
ZARZ4DZENTE NR 10/2019
Dyrektora Centrum Egzamin6w Medycznych

z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie zasad ewidencjonowania, poboru i zwrotu oplat

egzaminacyjnych

na podstawie $ 3 ust. 1 Statutu Centrum Egzamin6w Medycznych stanowi4cego zalEcznik nr I do
zarzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie Centrum Egzamin6w
Medycznych (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 9, poz. 55, z p62n. zm.) oraz $ 2 ust. 5. regulaminu
organizacyjnego Centrum Egzamin6w Medycznych, stanowi4cego zal.4cznik nr 2 do powolanego
zanqdzenia, zar z4dzam co nastgpuj e :

t .
$ r .

Dyrektor Centrum Egzamin6w Medycznych (zwanego dalej ,,CEM") dokonuje poboru oplat
egzamrnacyjnych za zgloszenie do egzamin6w specjalizacyjnych oraz Lekarskiego Egzaminu
Koricowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Koricowego, w przypadkach okreSlonych w
odrgbnych przepisach.

Szczeg6lowe zasady ewidencjonowania, poboru i zwrotu oplat egzaminacyjnych s4 okreSlone
w instrukcji, stanowi4cej zal4cznik nr I do zarz4dzenia.
Wprowadza sig wz6r wniosku o zwrot oplaty egzaminacyjnej, stanowiEcy zalqcznik nr 2 do
zatzqdzenia. stosowany w przypadku oplaty wniesionej nienaleZnie . Wzor wniosku zamieszcza
sig na stronie internetowej CEM.

4. Wprowadza sig wz6r polecenia zwrotu nienaleznie wniesionej oplaty egzamrnacyjnej lub jej
nadplaconej czgici, stanowi4cy zalqczniknr 3 do zarz4dzenia.

$ 2 .

Uchyla sig zarzEdzenie Nr 712017 Dyrektora Centrum Egzamin6w Medyczny ch z dnia 18 kwietnia
2017 r. w sprawie zasad ewidencjonowania, poboru i zwrotu oplat egzaminacyjnych.

$ 3 .

Zarzqdzenre wchodzi w zycie z dniem podpisania. DYREKTOR
Centrum Egzamin6w MedYcznYch

prof. dr hab.

Dyrektor Ce Egzamin6w Medycznych
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Zalqczniki d.o zatzqdzenia Nr 10/2019
Dyrektora Centrum Egzamindw Medycznych z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zasad ewidencjonowania, poboru i zwrotu oplat egzaminacyjnych

Zalqcznik nr I

Instrukcja

w sprawie zasad ewidencjonowania, poboru i zwrotu oplat egzaminacyjnych

$ 1 .
Oplaty zazgloszenie sig do egzaminu pobierane s4 na podstawie:
1) art. l4c ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodachlekaruailekarza dentysty (Dz.

U. z 2019 r. poz. 537, z p62n. zm.) oraz $ 14 rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 2
paLdziemika 2017 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Koricowego i Lekarsko-
Dentystycznego Egzaminu Koricowego (Dz. U. poz. 1877 zp62n. zm) - za zgloszenie sig
do Lekarskie go E gzaminu Koricowe go i Lekarsko -D entys ty czne go E gzaminu Koricowe go ;

2) art. l6t ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodachlekarzailekarza dentysty (Dz.
U. z 2019 r. poz. 537 , z p52n. zm.) oruz $ 22 ust. 2 rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z
dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentyst6w (Dz.IJ. poz.
602) - zazgloszenie sig do Paristwowego Egzaminu Specjalizacyjnego;

3) art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytulu specjalisty
w dziedzinach maj4cych zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 599, z p6Ln. zm.)
oraz $ 24 rozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie
specjalizacji wdziedzinach majqcych zastosowaniewochronie zdrowia (Dz. IJ. poz.
I2l7) - za zgLoszenie siE do Paristwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach
maj4cych zastosowanie w ochronie zdrowia;

4) art. 30a ust. 3 ustawy z dnia27 Iipca200l r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U.22016 r.
poz. 2245, z pofln. zm.) oraz $ 18 i 19 rozporuqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 22
listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytulu specjalisty przez diagnost6w
laboratoryjnych (Dz. U. poz. 1950) - za zgLoszenie sig do Paristwowego Egzaminu
Specj alizacyj ne go D iagno st6w Laboratoryj nych;

5) art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzeSnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.22019 r.
poz. 499, z po1n. zm.) oraz $ 17 i 18 rozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego
2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytutru specjalisty przez farmaceut6w (Dz. U.
poz. 516) - za zgloszenie sig do Pafistwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceut6w;

6) art.50 ustawy z dnia25 vnze1nia2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U.22018 r. poz.
505, z p62n. zm.) orcz $ 8 rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. w
sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytulu specjalisty przez fizjoterapeut6w (Dz. U. poz.
490) * zazgloszenie sig do Paristwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeut6w.

