony zostanie komunikat ‘Potwierdzenie’ z możliwymi do wyboru 
opcjami ‘Tak’ i ‘Nie’. Aby przejść dalej, należy wybrać ‘Tak’.

Po wyborze ‘Tak’ wyświetlony zostanie kolejny komunikat potwierdzający zapis. Aby przejść dalej, należy 
wybrać przycisk ‘Dalej’.

Po zamknięciu komunikatu zaprezentowana zostanie lista EKS. W kolumnie ‘Status’ można zweryfiko-
wać aktualny status obsługiwanej EKS. Po poprawnym zakończeniu obsługi EKS status EKS zmieni się na  
‘Zakończona’.

Rysunek 155 Sekcja - Zakończenie szkolenia specjalizacyjnego

Rysunek 156 Komunikat systemowy - potwierdzenie

Rysunek 157 Komunikat potwierdzający zapis
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Rysunek 158 Zakończona EKS

Rysunek 159 Kafelek Rejestr osób odbywających specjalizację

Rysunek 160 Kafelki Lekarze, lekarze dentyści, Farmaceuci, Diagności laboratoryjni, Inni w ochronie zdrowia - widok dla UW

Rysunek 161 Kafelek Lekarze, lekarze dentyści - widok dla MON i MSWiA

Aby dodać informację o wyniku Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, należy użyć kafelka ‘Rejestr 
osób odbywających specjalizację’.

W kolejnym kroku należy wybrać odpowiedni kafelek odpowiadający grupie zawodowej, np. ‘Lekarze,  
lekarze dentyści’.

21. Dodanie informacji o wyniku PES
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Następnie system wyświetli ‘Rejestr osób odbywających specjalizację’, gdzie należy wyszukać wpis  
w statusie ‘Specjalizacja zakończona’, zaznaczyć go i przejść do jego edycji, używając przycisku ‘Edycja’.

Po uzupełnieniu pól należy użyć przycisku ‘Zapisz’ u dołu ekranu. Użytkownik może zrezygnować z dodania 
‘Informacji o Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym’ używając przycisku ‘Anuluj’.

U dołu ekranu znajduje się sekcja ‘Informacje o Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym’, jedyna możli-
wa do edycji we wpisie prezentowana ze statusem ‘Specjalizacja zakończona’.

Użytkownik uzupełnia pola:

•  Data uzyskania zaliczenia PES;

•  Wynik PES egzamin testowy;

•  Wynik PES egzamin ustny.

Rysunek 162 Przycisk Edycja

Rysunek 163 Sekcja Informacje o Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym

Rysunek 164 Przycisk Zapisz i Anuluj - Informacje o PES
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Po użyciu akcji ‘Zapisz’ system wyświetli ekran potwierdzający. Wyjście z ekranu możliwe jest poprzez  
użycie przycisku ‘Dalej’.

Rysunek 165 Potwierdzenie zapisu

Rysunek 166 Pomoc

Użytkownik na ekranie logowania ma dostęp do informacji na temat projektu, dokumentacji oraz bezpie-
czeństwa. W celu ich zasięgnięcia należy wybrać ‘Pomoc’.

W przypadku pytań, pomoc techniczną

w zakresie SMK można uzyskać

telefonicznie pod numerem: 19 457

oraz mailowo: smk.serwis@csioz.gov.pl

Pomoc świadczona jest w dni robocze, w godzinach od 09:00 do 15:00

22. Pomoc
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