
ZARZ4DZENTE NR 3t20rs
Dyrektora Centrum Egzamin6w Medycznych

z dnia 2 marca 2015 r.
w sprawie poboru, zwrotu i przenoszenia oplat egzaminacyjnych

na podstawie $ 3 ust. 1 Statutu Centrum Egzamin6w Medycznych stanowi4cego zalqcznik nr
7 do zarz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie Centrum Egzamin6w
Medycznych (Dz. Urz. M,Z. Nr 9, poz. 55, z p62n. zm.) oraz g 2 ust. 5. regulaminu organiza-
cyjnego Centrum Egzamin6w Medycznych, stanowi4cego zal4cznik nr 2 do powolanego za-
rzqdzenta, zarzqdzam co nastgpuj e :

$ 1 .
1. Dyrektor Centrum Egzamin6w Medycznych (zwanego dalej ,,cEM") dokonuje poboru

oplat egzaminacyjnych za zgloszeme do egzamin6w specj alizacyjnych oraz Lekarskiego

Egzaminu Koricowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Koricowego, w przypadkach

okreSlonych w odrgbnych przepisach.

2. Szczeg6lowe zasady poboru oplat egzaminacyjnych, ich przenoszenia i zwrotu s4 okre-

r Slone w instrukcji, stanowi4cej zalqcznik nr I do zarz4dzenia.

3. Wprowadza sig wz6r wniosku o zwrot oplaty egzaminacyjnej, stanowi4cy zalqcznik nr 2

do zarzqdzenra, stosowany w przypadku oplaty uiszczonej nienaleZni e. Wz6r wniosku

zamieszcza sig na stronie internetowej CEM.

$ 2 .
Wykonanie zarzqdzenia powierza sig Sekcji Egzamin6w Medycznych oraz Sekcji Ksiggowo-

Sci i Kadr.

$ 3 .
Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem I czerwca 2015 r.

0? . o3. zcr6 tab. n.
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Zal1czniki
do zarzqdzenia Nr 3l20l1

Dyrektora Centrum Egzamin6w Medycznych z dnia 2 marca 2015 r.
w sprawie poboru, zwrotu i przenoszenia oplat egzaminacyjnych

Wykaz zal4cznik6w:

1. Instrukcja w sprawie zasad ewidencji, poboru, Twrotu i przeniesienia oplat egzaminacyjnych

2. 14/z6r wniosku o dokonanie nvrotu oplaty egzaminacyjnej
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1 .

Zalqczniknr I
I n s t r u k c j a

w sprawie zasad ewidencji, poboru, zwrotu i prueniesienia

oplat egzaminacyjnych

s 1 .
Oplaty zazgloszenie sig do egzaminu pobierane s4 na podstawie:
1) art. 14c ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodachlekarzailekarza dentysty

(tekst jedn. Dz. U.22015 r. Nr 464) oraz $ 14 rozporzqdzenia Ministra Zdrowiaz
dnia lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Koricowego i Lekarsko-
Dentystycznego Egzaminu Koricowego (Dz. U. poz. 903) - za zghoszenie sig do Le-
karskiego Egzaminu Koricowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Koricowego;

2) art. 16tust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodachlekarzailekarza dentysty
(tekst jedn. Dz. U.22015 r. poz.464) oraz $ 1 rozporzqdzenia Ministra Zdrowiaz
dnia 28 paldziernika 2011 r. w sprawie wysokoSci i sposobu uiszczania oplaty za
zgloszenie do Paristwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (Dz.U. Nr 245, poz. 1464)
- za zgloszenie sig do Pafistwowego Egzaminu Specjalizacyjnego;

3) $ 23 ust. L rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 wrzesnia 2002 r. w sprawie
uzyskiwania tytulu specjalisty w dziedzinach maj4cych zastosowanie w ochronie
zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz. 1419, z p62n. zm) - za zgloszenie sig do Pafrstwowego
Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach maj4cych zastosowanie w ochronie
zdrowia;

4) art. 30a ust. 3. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jedn.
Dz. U. z 2014 r. poz. 1384, z p62n. zm.) oraz $ 24. rozporzqdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytulu specjalisty
przez diagnost6w laboratoryjnych (Dz. U. Nr 126, poz. 1319, z p6Ln. zm) - za zglo-
szenie sig do Pafistwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnost6w Laboratoryj-
nych;

5) art. 89 ust. 3 ustawy zdnia6wrzelnia200l r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz.
U. z 2008 r. Nr 45, poz.27l, z p62n. zm.) oraz g 20. rozporzqdzenia Ministra Zdro-
wia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytulu specjali-
sty przez farmaceut6w (Dz. U. Nr l0l, poz. 94I, z p62n. zm.) za zgtoszenie sig do
P aristwo w ego E gz aminu S p ecj alizacyjne go F armaceut6 w.

