
TRYB  POSTĘPOWANIA   LEKARZA  UBIEGAJĄCEGO  SIĘ  O  PRZYSTĄPIENIE 

DO   PAŃSTWOWEGO  EGZAMINU  SPECJALIZACYJNEGO    

PO  RAZ  DRUGI   I  KOLEJNY 

 

W przypadku lekarzy, którzy byli już dopuszczeni do Państwowego Egzaminu 

Specjalizacyjnego i: 

a) nie zdali tego egzaminu 

b) nie przystąpili do egzaminu  

c) nie zdali części egzaminu 

d) nie podeszli do części egzaminu  

ponowne zgłoszenie do egzaminu następuje poprzez wygenerowanie ze  strony 

internetowej  www.cem.edu.pl  wniosku  elektronicznego. 

 

Każdy lekarz chcący złożyć wniosek powinien:  

  zarejestrować się na stronie CEM, co umożliwi logowanie się do swojego konta,  

  zalogować się na utworzone konto,  

  wygenerować i pobrać wniosek. 

Wniosek wypełnić elektronicznie, wydrukować, czytelnie podpisać i  przesłać na adres: 

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi  

ul. Rzgowska 281/289 

93-338 Łódź 

 

UWAGA ! 

 

Opłata za Państwowy Egzamin Specjalizacyjny naliczona zostanie po trzecim zgłoszeniu 

się do egzaminu (biorąc pod uwagę zgłoszenia od sesji jesiennej 2011 r.)  tj. za zgłoszenie 

się po raz 4 i kolejny do PES. Trzy pierwsze zgłoszenia są bezpłatne. 

(podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r.  

w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za zgłoszenie do Państwowego Egzaminu 

Specjalizacyjnego Dz. U z 2011 r. Nr 245,poz.1464 ). 

Wpłat należy dokonywać na rachunek CEM 31 1010 0068 7900 2012 0001 0004,  podając 

w tytule wpłaty imię i nazwisko osoby zdającej oraz nazwę specjalności.  

 

Zgodnie z informacją Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,  lekarz po wypełnieniu 

zgłoszenia może zrezygnować ze składania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, 

jednakże elektroniczne złożenie wniosku zgłoszeniowego do egzaminu jest równoważne  

z wykorzystaniem jednego z „darmowych” terminów.  

Zrezygnowanie z przystępowania do egzaminu nie powoduje przywrócenia tego terminu. 

We wniosku zgłoszeniowym w pkt. 1 – liczba dotychczasowych zgłoszeń należy wpisać ile 

razy lekarz zgłaszał się do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w danej dziedzinie.  

Lekarze, którzy przystępowali do egzaminu również w okresie przed dniem  

1 lipca 2011 r.  sumują liczbę podejść do egzaminu przed i po tej dacie. 

 

http://www.cem.edu.pl/
https://cem.edu.pl/legis/PESoplaty_4_245_1464.pdf

