
3.5 Zgłaszanie zdających do egzaminu 

1. Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, składa pisemną 
deklarację przystąpienia do tego egzaminu. 
2. Deklaracja zawiera: 
a. dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko zdającego, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i  
numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę i miejsce urodzenia oraz dane kontaktowe,  
w szczególności adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu; 
b.  nazwę  i  symbol  cyfrowy  zawodu  oraz  nazwę  kwalifikacji,  zgodnie  z  klasyfikacją  zawodów  szkolnictwa  
zawodowego,  w  zakresie  której  zdający zamierza  przystąpić  do  egzaminu  zawodowego,  a  także  oznaczenie  tej  
kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach; 
c. informację, po raz który zdający przystępuje do egzaminu zawodowego; 
d.  informację,  do  której  części  egzaminu  zawodowego  zdający  zamierza  przystąpić  ponownie  –  w  przypadku  
ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego. 
e. informację o dołączonych do deklaracji załącznikach (np. świadectwo ukończenia szkoły) 
3.  Deklaracja  zawiera  oświadczenie zdającego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych osobowych,  o której  
mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.  
1182 i 1662, ze zm). 
4. Uczeń, słuchacz składa deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza. (Załącznik 3). 
5. Absolwent składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył (Załącznik 3). W przypadku likwidacji lub 
przekształcenia  szkoły  albo  likwidacji  w  szkole  kształcenia  w  danym  zawodzie,  absolwent  składa  deklarację  
dyrektorowi  okręgowej  komisji  egzaminacyjnej  właściwej  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  tego  absolwenta 
(Załącznik 3a). Do deklaracji absolwent dołącza świadectwo ukończenia szkoły. 
6.  Osoba,  która  ukończyła  kwalifikacyjny  kurs  zawodowy,  bezpośrednio  po  jego  ukończeniu  składa  deklarację 
podmiotowi  prowadzącemu  kwalifikacyjny  kurs  zawodowy  wraz  z  zaświadczeniem  o  ukończeniu  tego  kursu  
(Załącznik 3b). 
7. Osoba uczestnicząca w kwalifikacyjnym kursie zawodowym, który kończy się nie później niż na miesiąc przed 
terminem  egzaminu  zawodowego,  składa  deklarację  podmiotowi  prowadzącemu  kwalifikacyjny  kurs  zawodowy 
(Załącznik 3b). Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego osoba ta przedkłada podmiotowi 
prowadzącemu ten kurs niezwłocznie po jego ukończeniu. 
8.  Osoba,  która  ukończyła  kwalifikacyjny  kurs  zawodowy  i  nie  złożyła  deklaracji  podmiotowi  prowadzącemu 
kwalifikacyjny  kurs  zawodowy  oraz  osoba,  która  ponownie  przystępuje  do  egzaminu  zawodowego,  składają 
deklarację dyrektorowi okręgowej komisji  egzaminacyjnej wraz z zaświadczeniem o ukończeniu kwalifikacyjnego  
kursu zawodowego (Załącznik 3b). 
9. Osoba dorosła, która jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, o 
której  mowa  odpowiednio  w  art.  53c  i  art.  53d  ustawy  z  dnia  20  kwietnia  2004  r.  o  promocji  zatrudnienia  i  
instytucjach rynku pracy, składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej (Załącznik 3c). 
10.  Osoba  przystępująca  do  eksternistycznego  egzaminu  zawodowego  składa  deklarację  dyrektorowi  okręgowej  
komisji egzaminacyjnej (Załącznik 3c). 
11. Osoba: 
a.  która  posiada  świadectwo  lub  inny dokument  wydane  za  granicą  potwierdzające  w  Rzeczpospolitej  Polskiej  
wykształcenie średnie, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, 
b. która posiada świadectwo lub inny dokument wydane za granicą i uznane w Rzeczpospolitej Polskiej za dokument 
potwierdzający wykształcenie zasadnicze zawodowe lub wykształcenie średnie, o których mowa w art. 93 ust. 2 i 3 
ustawy, 
c.  której  wykształcenie  zasadnicze zawodowe lub wykształcenie średnie zostało potwierdzone zgodnie  z  art.  93a 
ustawy, 
d.  która  posiada  świadectwo  szkolne  uzyskane  za  granicą  uznane  za  równorzędne  świadectwu  ukończenia 
odpowiedniej szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej w drodze nostryfikacji, o której mowa w art.  
93 ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 31 marca 2015 r. 
składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, a  
jeżeli posiada ona miejsce zamieszkania za granicą – dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze 
względu na ostatnie miejsce jej zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Załącznik 3a). 
