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Szanowny Panie

W nawiązaniu do pisma z dnia 20 listopada 2020 r. kierowanego do Ministra Zdrowia, 

dotyczącego umożliwienia złożenia wniosku do Państwowego Egzaminu 

Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów (PESFZ), w sesji jesiennej 2020 r., Departament 

Rozwoju Kadr Medycznych uprzejmie przekazuje informacje w sprawie.

Uprzejmie informujemy, iż zasady przeprowadzania Państwowego Egzaminu 

Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów regulują przepisy art. 49 – 59 ustawy z dnia 25 

września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz. 952, z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 49 wnioski o przystąpienie do PESFZ składa się w terminie do dnia 15 

lipca - dla jesiennej sesji egzaminacyjnej oraz do dnia 15 stycznia - dla wiosennej sesji 

egzaminacyjnej. 

Ponadto informujemy, iż Ministerstwo Zdrowia prowadzi analizę i na bieżąco monitoruje 

sytuację epidemiologiczną i podejmuje działania mające na celu utrzymanie ciągłości 

procesu kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego w zawodach medycznych.

W związku z powyższym minister właściwy do spraw zdrowia odwołał wszystkie części 

PESFZ we wszystkich dziedzinach, które miały się odbyć od dnia 2 maja do dnia 

15 czerwca w sesji wiosennej 2020 r., przedłużając jednocześnie wiosenną sesję 

 egzaminacyjną 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. PESFZ w sesji wiosennej 2020 r. 

wznowiono od dnia 1 września 2020 r. Ponadto Minister Zdrowia podjął decyzję 

o wydłużeniu okresu zgłoszeniowego do PESFZ w sesji jesiennej 2020 r. do dnia 14 

sierpnia 2020 r.
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Jednocześnie ze względu na stan epidemii oraz fakt, iż termin PESFZ w sesji wiosennej 

2020 r. został przewidziany po upływie terminu składania zgłoszeń na egzamin w sesji 

jesiennej 2020 r., wprowadziliśmy rozwiązanie umożliwiające złożenie wniosków o 

przystąpienie do egzaminu w sesji jesiennej 2020 r. do dnia 14 sierpnia 2020 r. dla osób 

przystępujących do PESFZ w sesji wiosennej 2020 r. Wnioski osób, które złożyły 

również wnioski o przystąpienie do egzaminu w sesji jesiennej 2020 r., a zdały PESFZ 

w sesji wiosennej 2020 r., zostaną potraktowane jako wnioski niezłożone w zakresie 

zdanych części PESFZ. W takim przypadku Centrum Egzaminów Medycznych dokona 

z urzędu zwrotu (bez konieczności występowania z podaniem) uiszczonej opłaty 

egzaminacyjnej. 

Stosowne komunikaty pojawiły się na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-zmiany-terminu-skladania-wnioskow-na-

pes-fizjoterapeutow-2.

Wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia rozwiązanie zagwarantowało ciągłość 

kształcenia w zawodach medycznych.

Mając na uwadze powyższe, obecnie nie ma podstawy prawnej i możliwości złożenia 

wniosku o przystąpienie do egzaminu w trwającej już jesiennej sesji egzaminacyjnej 

2020 r.

Z poważaniem, 

Małgorzata Zadorożna 

Dyrektor 
/dokument podpisany elektronicznie/
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