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zatwierdzam 

ZARZ4DZENIE NR 14/2017 
Dyrektora Centrum EgzaminOw Medycznych 

z dnia 11 grudnia 2017 r. 
w sprawie Regulaminu Porzdkowego Lekarskiego Egzaminu 
Koncowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Koñcowego 

Na podstawie art. 14f ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z pO±n. zm.), § 3 ust. 1 Statutu Centrum Egzaminow 

Medycznych stanowicego zalqcznik nr 1 do zarzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2010 
r. w sprawie Centrum Egzaminów Medyeznych (Dz. Urz. Mi Zdrow. poz. 55, z pó±n. zm.) oraz § 

1 pkt 2 regulaminu organizacyjnego Centrum Egzaminow Medycznych, stanowiqcego za1cznik nr 
2 do powolanego zarzdzenia, zarzqdzam, co nastçpuje: 

§1. 

Wprowadza sic Regulamin Porzqdkowy Lekarskiego Egzaminu Koñcowego i Lekarsko-

Dentystycznego Egzaminu Koñcowego, stanowiqey za1cznik do zarzqdzenia. 

§ 2. 

Traci moe zarzdzenie Nr 18/2012 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 31 
pa±dziemika 201 2r. w sprawie Regulaminu Porzdkowego Lekarskiego Egzaminu Koncowego i 
Lekarsko—Dentystycznego Egzaminu Koñcowego. 

§3. 

Treé Regulaminu, o którym mowa w § 1, podaj e sic do publicznej wiadomoci przez zamieszczenie 
na stronie internetowej Centrum Egzaminow Medycznych. 

§ 4. 

Zarzdzenie wchodzi w yCie z dniem 1 lutego 2018 r., p0 zatwierdzeniu Regulaminu przez Ministra 
Zdrowia. 

DYREKTOR 
Centrum Egzaminów Medycznych 

prof dr hadHariusz Klencki 

Dyrektor 

Centrufti Egzaminów Medycznych 

2 2 GRU. 2017 Warszawa, dnia 



Zalcznik do zarzdzenia Nr 14/2017 Dyrektora Centrum EgzaminOw Medycznych z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie 

Regulaminu Porzqdkowego Lekarskiego Egzaminu Koficowego 

i Lekarsko—Dentystycznego Egzaminu Koñcowego 

Regulamin Porzdkowy 

Lekarskiego Egzaminu Koñcowego 

i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Koñcowego 

§1. 

Regulamin Porzqdkowy Lekarskiego Egzaminu Koñcowego i Lekarsko-Dentystycznego 
Egzaminu Koñcowego, zwany dalej ,,regulaminem", okrela tryb i zasady przeprowadzania 
Lekarskiego Egzaminu Koñcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Koñcowego. 

§ 2. 

I1ekroé w regulaminie jest mowa 0: 

1) LEK — oznacza to Lekarski Egzamin Koñcowy; 

2) LDEK — oznacza to Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Koñcowy; 

3) ustawie — ustawç z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 
r. poz. 125, z pón. zm.); 

4) rozporzqdzeniu — oznacza to rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 padziernika 2017 r. w 
sprawie Lekarskiego Egzaminu Koncowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu 

Koñcowego (Dz. U. poz. 1877); 

5) CEM — oznacza to Centrum Egzaminów Medycznych w Lodzi; 

6) Komisji Egzaminacyjnej — oznacza to Komisjç Egzaminacyjn, o której mowa w art. 14b ust. 

1-4 i 9 ustawy; 

7) Zespole Egzaminacyjnym — oznacza to Zespól Egzaminacyjny, o którym mowa w art. 14b ust. 

5-8 ustawy; 

8) protokole egzaminacyjnym — oznacza to protokól z przebiegu odpowiednio LEK albo LDEK 
w danej sali egzaminacyjnej. 

§ 3. 

Zespól Egzaminacyjny przeprowadza LEKILDEK w danej sali egzaminacyjnej. 

§ 4. 