Do poboru, ewidencjonowania i zwrotu oplat egzaminacyjnych stosuje sig przepisy:
1) ustawy z dnia29 wrzelnia 1994 r. o rachunkowoSci (tekst jedn. Dz. lJ. 22013 r. poz. 330, z

p62n.):
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.IJ. z 2013

r.  poz.885, z p62n. zm.);
3) ustawy zdnia29 sierpnia 1997 r. Ordynacjapodatkowa (tekst jedn. Dz. U.2015 r. poz. 613),

zw ffieJ dalej,,Ordynacj4 podatkow4";
4) rozporzqdzeme Ministra Finans6w z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawoz-

dawczoSci budZetowej (Dz. U . z 2014 r. pozJl9, z p62n. zm.)i
5) rozporz4dzenia Ministra Finans6w z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokoSci

koszt6w upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowrqzanego przed wszcz7-
ciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. Nr 137, poz. 1543).

2 .



2.

3 .

1 .
$ 2 .

Centrum Egzamin6w Medycznychw Lodzi (zwane dalej ,,CEM") gromadzi dochody budze-
towe z tytulu wplylvu oplat egzarninacyjnych.
Sekcja KsiggowoSci i Kadr (zwana dalej ,,SKiK") CEM prowadzi w ksiggach rachunko-
wych ewidencjE wplat i zwrot6w oplat egzaminacyjnych.
Weryfikowanie wplat opLat egzaminacyjnych nale?y do zadafi Sekcji Egzamin6w Me-
dycznych (zwanej dalej,,SEM").

$3 .
1. Oplaty egzarrinacyjne s4 uiszczane przelewem bankowyrn.
2. Zaterrnn dokonania zaplaty pnyjmuje sig dzieri uznariarachunku bankowego CEM.

$ 4 .
W celu ustalenia, czy powstal obowi4zek uiszczeria oplaty egzatrinacyjnej pracownik SEM doko-
nuje weryfikacji zfloszeri do egzaminu w danej sesji, a w przlpadku, gdy powstanie takiego obo-
wiqzku zalelry od liczby zgloszen, sprawdza, czy zostalaprze)<roczonataliczba.
Po ustaleniu, ze powstal obowiqzek tiszczeria oplaty pracownik SEM zwraca sig do SKiK o prze-
kazante biez4cej informacji dotycz4cej zaksiggowanych wplyw6w z tytulu wniesionych oplat i na tej
podstawieweryfi kuje,czyobowrqzekuiszczeniazostalzrealizowany.
W przypadku, gdy osoba zobowiryana nie dokonala oplaty egzanrinacyjnej albo wniosla jq w uy-
sokoSci nihszq nz naleima, pracownik SEM przesyla jej upomnienie, w kt6ryrm informuje o obo-
wiqzku uiszczena oplaty, jej wysokoSci oraz sposobie i terminie wniesienia. Upomnienie jest prze-
kazywane za poSrednictwem Srodk6w komunikacji elektronicznej.
W przypadku, gdy mimo upomnienia, o kt6ry,'rn mowa w ust. 3, osoba zobowi4zana nie dokonala
oplaty egzarrrinacyjnej albo wniosla j4 w wysoko$cinthszej ru2naleima. pracownik SEM wzywa ta-
k4 osobg do uzupelnienia brak6w formalnych, zgodme z art, 64 $ 2 Kodeksu postgpowania admini-
stracyjnego. W wezwaniu podaje siE numer rachunku bankowego, na kt6ry ma byi wniesiona oplata
oraz jej wysokoSi, a tak2e zatnieszcza sig pouczeni e, i2 untpelnienia brakow formalnych nalezy do-
konad w terminie 7 dni od dorgczenia wezwatia, a po bezskutecznpuplywie tego terminu wniosek
zgloszeniowy do egzarrinu pozostawia sig bez rozpoznania, co oznaczabrak mozliwoSci pnyst4-
pienia do danego egzaminu.
Wezwanie, o kt6rym mowa w ust. 4, wysylane jest za poSwiadczeniem odbioru. Pracownik SEM
weryfikuje nabiehEco, czy osoba wezwana dokonala odpowiedniej wplaty. Przepisy ust. 2 stosuje
siE odpowiednio. W przlpadku bezskutecznego uplyvru terminu do uzupelnienia brakow formal-
nych pracownik SEM wysyla do osoby zainteresowanej zawradomienie o pozostawieniu wniosku-
zgloszeniabezrozpoznaniaoraz o braku mozliwoSci skladania danego egzaminu.
W przlpadku, gdy osoba zainteresowana uzupelni braki formalne po uplywie przepisowego terminu
i po pozostawieniu wniosku bez rozpoznani4 pracownik SEM przesylajej zawiadomienie o braku
mozliwoSci przystgpowania do danego egzaminu oraz o mo2liwoSci zwrotu uiszczonej oplaty eg-
zarrinacylnej. Zwrot taki nastgpujenazasadach opisanych w $ 5.