Do poboru, ewidencjonowania i zwrotu oplat egzaminacyjnych stosuje sig przepisy:
1) ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994 r. o rachunkowo6ci (Dz. U. z 2019 t. poz. 35I , z p62n.);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z

p62n. zm.);
3) rozporzqdzema Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 13 wrzeSnia 20lT r. w sprawie

rachunkowoSci oraz plan6w kont dla budzetu pafstwa, budzet6w jednostek

samorz4du terytorialnego, jednostek budzetowych, samorz4dolvych zaklad6w
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budzetowych, paristwowych funduszy celowych oraz paristwowych jednostek
budzetowych maj4cych siedzibg poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. IJ.
poz . l9 l I ,  zp62n.  zm. ) .

4) rozporzqdzenie Ministra Finans6w z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie
sprawozdawczoSci budzetowej (Dz. U. 22018 r. poz.I09,2p62n. zm.);

5) rozporzqdzenie Ministra Finans6w z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu
prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budZetowych i samorz4dowych zaldad6w
budzetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542, z poLn. zm.).

$ 2 .
Centrum Egzamin6w Medycznych w Lodzi (zwane dalej ,,CEM") gromadzi dochody
budZeto we z tyitilu wplywu oplat e gzaminacyj nych.
Sekcja KsiggowoSci i Kadr (zwana dalej ,,SKiK") CEM prowadzi w ksiggach rachunkowych
ewidencjg wplat i zwrot6w oplat egzaminacyjnych.
Weryfikowanie wplat oplat egzaminacyjnych nale?y do zadah Sekcji Egzamin6w
Medycznych (zwanej dalej ,,SEM").

$ 3 .
1. Opiaty egzarinacvjne s4 wnoszone przelewem bankowym.
2. Zatermin dokonania zaplaty przyjmuje sig dzieri uznaniarachunku bankowego CEM.

t .
$ 4 .

W celu ustalenia, czy powstal obowi4zek uiszczenia oplaty egzaminacyjnej pracownik SEM
dokonuje weryfikacji zgloszeh do egzaminu w danej sesji albo terminie, aw przpadku, gdy
powstanie takiego obowi4zku zaIety od liczby wczeSniejszych zgloszet'r, sprawdza, czy zostal.a
pr zel,r o czona ta liczb a.
Po ustaleniu, 2e powstal obowi4zek wniesienia oplaty pracownik SEM zwraca sig do SKiK
o przekazarrie bieZ4cej informacji dotyczqcej zaksiggowanych wplyw6w z tytulu wniesionych
oplat i na tej podstawie weryfikuje, czy obowi4zek wniesienia oplaty zostal zrealizowany.
W przypadku, gdy osoba zobowi4zana nie dokonala oplaty egzarninacyjnej albo wniosla j4

w wysokoSci nizszej nrL nalelna, przesylane jest jej wezwanie do uzupelnienia brak6w
formalnych, zgodnie z art. 64 S 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego. W wezwaniu
zamreszcza sig pouczenie, 2e uzupelnienia brak6w formalnych nale2y dokonad w terminie 7
dni od dorgczenia wezwania, a po bezskutecznym uplywie tego terminu wniosek zgloszeniowy
do egzaminu pozostawia sig bez rczpoznariq co ozrracza brak mozliwoSci przyst4pienia do
danego egzaminu.
Wezwanie, o kt6rym mowa w ust. 3, przesylane jest za poSwiadczeniem Systemu
Monitorowania Ksztalcenia Pracownik6w Medycznych, a w przypadku, gdy zgloszenie do
egzaminu nastgpuje pozatym systemem - za pomoc4 Srodk6w komunikacji elektronicznej.
Pracownik SEM weryfikuje na bie2qco, czy osoba wezwana dokonala odpowiedniej wplaty.
Przepisy ust. 2 stosuje sig odpowiednio. W przypadku bezskutecznego uplywu terminu do
uzupelnienia brak6w formalnych osoba zobowrqzana zostaje poinformowana o pozostawieniu

wniosku zgLoszeniowego do egzaminu bez rozpoznania oraz o braku moZliwoSci skladania
danego egzaminu. Powiadomienie przesytrane jest za poSwiadczeniem Systemu Monitorowania
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Ksztalcenia Pracownik6w Medycznych, aw przypadku, gdy zgloszenie do egzaminu nastgpuje
pozatym systemem - za pomoc4 Srodk6w komunikacji elektronicznej.