Sale egzaminacyjne powinny odpowiadaé nastçpujqcym warunkom: 
1) powinny bye odpowiednio duke, zapewniajqce w1aciwe warunki pisania testu przez co 

najnmiej 40 osób zdajcych LEKILDEK; 



2) preferowane sq sale plaskie, a w salach audytoryjnych (o wznoszqcej sic podlodze) osoby 

zdajqce LEKILDEK powinny zajmowaá co drugi rzqd; 
3) odlegloé miçdzy rodkami siedzisk zajmowanych przez osoby zdajqce LEKILDEK powinna 

wynosié co najmniej 120 cm; 
4) sale powinny bye odpowiednio owiet1one; 

5) w miarç mo1iwoci sale powinny bye wyposaone w urzqdzenia rejestrujqce obraz i d±wiçk. 

§5. 

TreC pytañ testowych LEK/LDEK jest opracowana w formie ksiqeczek testowych w dwóch 

wersj ach. 

§ 6. 

1. W dniu LEKILDEK CEM dostarcza na miejsce przeprowadzania LEKILDEK ksiqeczki testowe 

oraz karty odpowiedzi w liczbie odpowiadajqcej planowanej liczbie zdajqcych powiçkszonej o 

niezbçdnq rezerwç. Ksiqeczki testowe sq dostarczane w zapieczçtowanych paczkach. 

2. Ksiqeczki testowe sq zabezpieczone w sposOb uniemoliwiajqcy zapoznanie sic z ich treciq 
przez osoby nieuprawnione. 

3. Usuniçcie zabezpieczeñ i ujawnienie treci zadañ testowych nastçpuje w sali egzaminacyjnej w 

chwili rozpoczçcia LEKILDEK. 

4. W trakcie LEKJLDEK jest zabronione wynoszenie (lub inne usuwanie) poza salç egzaminacyjnq 

ksiqeczek testowych lub kart odpowiedzi. 

§ 7. 

1. Karty odpowiedzi sq oznaczone numerami kodowymi zdajqcych, nadanymi przez CEM. 
2. W celu zapewnienia anonimowoci zdajqcych, zabrania sic wpisywania na karcie odpowiedzi 

danych umoliwiajqcych ustalenie tosamoci zdajqcego. 

3. Karta odpowiedzi powinna bye wypelniana za pomocq olówka. Dopuszcza sic jednak 
wypelnienie jej za pomocq diugopisu lub innego trwalego nonika. W tym jednak przypadku 
zdajqcy traci mo2liwoC dokonywania korekty uprzednio zaznaczonych odpowiedzi. 

§ 8. 

Osoby przystçpujqce do LEKILDEK powinny zglosiC sic na miejsce egzaminu na CO najmniej 

60 minut przed wyznaczonq godzinq jego rozpoczçcia. W przypadku duej liczby zdajqcych 

LEKILDEK w danej sali egzaminacyjnej, Dyrektor CEM moe zdecydowaC o wydIueniu tego 

okresu, o czym zdajqcy zostajq powiadomieni w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 14a ust. 
10 ustawy. 

2. W momencie wejcia osoby przystçpujqcej do LEKILDEK do sali egzaminacyjnej, czlonkowie 
Zespolu Egzaminacyj nego: 
1) sprawdzajqjej tosamoC na podstawie dokumentu potwierdzajqcego tosamoC; 
2) polecajq zdeponowae wszelkie notatki, zeszyty, torby, teczki itp. w miejscu wskazanym przez 

Przewodniczqcego Zespolu Egzaminacyjnego. 
3. Przyczynç braku mo2liwoci przystçpowania do LEKILDEK odnotowuje sic w Protokole 

egzaminacyj nym. 



4. Po wykonaniu ezynnoci, o których mowa w ust. 2, ezlonek Zespolu Egzaminacyjnego wrçcza 
zdajcemu karty odpowiedzi o numerze kodowym, który jest mu przypisany, zgodnie z 1ist 
numerOw przydzielonych przez CEM. 