$s .
W przlpadku ustalenia, iz osoba zainteresowana wniosla oplatg nienaleZnie albo o zbyt wysokiej
wartoSci, CEM dokonuje jej zwrotu. O mozliwoSci zwrotu zawiadarniapracownik SEM za po3red-
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2.

nictwern Srodk6w komunikacji elektronicznej lub telefonicznie. W tym drugim wypadku sporzqdza
notatkg sluzbow4, w kt6rej zarieszcza informacjg o danych personalnych osoby zawiadomionej,
treSci i dacie zawiadomienia. Notatka mo2e miei charakter fuiorczy i dotyczyt wigcej niZ jednej
osoby.
Zwrot oplaty egzatninacyjnej (albo jej nadplaconej czgSci) nastgpuje na wniosek osoby zaintereso-
wanej, kt6rego wz6r stanowi zalqcznk nr 2 do zaru4dzenia. Wniosek moZe byd przekazany do
CEM w drodze przesylki listowej albo faksem i musi zawierac wlasnorgczny podpis wnioskodaw-
cy. JeSli wniosek zostanie przekazany za poSrednictwsm Srodk6w komunikacji elektronicznej lub
nie bgdzie sygnowany wlasnorgcznym podpisern wnioskodawcy, pracownik SEM wzywa wnio-
skodawcg do uzupelnienia brak6w formalnych, zgodnie z art. 64 $ 2 Kodeksu postgpowania admi
nistracyjnego.
Zwrot oplaty egzaninacyjnej nastgpuje na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o kt6ry'm
mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od otrzymania prawidlowo wlpelnionego wniosku.
Po wptynigciu wniosku, o kt6rym mowa w ust. 2, pracownik SEM weryfikuje, czy nwotjest na-
leimy. W przypadku stwierdzenia, 2e oplata egzaninac5rlna powinna byd zwr6cona (w calo6ci albo
w nadplaconej czgSci), pracownik SEM potwierdzatE okolicmoSi swym wlasnorgcznym podpisern
iprzekamje wniosek do SKiK. SKiK dokonuje nalezrego zwrotu po zatwierdzetiuprzez Gl6wnq
Ksiggow4 i Dyrektora CEM. SKiK potwierdza na wniosku dokonanie zwrotu i archiwizuje wnio-
sek oraz pnekantje kopig wniosku do SEM w celu jej archiwizacji.
W pr4tpadku, gdy pracownik SEM ustali, i2 mwot oplaty egzanrinacylnej nie jest naleany (w calo-
dci albo w czgSci), zawiadariao tym pisemnie wnioskodawcg.
Za dziefi zwrotu oplaty egzaminacyjnej (w caloSci albo w czgSci) vwa?a sig dzieri obciqhenia
rachunku bankowego CEM na podstawie polecenia przelewu.
Prawo do zwrotu oplaty egzarninacyjnej (w caloSci albo w nadplaconej czgsci) wygasa po
uplywie 5latliczqc od korica roku kalendarzowego, w kt6rym dokonano nienaleZnej opla-
ty albo jej nadplaconej czgSci. Zlo\enie wniosku, o kt6rym mowa w ust. 2, przerywa bieg
terminu do zwrotu oplaty egzaminacyjnej albo jej nadptaconej czgsci.
CEM nie dokonuje zwrotu nadplaconej optaty egzaninac5,lnej, jeSli jej wartoS6 bylaby ruZsza ruZ
koszty upomnienia, ustalone na podstawierozporzqdzenia, o kt6rym mowa w $ 1 ust. 2 pkt 5.
CEM nie dokonuje zwrotu opiaty egzannnacylnej albo jej nadptaconej czgsci, jeSli zrvrot nastgpo-
walby na rachunek bankowy w banku zagrantcq,, a wnioskodawca nie wyrazi zgody na pokrycie
koszt6w takiego zwrotu lub, gdy koszty teprzekaczaj4 kwotg zwrotu.
Optata egzaninacyjna (w calo6ci albo w czgSci), kt6ra zostala wniesiona nienaleznie, nie moze byd
zaliczonana poczet zgloszeriado egzaminu w innej sesji egzaminacyjnej.

