
ZARZĄDZENIE NR 13/2013 

Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za opracowanie lub 

tłumaczenie zadań egzaminacyjnych oraz dokonanie recenzji zadań 

egzaminacyjnych i ich wyboru na potrzeby egzaminów organizo-

wanych przez Centrum Egzaminów Medycznych  
 

na podstawie § 3 ust. 1 Statutu Centrum Egzaminów Medycznych stanowiącego załącznik nr 

1 do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie Centrum Egzaminów 

Medycznych (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 9, poz. 55, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 5. regulaminu 

organizacyjnego Centrum Egzaminów Medycznych, stanowiącego załącznik nr 2 do powoła-

nego zarządzenia, zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Stawka wynagrodzenia dla autorów zadań egzaminacyjnych wynosi: 

1) 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) za każde zadanie w języku polskim, pozytywnie 

zrecenzowane i przyjęte do banku zadań egzaminacyjnych Centrum Egzaminów Medycz-

nych (zwanego dalej „CEM”);  

2) 110 zł (słownie: sto dziesięć złotych) za każde zadanie w języku polskim i obcym, po-

zytywnie zrecenzowane i przyjęte do banku zadań egzaminacyjnych CEM.  

2. W przypadku wad konstrukcyjnych zadania egzaminacyjnego lub niespełnienia innych 

wymogów formalnych, określonych w odrębnych przepisach, Dyrektor CEM może obn i-

żyć wartość wynagrodzenia w odpowiednim stosunku do stwierdzonych uchybień.   

 

§ 2. 

Stawka wynagrodzenia dla tłumaczy dokonujących tłumaczenia zadań egzaminacyjnych z języka 

polskiego na język obcy wynosi 30 zł (słownie: trzydzieści złotych) za każde zadanie. 

 

§ 3. 

1. Stawka wynagrodzenia za recenzję i kwalifikację zadań egzaminacyjnych wynosi: 

1) 10 zł (słownie: dziesięć złotych) za zadanie egzaminacyjne w języku polskim; 

2) 15 zł (słownie: piętnaście złotych) za zadanie egzaminacyjne w języku polskim i obcym. 

2. Stawka wynagrodzenia za dokonanie wyboru kompletu zadań egzaminacyjnych  na po-

trzeby danego egzaminu testowego wynosi 300 zł (słownie: trzysta złotych). 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest dzielone proporcjonalnie do liczby osób 

dokonujących recenzji zadań lub ich wyboru.  

 

§ 3. 

Nadzór na wykonaniem postanowień zarządzenia powierza się Głównej Księgowej CEM. 
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§ 4. 

Traci moc zarządzenie Nr 4/2006 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 12 

września 2006 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za opracowanie oraz sporządze-

nie recenzji zadań egzaminacyjnych i dokonanie ich wyboru na potrzeby Lekarskiego Egz a-

minu Państwowego, Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego oraz Państwowego 

Egzaminu Specjalizacyjnego.  

 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.  

 

 

 

…………………………………… 

Dyrektor 

Centrum Egzaminów Medycznych 

 

Łódź, dn. ………………………. 


