Projekt 20.01.2022 r.
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A Z D R O W I A 1)
z dnia …………………2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i LekarskoDentystycznego Egzaminu Końcowego
Na podstawie art. 14f ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i
lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790, 1559 i 2232) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie
Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz. U.
poz. 828) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wysokość wynagrodzenia członka Zespołu Egzaminacyjnego oraz członka komisji, o
której mowa w art. 14e ust. 2 ustawy, wynosi 300 zł za posiedzenie.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.

MINISTER ZDROWIA

1)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 14b ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, członkom Zespołów
Egzaminacyjnych, oraz komisji rozpatrującej zastrzeżenia merytoryczne do pytań
egzaminacyjnych, wykorzystanych na potrzeby Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i
Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK) przysługuje wynagrodzenie za
udział w pracach tego Zespołu albo komisji, w wysokości nie wyższej niż 500 złotych dla
Przewodniczącego i nie wyższej niż 300 złotych dla członka. Z mocy upoważnienia
ustawowego, zawartego w art. 14f ust. 1 pkt 6 ustawy, wartości tych wynagrodzeń zostały
określane w § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie
Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz. U.
poz. 828), zgodnie z którym wysokość wynagrodzenia członka Zespołu Egzaminacyjnego oraz
członka komisji wynosi 250 zł brutto za posiedzenie, co daje ok. 200 netto. Zgodnie z § 10 ust.
5 ww. rozporządzenia czas trwania LEK albo LDEK wynosi 4 godziny. Jednak do zadań
Zespołów

Egzaminacyjnych

należy

wykonanie

szeregu

dodatkowych

czynności

poprzedzających rozpoczęcie egzaminu (w szczególności weryfikacja tożsamości osób
przystępujących do LEK/LDEK) oraz po zakończeniu egzaminów (m.in. rozpatrywanie
składanych zastrzeżeń oraz sporządzenie obszernej dokumentacji). Ze względu na coraz
większą grupę zdających konieczne jest przeprowadzanie egzaminów w dużych salach, w
których niejednokrotnie składa egzamin ok.1000 osób. Praca członków Zespołów
Egzaminacyjnych trwa zatem znacznie dłużej niż czas przeznaczony na sam egzamin. Z uwagi
na możliwość przystępowania do egzaminów również studentów ostatniego roku zwiększył się
też nakład pracy komisji rozpatrujących zastrzeżenia z powodu podwojenia się grupy zdających
(przyrost jest ponad 100%). Zwiększa się także liczba składanych zastrzeżeń wymagających
rozpatrzenia.
Kwoty należne członkom Zespołów Egzaminacyjnych i komisji nie były waloryzowane od
blisko 5 lat, a jednocześnie w tym samym czasie następowało podwyższanie minimalnego
wynagrodzenia za pracę oraz następował wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia
należnego z tytułu umowy cywilnoprawnej. Należy podkreślić, że zgodnie z art. 14b ust. 10 pkt
3 ustawy, członkom Zespołów Egzaminacyjnych oraz komisji przysługuje zwolnienie od pracy
w dniu wykonywania czynności Zespołu Egzaminacyjnego albo komisji bez zachowania prawa
do wynagrodzenia w przypadku organizowania LEK albo LDEK w dniu roboczym. W
konsekwencji osoby powołane do Zespołów i komisji nie otrzymują

wynagrodzenia

wypłacanego od pracodawcy, a wynagrodzenie należne z tytułu wykonywania zadań w ww.
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Zespołach i komisji nie rekompensuje tych strat. W efekcie Centrum Egzaminów Medycznych
ma coraz większe trudności w pozyskaniu chętnych do pracy przy zabezpieczaniu i
przeprowadzaniu egzaminów państwowych. W myśl art. 14f ust. 1 ustawy wysokość
wynagrodzenia powinna uwzględniać nakład pracy wykonywany przez Zespół i komisję, a
nakład ten jest coraz większy w związku ze zwiększającą się liczbą zdających. Uzasadnione
staje się podniesienie wysokości wynagrodzenia członków Zespołów i komisji do
maksymalnych limitów przewidzianych w ustawie, tj. o 50 zł brutto.
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lutego 2022 r. Powyższe uwarunkowane jest
koniecznością zapewnienia wynagrodzenia członkom Zespołów i komisji, którzy będą brali
udział w przeprowadzaniu egzaminu już od 2 lutego br
Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na dużych, średnich i małych przedsiębiorców,
a także na mikro-przedsiębiorców.
Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania
powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Projekt

rozporządzenia

nie

podlega

notyfikacji

zgodnie

z

procedurą

określoną

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz
z 2004 r. poz. 597).
Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do
projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
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