6' W przypadku, gdy osoba wezwanauzupelni braki formalne po uplywie przepisowego terminu i
po pozostawieniu wniosku bez rozpoznania, pracownik SEM przesyla jej zawiadomienie o
braku moZliwoSci przystgpowania do danego egzaminu oraz o moZliwoSci zwrotu uiszczonei
oplaty egzaninacyjnej. Zwrottaki nastgpuje na zasadachopisanych w $ 5.

ss .
1. Zwrot oplaty egzaminacyjnej albo jej nadplaconej czgsci nastgpuje, gdy:

1) osoba wniesie oplatg egzaminacyjn4 a nastgpnie nie uzyska potwierdzenia zrealizowania
szkolenia specjalizacyjnego na zasadach okreSlonych w odrgbnych przepisach lub z innych
powod6w nie zostanie dopuszczona do egzaminu;

2) osoba wniosla oplatg egzaminacyjn4 mimo 2e nie byla do tego zobowiEzana;
3) osoba wniosla oplatg w wysokoSciv,ryAszej ni|naIehna.

2. Pracownik SEM na biel1co ustala, czy zostaly spelnione warunki, o kt6rych mowa w ust. 1
3. Zwrot oplaty egzaminacyjnej (albo jej nadplaconej czgsci) nastgpuje na wniosek osoby

zainteresowanej, kt6rego wzSr stanowi zal4cznik nr 2 do zarzqdzenia. Wniosek moze by6
ptzekazany do CEM w drodze przesylki listowej albo faksem i musi zawieraf wlasnorgczny
podpis wnioskodawcy albo za poSrednictwem systemu e-PUAP.

4. JeSli wniosek nie bgdzie sygnowany wlasnorgcznym podpisem wnioskodawcy, pracownik
SEM wzywa wnioskodawcg do uzupelnienia brak6w formalnych, zgodnie z art. 64 S 2
Kodeksu postgpowania administracyjnego. Przepisu ust. 5 nie stosuje sig w przypadku
przekazania wniosku za poSrednictwem systemu e-PUAP.

5. Po wplynigciu wniosku, o kt6rym mowa w ust. 4, pracownik SEM weryfikuje, czy zwrot jest
nale2ny. W przypadku stwierdzenia, 2e oplata egzaminacvjna powinna by(, zwr6cona (w
caloSci albo w nadplaconej czgsci), pracownik SEM potwierdza tg okolicznoSi swym
wlasnorgcznym podpisem i przekazqe wniosek do SKiK. Nale2nego zwrotu SKiK dokonuje
po zatwierdzeniu przez Gl6wn4 KsiggowE i Dyrektora CEM. SKiK potwierdza na wniosku
dokonanie zwrotu i archiwizuje wniosek orcz przekazuje kopig wniosku do SEM w celu jej
archiwizacji. W przlpadku, gdy pracownik SEM ustali, 2e zv,not oplaty egzaminacyjnej nie
jest nalezny (w caloSci albo w czgsci), zawiadamia o tym pisemnie wnioskodawcg.

6. W przypadku, o kt6rym mowa w ust. 4, zwrot nastgpuje w terminie 30 dni od otrzymania
prawidlowo wypelnionego wniosku.

7. Zwrot opLaty egzarninacyjnej albo jej nadplaconej czgsci mohe nast4pii r6wnieZ na podstawie
pisemnego polecenia zwrotu sporz4dzonego przez pracownika SEM, kt6rego wz6r
stanowi zalqcznrk nr 3 do zarzqdzenia. Polecenie to jest archiwizowane przez SKiK.

8. Zwrotu oplaty egzaminacyjnej albo jej nadplaconej czgsci na podstawie pisemnego polecenia
zwrotu sporz1dzonego przez pracownika SEM dokonuje sig po uplywie 90 dni od dnia
zaksiggowania wplaty oplaty egzaminacyjnej .

9. Zwrot oplaty egzaminacyjnej b4d?jej nadplaty nastgpuje na rachunek bankowy w banku na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wskazany we wniosku, o kt6rym mowa w ust. 4, albo w
pisemnym poleceniu zwrotu.

10. CEM nie dokonuje zwrotu oplaty egzaminacyjnej bqdL jej nadplaty na rachunek bankowy
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

1 1 .
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12.
13. Za dziefi zwrotu oplaty egzaninacyjnej (w caloSci albo w czgsci) uwaaa sig dzieri obci4zenia

rachunku bankowego CEM na podstawie polecenia przelewu.