5. Zdajcy nie moe samowolnie zmieniaó miej sea oznaczonego wczeniej numerem kodowym 
nadanym przez CEM. 

6. Po wejciu do sali egzaminacyjnej obowiqzuje zakaz opuszczania sali przez osoby przystçpujce 
do LEKJLDEK bez zgody Przewodniczcego Zespolu Egzaminacyjnego. 

§ 9. 

1. Po zajçciu miejsc w sali egzaminacyjnej przez wszystkich zdajqcych LEKILDEK, 
Przewodniczcy Zespolu Egzaminacyjnego przekazuje im informacje, o których mowa w § 11 
ust. 2 rozporzdzenia, a w szczegó1noci przypomina o zakazie posiadania urzqdzeñ sluqcych 
do kopiowania lub przekazywania informacji (w tym telefonów komórkowych) oraz o 
konsekwencj ach naruszenia tego zakazu. 

2. Nastçpnie ezionkowie Zespolu Egzaminacyjnego wrcczajq kademu zdajcemu egzemplarz 
ksieczki testowej. 

3. Zdajcy posiadajqey nieparzyste numery kodowe otrzymuj4 I wersjç ksieczki testowej, a 
posiadajcy numery parzyste — II wersjç ksieczki testowej. 

4. Zdajqcy, którzy zajmuj sqsiednie miejsca, nie mog otrzymaé tej samej wersji ksiqeczki 
testowej. 

5. Nad prawidlowociq rozdania ksiqeczek testowych czuwa Przewodniczcy Zespolu 
Egzaminacyjnego. 

6. Dia potwierdzenia identyfikacji zdajqcego nanosi on wlasnorecznie na tylnej stronie karty 
odpowiedzi napis o treci: ,,Centrum Egzaminów Medycznych. Lekarski Egzamin Koicowy" — 
(odpowiednio) — ,,Lekarsko-Denlyslyczny Egzamin Koñcowy przeprowadzony dnia  
wersja ". Zdajcy egzamin w jezyku obcym mogq nanieé odpowiedni napis w tym 
j çzyku. 

7. Zdajqcy nanosi na wierzchniej stronie okladki ksiqeczki testowej nadany mu numer kodowy, 
podany na karcie testowej. 

§10. 

1. Po sprawdzeniu wlaciwego rozdzielenia ksieczek testowych Przewodniczcy Zespolu 
Egzaminacyjnego oglasza rozpoczçcie LEK/LDEK. 

2. Przewodniczcy Zespolu Egzaminacyjnego informuje zgromadzonych o godzinie rozpoczçcia i 
zakoñczenia LEKILDEK. 

3. Po rozpoczçciu LEKILDEK wchodzenie do sali egzaminacyjnej jest zabronione. 
4. Przepis ust. 3 nie stosuje sic do czlonków Komisji Egzaminacyjnej oraz pracowników CEM. 

§11. 

1. Zdajqcemu zabrania sic umieszczania jakichkolwiek przedmiotów w przewodach sluchowych 
zewnçtrznych. 

2. W trakcie egzaminu na pulpicie przed zdajqcym mog sic znajdowaé jedynie materialy 
egzaminacyjne: ksieczka testowa, karty odpowiedzi, olOwek, gumka i numer kodowy. 



3. W trakcie LEKJLDEK zdajcy nie moze zachowywaá sic w sposób rozpraszajqcy uwagç innych 
zdajcych, a w szczegó1noci jeó tub spoywaó napojów w puszkach. 

§ 12. 

1. W cigu 150 minut od rozpoczçcia LEKILDEK obowhzuje zakaz opuszczania sati przez 
zdajqcych. Zakaz ten obejmuje równiez osoby zdyskwalifikowane. W sytuacjach wyjtkowych, 
uzasadnionych np. wzglçdami zdrowotnymi, zdaj4cy moe, za zgodq Przewodniczcego Zespolu 
Egzaminacyjnego, opuciá sate przed uplywem tego terminu. Fakt taki wraz z numerem 
kodowym jest odnotowywany w protokote egzaminacyjnym. 