$ 6 .
Przepisy $ 5. stosuje sig odpowiednio do zwrotu albo przeniesienia oplaty egzarninacylnej, dokonywa-
nych zgodnie z przepisami powolanyni w $ 1 ust. 1.

$ 7 .
Wptywy oplat egzarninacyjnych s4 rejestrowaneprzez SKiK w ewidencji prowadzonej w systemie
informatycznym przyulyciuprogramu komputerowego ,,Progman Finanse Premium".
SKiK dokonuje ewidencji wniesionych oplat egzarninacyjnych na koncie 221 ,,NaleLnoSci z ty-

tulu dochod6w budzetowyeho' ze wskazaniem klasyfikacji budZetowej w podziale na
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1 .
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zadanie. Ewidencjonowanie nastgpuje na podstawie wyci4g6w bankowych wygenerowa-
nych z systemu bankowo6ci elektronicznej NBP.

3. Pracownicy SEM zobowi4zani s4 do przedkladania SKiK zweryfikowanych rejestr6w
naleznych oplat egzaminacyjnych (prowadzonych w formie elektronicznej) w terminie
do 5 dnia po zakoriczeniu miesi4ca. W oparciu o dane znajduj1ce sig w tych rejestrach
SKiK dokonuje przypisania naleznoSci bud2etowych z tyttilu oplat egzaminacyjnych.

6



Zal4czniknr 2
Wz6r wniosku o zwrot oplaty egzaminacyjnej

imig i nazwisko miejscowoit, data

PESEL

Nr prawa wykonywania zawodu

znak sprawy
(wypelnia CEM)

adres

numer tel,/qdres poczty elektronicznej

Dyrektor
Centrum Egzamin6w Medycznych w N,odzi
ul. Rzgowska 281/289
93-338 L6dt

WNIOSEK
o zwyot oplaty egzaminacyjnej

W zwrqzku z nienal elnie uiszczon4 oplat4 egzaminacyjnq za zgloszenie do Lekarskiego Eg-
zaminu Koricowego/ Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Koricowego/Paristwowego Egzami-
nu Specjalizacyjnego/ Paristwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceut6w/ Pafstwowe-
go Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnost6w Laboratoryjnych/ Pafstwowego Egzaminu Spe-
cjalizacyjnego w dziedzinach maj4cych zastosowanie w ochronie zdrowia*

w dziedzinie .... ..... w

s e s j i / t e r m i n i e * .  . . . . . . . 2 0 I . . . . . . . . .  r .

wniesion4 dnia . . .  w wysokoSci

zwracarn sig o zwrot ww. oplaty na rachunek bankowy w banku

nr rachunku:

JednoczeSnie, w przypadku wskazania rachunku w banku poza granicami RP, wyraaam zgodg
na pokrycie koszt6w zwrotu oplaty egzaminacyjnej (jej nadplacanej czgsci) i akceptujg potrE-
cenie tych koszt6w z kwoty podlegaj4cej zwrotowi.

* niepotrzebne skreilit

czytelny podpis Wnios kodawcy



lVyp elnia Centr um Egzamindw Medycznych

CEM, dzialaj1c na podstawie art.

zarrinacyjnej w wysokoSci

405 i nast. Kodeksu cywilnego, dokonuje zwrotu oplaty eg-

zl, (slownie

r^ "' ru:,;rr:, ;^i " ao,.i"rr o,.r; ; r; r*;"" 
""0 "" 

*. r",,.0 "J; -)o J,;,,#r" Hffi:
Kot'rcowego/Pafistwowego Egzaminu Specjalizacyjnegol Paristwowego Egzaminu Specjaliza-

cyjnego Farmaceut6w/ Paristwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnost6w Laboratoryj-

nych/ Pafstwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach maj4cych zastosowanie w

ochronie zdrowia* w dziedzinie w sesji/terminie*

. . .  w  2 0 1 . . . . . . .  r .

Koszty zwrotu oplaty egzamrnacyjnej . ........ zl

Kwota do zwrotu . . .  . . .  . . .  z l

Sprawdzono pod wzglgdem
merytorycznym

(data i podpis osoby sprawdzajqcej)

Zatwierdzam do wyplaty

data i podpis Gl6wnej Ksiggowej Data i podpis Dyrektora
Centrum Egzaminiw Medycznych

Data dokonania przelewu:

data i podpis pracownika SKiK

* niepotrzebne s kre! li6


