
Centrum Egzaminów Medycznych 
Al. Piłsudskiego 22,  90-051 Łódź 

tel./faks  42  272-20-34;  faks   272-20-31 

 
Data wpływu pisma: Znak pisma wpływającego:   Znak pisma wychodzącego : Data:  

- - CEM.E.LEK.072.50/22 16.12.2022 r. 

 

Szanowny Pan  

Łukasz Jankowski 

 

Prezes  

Naczelnej Rady Lekarskiej  

 

Naczelna Izba Lekarska 

ul. Sobieskiego 110 

00-764 Warszawa 

 

Szanowny Panie Prezesie,  

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 18 lutego 2023 roku zostanie przeprowadzony Lekarski 

Egzamin Końcowy (zwany dalej „LEK”). Zgłosiła się do niego rekordowa liczba zdających, blisko 

10.000 osób. Zwracam się więc do Pana Prezesa o wsparcie przy przeprowadzeniu tego 

egzaminu. Zgodnie bowiem z art. 14b ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza 

i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731, z późn. zm.), w skład Komisji Egzaminacyjnej, 

przeprowadzającej  LEK wchodzą m.in. przedstawiciele Okręgowej Rady Lekarskiej. W 

najbliższej edycji tego egzaminu Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych planuje 

wyłonienie z tej Komisji ponad 40 Zespołów Egzaminacyjnych, do których powinni zostać 

powołani również reprezentacji Samorządu Lekarskiego. Proszę zatem Pana Prezesa o 

wspomożenie CEM w pozyskaniu chętnych z ramienia Okręgowych Izb Lekarskich do pracy w 

Zespołach Egzaminacyjnych i wystosowanie do poszczególnych Izb wystąpienia w sprawie 

zgłaszania takich osób (mogą to być również pracownicy administracyjni zatrudnieni w Izbie).  

W myśl § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie 

Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz. U. 

poz. 828, z późn. zm.), wskazanie powinno zawierać: 

1) imię (imiona) i nazwisko; 

2) numer PESEL; w przypadku braku numeru PESEL należy podać datę i miejsce 

urodzenia; 

3) adres do korespondencji; 

4) numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada; 

5) określenie podmiotu reprezentowanego przez kandydata. 

Listy kandydatów prosiłbym przesłać do właściwego miejscowo Urzędu Wojewódzkiego oraz 

do CEM, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub w postaci papierowej. 

Sprawami związanymi z organizacją LEK w CEM zajmuje się Pani mgr Małgorzata 

Urysiak (tel. 42-272-20-34, tel. kom. 571-600-478, e-mail; lek@cem.edu.pl). 

 



Wyrażając głębokie przekonanie, że Samorząd Lekarski jest silnie zainteresowany 

prawidłowym przebiegiem LEK oraz właściwą weryfikacją wiedzy lekarzy, którzy do niego 

przystępują, żywię nadzieję, że Pan Prezes pozytywnie ustosunkuje się do mojego wniosku i 

wspomoże CEM w rekrutacji niezawodnych osób, które będą mogły pełnić funkcję członka 

Zespołu Egzaminacyjnego.   

 

Z poważaniem, 

 

 

 

 

 

 

 

z-ca Dyrektora CEM 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat, 

2. a/a.  


		2022-12-16T11:16:45+0100