2. Zdajcy moe jednokrotnie opucié salç w cetu skorzystania z toalety. W sytuacjach 
wyjtkowych, za zgodq Przewodniczqcego Zespolu Egzaminacyjnego, zdajqcy mo2e opuciá 
satç kilkukrotnie. 

3. Zdajcemu opuszczajcemu sate z zamiarem powrotu w kadym przypadku asystuje czlonek 
Zespolu Egzaminacyjnego. Przed opuszczeniem sati zdajqcy deponuje ksiqeczkç testow i karty 
odpowiedzi u Przewodniczcego Zespolu Egzaminacyjnego tub wyznaczonego czlonka Zespolu 
Egzaminacyjnego. 

4. Fakt opuszczenia sali, o którym mowa w ust. 2, zostaje odnotowany w protokole 
egzaminacyjnym, w którym zamieszcza sic w szczegO1noci informacjç o godzinie opuszczenia 
sati oraz dlugoci okresu pobytu w toatecie. 

5. Okres pobytu w toatecie nie moze przekroczyé 10 minut. Przekroczenie tego limitu czasu moze 
stanowiá podstawç do dyskwatifikacji. 

§ 13. 

1. W przypadku stwierdzenia w ksizeczce testowej blçdow edycyjnych (lub iimych blçdow 
technicznych), uniemotiwiajcych udzielenie prawidlowej odpowiedzi, zdajcy ma prawo 
zglosiá ten fakt czlonkowi Zespolu Egzaminacyjnego. 

2. Przewodniczcy Zespolu Egzaminacyjnego 0 potwierdzeniu zasadnoci zgloszenia 
niezwlocznie zawiadamia o nim Przewodniczcego Komisji Egzaminacyjnej lub Dyrektora 
CEM. 

3. Przewodniczqcy Komisji Egzaminacyjnej w porozumieniu z Dyrektorem CEM mo2e 
zdecydowaé o sposobie korekty stwierdzonych blçdow poprzez odpowiedni komunikat 
przekazany wszystkim zdajcym atbo o eliminacji zadania obarczonego blçdem. 

4. W przypadku podjçcia decyzji o eliminacji zadania obarczonego blçdem, przy dokonywaniu 
obliczeñ wynikOw LEKILDEK wyeliminowane zadanie testowe zostaje pominiçte, co 
odpowiednio obniza ticzbç mozliwych do uzyskania punktów oraz zostaje uwzglçdnione przy 
ustalaniu ticzby punktów umortiwiajcych ziozenie LEKILDEK. 

5. Przewodniczcy Komisji Egzaminacyjnej lub Dyrektor CEM przekazuje informacjç o sposobie 
korekty stwierdzonego blçdu wszystkim Przewodniczcym ZespolOw Egzaminacyjnych, ktOrzy 
niezwlocznie zawiadamiajq o nim zdajcych. 

§ 14. 

1. Zdajqcy, który zakoñczy rozwhzywanie testu na mniej ni 15 minut przed koñcem LEKJLDEK, 
sygnalizuje czlonkom Zespolu Egzaminacyjnego chçé przekazania ksieczki testowej i karty 



odpowiedzi oraz pozostaje na miejscu do momentu odbioru tych materialów przez czlonka 
Zespolu Egzaminacyjnego lub jego Przewodniczcego. Przewodniczcy Zespolu 
Egzaminacyjnego m02e zdecydowaá, ze wzglçdow organizacyjnych, o koniecznoci 
pozostawania na miejscach zdajcych, którzy zakoñcz rozwiqzywanie testu przed ogloszeniem 
koñca LEK/LDEK, do momentu zebrania wszystkich ksiqeczek i kart odpowiedzi p0 
zakoñczeniu egzaminu. 

