
ZARZĄDZENIE NR 4/2009 

Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych 

z dn. 20.05.2009 r. 

w sprawie ustalenia stawek opłat za państwowy egzamin specjaliza-

cyjny w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia  

oraz diagnostów laboratoryjnych 

(tekst jednolity)  

 

Na podstawie § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2002 r. w sprawie 

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

U. Nr 173, poz. 1419 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

16.04.2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów labo-

ratoryjnych (Dz. U. Nr 126, poz.1319 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Wysokość opłaty za Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych 

wynosi 450 zł. 

2. W przypadku przystępowania tylko do egzaminu teoretycznego albo tylko do egzaminu 

praktycznego wchodzącego w skład Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagno-

stów Laboratoryjnych opłata wynosi 225 zł. 

 

§ 2. 

1. Wysokość opłaty za Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinach mających zasto-

sowanie w ochronie zdrowia, zwany dalej „PESOZ”, wynosi 450 zł.  

2. W przypadku przystępowania tylko do egzaminu teoretycznego albo tylko do egzam inu 

praktycznego wchodzącego w skład  PESOZ opłata wynosi 225 zł. 

 

§ 3. 

1. Osoba, która złożyła podanie o dopuszczenie do egzaminu, o którym mowa w § 23 ust. 1 

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu spe-

cjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz. 1419, 

z późn. zm., zwanego dalej „rozporządzeniem”) i nie przystąpiła do PESOZ, a zamierza 

do niego przystąpić w innej sesji egzaminacyjnej, może złożyć do Centrum Egzaminów 

Medycznych oświadczenie na piśmie, iż dokonana opłata za egzamin zostanie przekazana 

na poczet PESOZ w sesji egzaminacyjnej, w której osoba ta zamierza do niego przystąpić.  

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, gdy osoba miała przystąpić tylko do części PE-

SOZ. Wówczas na poczet innej sesji egzaminacyjnej zostanie przeniesiona opłata uisz-

czona za część egzaminu.  

3. Oświadczenie wskazane w ust. 1 powinno być złożone do dnia: 

1)   11 października, w przypadku gdy osoba miała przystąpić do PESOZ w sesji jesiennej; 



 

2)   10 kwietnia, w przypadku gdy osoba miała przystąpić do PESOZ w sesji wiosennej. 

4. W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w ust. 3, CEM nie dokonuje prze-

niesienia opłaty egzaminacyjnej.   

5. CEM dokonuje zwrotu opłaty za PESOZ jeżeli: 

1) osoba dokona opłaty za egzamin i nie złoży dokumentów, o których mowa w § 23 ust. 1 

rozporządzenia; 

2) właściwy wojewoda stwierdzi, że dokumenty, o których mowa w § 23 ust. 1 rozporzą-

dzenia nie spełniają warunków formalnych;  

3) osoba nie zostanie dopuszczona do PESOZ. 

6. Zwrot opłaty za egzamin następuje na wniosek zainteresowanego, w terminie 30 dni od daty 

wpłynięcia wniosku, na rachunek bankowy wskazany we wniosku. 

 

§ 4.  

1. Do wysokości opłat egzaminacyjnych wniesionych przed wejściem w życie niniejszego 

zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 

2. W przypadku opłat egzaminacyjnych, które zostały przeniesione na następną sesję egza-

minacyjną, przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się wysokość opłaty, 

określoną na podstawie przepisów obowiązujących w chwili jej wnoszenia. 

     

§ 5. 

Traci moc zarządzenie nr 3/2007 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dn. 

26.08.2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za państwowy egzamin specjalizacyjny w 

dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz diagnostów laboratory jnych. 

 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2009 r.  

 


