
W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie 

uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. 

Nr 173, poz. 1419 z późn. zm.), dokonaną w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 

listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 208, poz. 1312), Centrum Egzaminów Medycznych, (zwane dalej 

„CEM”) informuje, iż: 

 

1. Na mocy § 2. rozporządzenia zmieniającego, osoby, którym minister właściwy do 

spraw zdrowia powierzył obowiązki specjalisty w danej dziedzinie mającej zastosowanie w 

ochronie zdrowia, mogą przystąpić do egzaminu państwowego (zwanego dalej „PESoz”) wdanej 

dziedzinie bez odbywania specjalizacji w tej dziedzinie. W przypadku tych osób, termin, miejsce 

i formę PESoz, określa Dyrektor CEM w porozumieniu z przewodniczącym Państwowej Komisji 

Egzaminacyjnej. Ww. osoby, chcąc przystąpić do PESoz składają do CEM za pośrednictwem 

ośrodka wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce wykonywania zawodu, decyzję o 

powierzeniu obowiązków specjalisty oraz dodatkowe dokumenty (o których mowa w § 23 

rozporządzenia), tj. podanie o dopuszczenie do egzaminu oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty 

egzaminacyjnej (aktualnie w wysokości 700 zł). Formularz podania jest generowany 

elektronicznie i pobierany na stronie internetowej CEM. CEM potwierdza elektronicznie 

zapisanie zgłoszonych danych. Zainteresowany po wypełnieniu formularza i jego wydrukowaniu 

składa podanie podpisane własnoręcznie do właściwego ośrodka wojewódzkiego. CEM 

powiadamia osobę dopuszczoną do PESoz w tym trybie o miejscu, terminie i formie PESoz nie 

później niż 30 dni przed datą jego rozpoczęcia. 

Uwaga: Ostateczny termin składania ww. dokumentów do CEM upływa w dniu 31 

grudnia 2012 r. 

 

2. Zgodnie z § 3 rozporządzenia zmieniającego, do postępowań kwalifikacyjnych 

wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji stosuje się przepisy 

obowiązujące dotychczas. 

 

3. Paragraf 4 rozporządzenia zmieniającego stanowi, iż osoby, które zakończyły 

specjalizację i nie złożyły egzaminu do dnia wejścia w życie nowelizacji, powinny złożyć 

dokumenty w celu przystąpienia do PESoz do dnia 31 grudnia 2009 r. Osoby, takie mogą do 

przystąpić do PESoz do dnia 15 grudnia 2011 r. Ponadto, do osób, które przystępowały do 

egzaminu i nie złożyły egzaminu do dnia wejścia wżycie nowelizacji w całości albo w części 

albo zrezygnowały z udziału w egzaminie w całości albo w jego części, stosuje się przepisy 

wprowadzone w wyniku nowelizacji, tj. obowiązujące aktualnie. Dotychczasowe zaś 

postępowania w sprawie dopuszczenia do PESoz w kolejnym terminie umarza się. 

 

Poniżej znajduje się wyciąg z powołanego rozporządzenia nowelizującego. 

 

Dz. U. Nr 208, poz. 1312 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 14 listopada 2008 r. 



zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających 

zastosowanie w ochronie zdrowia 

(Dz. U. z dnia 27 listopada 2008 r.) 

Na podstawie art. 10 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 

zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. (pominięty) 

§ 2. 1. Osoby, którym minister właściwy do spraw zdrowia powierzył obowiązki specjalisty 

w danej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, mogą przystąpić do PESoz w 

danej dziedzinie bez odbywania specjalizacji w tej dziedzinie. 

2. Termin, miejsce i formę PESoz, o którym mowa w ust. 1, określa Dyrektor CEM w 

porozumieniu z przewodniczącym PKE. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 1, zamierzające przystąpić do PESoz składają do CEM za 

pośrednictwem ośrodka wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce wykonywania 

zawodu decyzję o powierzeniu obowiązków specjalisty wraz z odpowiednimi dokumentami, o 

których mowa w § 23 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym 

rozporządzeniem. 

4. CEM powiadamia osobę dopuszczoną do PESoz o miejscu, terminie i formie PESoz nie 

później niż 30 dni przed datą jego rozpoczęcia. 

5. Ostateczny termin składania dokumentów, o których mowa w ust. 3, do CEM upływa w 

dniu 31 grudnia 2012 r. 

§ 3. Do postępowań kwalifikacyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w 

życie rozporządzenia stosuje się przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia. 

§ 4. 1. Osoby, które zakończyły specjalizację i nie złożyły egzaminu do dnia wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia, powinny złożyć dokumenty w celu przystąpienia do PESoz do dnia 

31 grudnia 2009 r. 

2. Osoby, które zakończyły specjalizację i nie złożyły egzaminu do dnia wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia, mogą do niego przystąpić do dnia 15 grudnia 2011 r. 

3. Do osób, które przystępowały do egzaminu i nie złożyły egzaminu do dnia wejścia w 

życie niniejszego rozporządzenia w całości albo w części albo zrezygnowały z udziału w 

egzaminie w całości albo w jego części, stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 

1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. Postępowania w sprawie dopuszczenia do 

PESoz w kolejnym terminie umarza się. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 

pkt 11-19, które wchodzą w życie z dniem 15 grudnia 2008 r. 

 

Załączniki (pominięte)  