2. Zabrania sic czlonkom Zespolów Egzaminacyjnych przeprowadzajqcych dany LEK/LDEK 
trwalego opuszczenia sali egzaminacyjnej przed zakoñczeniem egzaminu. Naruszenie tego 
zakazu jest odnotowywane w protokole egzaminacyjnym w czçci 4. 

§15. 

1. Po zebraniu wszystkich ksieczek testowych oraz kart odpowiedzi czlonkowie Zespolu 
Egzaminacyjnego dokonujq ich zabezpieczenia. 

2. Przewodniczcy Zespolu Egzaminacyjnego przekazuje zebrane i zabezpieczone ksiqeczki 
testowe oraz karty odpowiedzi do CEM, osobicie lub za porednictwem osoby wskazanej przez 
Dyrektora CEM. 

§16. 

1. Wzór formularza, na którym skiada sic merytoryczne zastrzeenia, o których mowa w art. 14e 
ust. 1 ustawy, stanowi za1cznik nr 1 do regulaminu. 

2. Kazde zastrzeenie zamieszcza sic na odrçbnym formularzu, o którym mowa w ust. 1. 

§17. 

1. Przebieg LEKILDEK w poszczególnych salach dokumentowany jest w Protokole 
egzaminacyjnym, ktorego wzOr jest okre1ony w zalqczniku nr 2 do regulaminu. 

2. Protokoly egzaminacyjne przekazywane sq Przewodniczqcemu Komisji Egzaminacyjnej, który 
w oparciu o dane w nich zawarte sporzqdza protokól zbiorczy, ktorego wzór jest okre1ony w 
zalqczniku nr 3 do regulaminu. 

3. Protokoly egzaminacyjne i protokól zbiorczy p0 wypelnieniu i podpisaniu odpowiednio przez 
czlonków Zespolu Egzaminacyjnego oraz Przewodniczqcego Komisji Egzaminacyjnej 
przekazywane sq do CEM. 



Za/qczniki do Regulaminu Porzqdkowego Lekarskiego Egzaminu Koicowego i Lekarsko-Deniysiycznego Egzaminu 

Koicowego. 

Zalqcznik nr I 

Wzór karty zastrzeeñ 

data:  

ZASTRZEZENIE DO ZADANIA EGZAMINACYJNEGO LEK/LDEK 

Numer kodowy zdajcego Numer sali Miejsce egzaminu 

   

Numer kwestionowanego zadania Wersja testu 

Treé zastrzezenia 

Uzasadnienie: 

Kartç zastrzeenia przyj!em: 

Podpis czlonka Zespolu Egzaminacyjnego 



Zaacznik nr 2 

Wzór protokolu egzaminacyjnego 

miejscowoé, data 

PROTOKOL EGZAMINACYJNY 

ZESPOLU EGZAMINACYJNEGO NR 

z przebiegu Lekarskiego Egzaminu Koñcowego (LEK)/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu 
Koñcowego (LDEK)* 

w sali egzaminacyjnej  

1. Przewodniczqcy Zespolu Egzaminacyjnego 

Czlonkowie: 

2. Zdajqcy I materialy egzaminacyjne 
planowana liczba zdajqcych w sali: 
numery kodowe zdajqcych od do  

od do  
do LEKILDEK*  przystpio   osób 
nie zg1osi10 sic   osób (podaé w zalqczeniu numery kodowe) 
nie zostalo wpuszczonych osób 

(podaé w zalqczeniu nurnery kodowe orazprzyczynç 
niedopuszczenia) 

otrzymano ksiqeczki testowe o numerach od do  
od do  
od do  

3. Oswiadczenia trzech zdajqcyclz LEK/LDEK*:  

Owiadczamy, ze o godz.  w sali egzaminacyjnej znajdowalo sic szt. (sownie 
) paczek ksiqeczek testowych. Po obejrzeniu potwierdzarny, e 

zabezpieczenia na paczkach nie byly naruszone. 