$ 6 .
Wplywy oplat egzaminacyjnych s4 rejestrowane przez SKiK w ewidencji prowadzonej
w systemie informatycznym ptzy uiryciu programu komputerowego ,,Progman Finanse
Premium".
SKiK dokonuje ewidencji wniesionych oplat egzaminacyjnych na koncie 221 ,,NaleznoSci
z tyttilu dochod6w budzetowych" ze wskazaniem klasyfikacji budzetowej w podziale na
zadanie. Ewidencjonowanie nastgpuje na podstawie wyci4g6w bankowych wygenerowanych
z systemu bankowoSci elektronicznej NBP.
Pracownicy SEM zobowiEzani s4 do przedldadania SKiK zweryfikowanych rejestr6w
nalehnych opLat egzarrrinacyjnych (prowadzonych w formie elektronicznej) w terminie do 5
dnia po zakohczeniu miesi4ca. W oparciu o dane znajduj4ce sig w tych rejestrach SKiK
dokonuje przypisania naleznosci budzetowych z tytulu oplat egzaminacyjnych.

a
J .



Zalqcznik nr 2
lVzdr wnioska o zwrot oplaty egzaminacyjnej

imig i nazwisko miejscowoi6, data

PESEL

Nr prowa vykonywania zqwodu

znak sprawy
(wypelnia CEM)

numer tel./adres poczty elektronicznej

Dyrektor
Centrum Egzamin6w Medycznych w \,odzi
ul. Rzgowska28ll289
93-338 t 6dt

WNIOSEK
o zwrot oplaty egzaminacyjnej

W zwi4zku z nienaleZnie uiszczon1 oplatq egzarflinacyjnq za zgLoszenie do Lekarskiego Egzaminu
Koricowego/ Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Koricowego/ Pafrstwowego Egzaminu
Specjalizacyjnegol Paristwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceut6d Pafstwowego
Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnost6w Laboratoryjnych/ Paristwowego Egzaminu
Specjalizacyjnego w dziedzinach maj4cych zastosowanie w ochronie zdrowia/ Pafstwowego
Egzaminu Specj alizacyj ne go Fizj oterapeut6w*

w dziedzinie .. . .

w  ses j i / t e rm in ie *  .  . . . . . , 201 . . . . . . . . .  r .

wn ies ion4dn ia .  . . . . . . .wwysokoSc i

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

nr rachunku:

Przyjmujg do wiadomoSci, ze zwrot moze nast4pii v,ryNEcznie na rachunek bankowy w banku
terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

c zyt e Iny p odp is Wn io s kodm,v cy

6

* niepotrzebne skreilit



Wyp elnia C entrum Egzamintiw Medycryych

CEM, dzialajqc na podstawie art.

egzaminacyjnej w wysokoSci

405 i nast. Kodeksu cywilnego, dokonujezwrotu oplaty

zl (slownie

,;;",;.";; d; ;.;",,;;r; ;r,;i;' ""0."*"r", ,,0",,;: ffi*r*.f'il;#:
Koricowego/ Paristwowego Egzaminu Specjalizacyjnego/ Pafstwowego Egzaminu

Specjalizacyjnego Farmaceut6d Paristwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnost6w

Laboratoryjnych/ Paristwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach maj4cych

zastosowanie w ochronie zdrowia/ Paristwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeut6w* w

dziedzinie w sesji/terminie* .... w

2 0 L . . . . . . r .

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

Sprawdzono pod wzglgdem
merytorycznym

(data i podpis osoby sprm,udzajqcej)

Zatwierdzam do wyplaty

data i podpis Glfwnej Ksiggowej Data i podpis Dyrektora
C entrum E gzamin6w Me dycznych

Data dokonania przelewu:

data i podpis pracownika SKiK

* niepotrzebne skreilit



Zalqcznik nr 3
ll'air polecenia zwrotu oplaty egzaminacyjnej (nadptaconej czgici)

znak sprawy: Data

imig i nazwisko

adres

Polecenie zwrotu oplaty egzaminacyjnej/nadplaconej czgsci oplaty egzaminaryjnej*

Dzialaj4c na podstawie $ 18 ust. 4 rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 7 grudnia 2010 r,
w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budzetowych i samorz4dowych
zaI<lad6w budzetowych (Dz. U . z 2015 t. poz. 1542, z p62n. zm.)

p o l e c a m

dokonai zwrotu oplaty egzaminacyjnejinadplaconej czgsci oplaty egzarninacyjnej* w kwocie .......
(slownie .... zl) za zgloszenie do Lekarskiego Egzaminu Koricowego/ Lekarsko-
Dentystycznego Egzaminu Koricowego/Paristwowego Egzaminu Specjalizacyjnego/ Paristwowego
Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceut6d Paristwowego Egzaminu Specjalizacyjnego
Diagnost6w Laboratoryjnych/ Paristwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeut6d
Paristwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach maj4cych zastosowanie w ochronie
zdrowia*

Zwrotunale|y dokonai na rachunek bankowy nr ....

Uzasadnienie*

Zatwierdzam do wyplaty

data i podpis Glfwnej Ksiggowej

Data dokonania przelewu: . .
* wvbrat wlqiciwe

Data i podpis Dyrektora
C e ntr um E gz amindw Me dy czny ch


