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Co chcę załatwić?

Przystąpić do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

Kogo dotyczy?

Lekarza funkcjonariusza i lekarza funkcjonariusza dentysty oraz lekarza i lekarza dentysty zatrudnionego
w resorcie spraw wewnętrznych (umowa o pracę , umowa cywilno- prawna)

Co przygotować?

 zgłoszenie do PES - wypełnione na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych,
www.cem.edu.pl wydrukowane i własnoręcznie podpisane,
 podanie do Dyrektora Departamentu Zdrowia MSWiA o przyjęcie kompletu dokumentów,
 indywidualny (szczegółowy) program specjalizacji - zaakceptowany przez kierownika specjalizacji
- opracowany na podstawie ramowego programu z danej dziedziny,
 opinię zawodową lekarza wystawiona przez kierownika specjalizacji,
 kartę szkolenia specjalizacyjnego z:
decyzją kierownika specjalizacji o zaliczeniu szkolenia (stażu) specjalizacyjnego odbytego zgodnie
z programem, wymaganymi wpisami z potwierdzeniami i zaliczeniami staży, kolokwiów, dyżurów
itd.,
 indeks wykonywanych zabiegów i procedur medycznych (potwierdzonych);
 kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, w tym kursu „Zdrowie Publiczne”- lekarz, który
w ramach specjalizacji odbył i zaliczył kurs Zdrowie Publiczne, nie jest zobowiązany do jego
odbycia i zaliczenia w trakcie realizacji kolejnej specjalizacji, jeżeli okres od jego zaliczenia do
rozpoczęcia kolejnej specjalizacji nie jest dłuższy niż 7 lat,
 pracę poglądową ogłoszoną drukiem lub w maszynopisie z zakresu problematyki objętej
programem specjalizacji zaakceptowaną przez kierownika specjalizacji;
Osoby ze stopniami naukowymi:
 wykaz publikacji - zaakceptowany przez kierownika specjalizacji,
 kserokopia zaświadczenia o posiadanym stopniu i tytule naukowym;
 zaświadczenie o znajomości języka obcego ze Studium Języków Obcych AM (nie dotyczy lekarzy,
którzy otworzyli szkolenie specjalizacyjne po 07 lipca 2011 r.). Specjalizujący się jest
zobowiązany do zdawania egzaminu z jednego języka obcego, w trakcie przebiegu szkolenia
specjalizacyjnego, uznawane są zaświadczenia o zdaniu egzaminu z języków kongresowych:
Angielskiego, Francuskiego, Niemieckiego, Hiszpańskiego,
 kserokopie dyplomów posiadanych specjalizacji (oryginały do wglądu);
Uwaga: jeżeli programy specjalizacji określają dodatkowe wymogi muszą być one
spełnione.
W przypadku lekarzy, którzy byli już dopuszczeni do PES i:
nie zdali go
nie przystąpili do egzaminu
nie zdali jego części
nie podeszli do części egzaminu
konieczne jest jedynie elektroniczne wypełnienie wniosku, jego wydrukowanie i przesłanie do CEM.
Nie ma więc potrzeby ponownego składania dokumentów do Departamentu Zdrowia MSWiA.







Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

Zgłoszenie o przystąpienie do państwowego egzaminu specjalizacyjnego

Jak wypełnić
dokumenty?

Zgłoszenie do PES należy wypełnić w formie wniosku elektronicznego, wchodząc na stronę
www.cem.edu.pl

Ile muszę zapłacić?

Złożenie dokumentów jest bezpłatne

Kiedy złożyć
dokumenty?

Dokumenty lekarz składa:
- do dnia 31 lipca dla sesji egzaminacyjnej przeprowadzanej w terminie od 01 października
do 30 listopada,
- do 31 grudnia dla sesji egzaminacyjnej przeprowadzanej w terminie od 01 marca 30 kwietnia każdego
roku

*Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa
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Gdzie załatwię
sprawę?

Dokumenty oraz Zgłoszenie do PES w wersji papierowej (podpisane) można złożyć w białej, wiązanej
nie podpisanej teczce:
osobiście, w godzinach od 8:15 do 16:15 do sekretariatu (pok. nr 124) Departamentu Zdrowia MSWiA
w Warszawie ul. Syreny 23 I piętro
lub wysłać pocztą na adres Departament Zdrowia MSWiA, 01-150 Warszawa, ul. Syreny 23

Co zrobi urząd?

Departament Zdrowia MSWiA stwierdza czy dokumenty spełniają warunki formalne i przekazuje
je do Centrum Egzaminów Medycznych

Jaki jest czas
realizacji?

Dokumenty do CEM są przekazywane w terminie nie późniejszym niż 14 dni od terminów; 31 lipca
i 31 grudnia, każdego roku

Jak się odwołać?

W tej sprawie należy kontaktować się z Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi tel. 042 272 2030,
Fax 042 272 2031, e-mail:sekretariat@cem.edu.pl

Informacje
dodatkowe

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – 22 315 21 47

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez
lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
(Dz. U. 2012, poz. 1536),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy
dentystów (Dz. U z 2013, poz.26),
Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. (Dz. U. z 2015,
poz. 464 z późn. zm.).

*Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