Imiona I nazwiska osób skladajqcych owiadczenie czytelne podpisy 



4. Przebieg LEK/LDEK*:  

- godzina rozpoczçcia LEK!LDEK*:  

- godzina zakoñczenia LEKILDEK*:  

- godzina opuszczenia sali egzaminacyjnej przez pierwszego zdajcego:  

- uwagi o przebiegu LEKILDEK*  (w tym informacja o ewentualnych dyskwalifikacjach 
lub opuszczeniu sali przez czlonka Zespolu Egzaminacyjnego przed zakoñczeniem 
egzaminu): 

- liczba zloonych zastrzeeñ do zadañ egzaminacyjnych 



5. Podczas LEK/LDEK* dokonano wymiany: 

- ksiqeczek testowych numer na 

- komputerowych karl odpowiedzi (komplety 2 karl) 

numer  na numer  na  

numer  na numer  na  

numer  na numer  na  

numer  na numer  na  

Podpisy czlonków Zespolu Egzaminacyjnego obecnych w sali: 

imiç i nazwisko czytelny podpis 

6. Przekazano do CEM 

A) zapakowanq i zapiecztowanq paczk zawierajqcq karty odpowiedzi, potwierdzonq 
podpisami trzech czlonków Zespolu Egzaminacyjnego 

wykorzystane szt. (s4ownie  

niewykorzystane   szt. (s4ownie  

Imiona i ,zazwiska czlonków Zespolu Egzarninacyjnego czytelny podpis 

B) zapakowanq paczkç zawierajqcq ksiqeczki testowe 

wykorzystane szt. (slownie  

niewykorzystane szt. (slownie  

Przekazujcy Przyjmujcy 

* niepotrzebne skres1ié 



Zalqcznik do Protokolu Egzaminacyjnego Zespolu Egzaminacyjnego nr z dnia  

1. Numery kodowe zdajqcych, którzy nie zglosili sic na egzamin: 

Podpis osoby sporzqdzajqcej 



2. Numery kodowe zdajqcych, którzy nie mogli przystqpié do egzaminu z podaniem przyczyny 

niewpuszczenia do sali egzaminacyjnej i podpisem czlonków Zespolu Egzaminacyjnego, 

podejmujqcych rozstrzygniçcie (w przypadku braku osób niewpuszczonych nalezy odnotowaé ten 

fakt i wykre.slié zbçdne rubryki): 

Podpis osoby sporzqdzajqcej 



3. Numery kodowe zdajqcych, którzy opuci1y salç egzaminacyjnqprzedzakoiczeniem egzaminu, w 

i'ym w celu udania sic do toalety (podaé czas pobytu w toalecie). 

Podpis osoby sporzqdzajqcej 



ZaIcznik nr 3 

Wzór protokolu zbiorczego 

miejscowoé, data 

PROTOKOL ZBIORCZY 
z przebiegu Lekarskiego Egzaminu Koñcowego (LEK)/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu 

Koncowego (LDEK)* 

1. Przewodniczqcy Komisji Egzaminacyjnej  

2. Sale egzaminacyjne 

Numer 

sali 
Nazwa sali 

Numer' kodowe 

zdajcych 

(od — do) 

Przewodniczjcy 

Zespolu Egzaminacyjnego 

3. Lista zdajqcych nieobecnych (numery kodowe uporzqdkowane rosnqco) 

4. Lista zdajqcych, ktOrzy zostali zdyskwaljfikowani (numer kodowy — przyczyna i czas 
dyskwaljfikacji) 

5. Lista stwierdzonych nieprawidlowoci w liczbie I oznaczeniach przekazywanych ksiqeczek 

testowych i karl odpowiedzi (naley opisat dokiadnie rodzaj nieprawidlowoci) 



'1 

6. Zadania testowe, w których dostrzeono blçdy edycyjne: 

Lp. 

Numer zadania 

(wg I wersji 

testu) 

Opis zgloszonego blçdu Rozstrzygniçcie 

(podpis Przewodniczqcego 
Kornisji Egzaminacyjnej) 

* niepotrzebne skre1ié 
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