12. Młodociany zatrudniony u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem dokształcający się w dotychczasowej 
zasadniczej szkole zawodowej lub branżowej szkole I stopnia (uczeń tych szkół) skład deklarację dyrektorowi 
szkoły, do której uczęszcza (Załącznik 3), 
13. Młodociany zatrudniony u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem dokształcający się w ośrodku dokształcania i  
doskonalenia zawodowego lub u pracodawcy, zdaje egzamin eksternistyczny zawodowy, deklarację (Załącznik 3c).  
składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej wraz z wnioskiem (Załącznik 13), w terminie określonym dla  
złożenia tego wniosku (pkt 17). 



Młodociany zatrudniony u pracodawcy będącego rzemieślnikiem zdaje egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika  
przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, zgodnie z przepisami dotyczącymi egzaminów 
kwalifikacyjnych na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie. 
14. Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej, który 
do  końca  roku  szkolnego  2016/2017  nie  zdał  egzaminu  potwierdzającego  kwalifikacje  zawodowe  albo  nie 
przystąpił do tego egzaminu, składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył (Załącznik 3). W przypadku 
likwidacji lub przekształcenia szkoły albo likwidacji w szkole kształcenia w danym zawodzie, absolwent składa 
deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tego 
absolwenta (Załącznik 3a). Do deklaracji absolwent dołącza świadectwo ukończenia szkoły. 
15. Uczeń, absolwent, osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, składają deklarację nie później 
niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego. 
16. Osoba, która jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, składa 
deklarację  wraz  z  wnioskiem o  dopuszczenie  do  egzaminu  zawodowego  (Załącznik  13a),  na  2  miesiące  przed  
zakończeniem programu  przygotowania  zawodowego.  Zaświadczenie  o  ukończeniu  przygotowania  zawodowego 
osoba ta przekazuje okręgowej komisji egzaminacyjnej po ukończeniu przygotowanie zawodowego dorosłych. 
17.  Osoba  przystępująca  do  eksternistycznego  egzaminu  zawodowego  składa  deklarację  wraz  z  wnioskiem  o 
dopuszczenie do eksternistycznego egzaminu zawodowego (Załącznik 13), w terminie określonym dla złożenia tego 
wniosku: 
- do dnia 31 stycznia – jeżeli zdający zamierza przystąpić do egzaminu w tym samym roku, w którym składa wniosek,  
-  do dnia 30 września – jeżeli zamierza przystąpić do tego egzaminu w roku następnym. 
18.  W  przypadku  ponownego  przystępowania  do  egzaminu  zawodowego  przez  zdającego,  który  nie  zdał  tego 
egzaminu, deklarację składa się po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego. 
19. Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji, sporządza wykaz uczniów i absolwentów zamierzających  
przystąpić do egzaminu zawodowego i  przekazuje go w postaci  elektronicznej  w terminie 7 dni  od dnia upływu 
terminu,  dyrektorowi okręgowej komisji  egzaminacyjnej.  Wykaz zawiera informacje zawarte w deklaracjach oraz  
informację  o  posiadaniu  przez  danego  ucznia  lub  absolwenta  dokumentu  stanowiącego  podstawę  dostosowania 
warunków lub formy przeprowadzania egzaminu zawodowego. 
W przypadku ucznia -  młodocianego pracownika dyrektor  szkoły przekazuje,  w sposób wskazany przez komisję 
okręgową,  dane  pracodawcy,  z  którym młodociany zawarł  umowę  o  przygotowanie  zawodowe  w  formie  nauki  
zawodu. 
20. Podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, na podstawie złożonych deklaracji, sporządza wykaz osób, 
które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, zamierzających przystąpić do egzaminu zawodowego i przekazuje go 
w postaci elektronicznej w terminie 7 dni od dnia upływu terminu, dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej  
właściwej ze względu na miejsce prowadzenia tego kursu. Wykaz zawiera informacje zawarte w deklaracjach, numer i  
datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego oraz informację o posiadaniu przez 
daną  osobę,  która  ukończyła  ten  kurs,  dokumentu  stanowiącego  podstawę  dostosowania  warunków  lub  formy 
przeprowadzania egzaminu zawodowego. 
21. Podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, który kończy się nie później niż na miesiąc przed terminem 
egzaminu zawodowego, na podstawie złożonych deklaracji, sporządza wykaz uczestników kwalifikacyjnego kursu  
zawodowego zamierzających przystąpić do egzaminu zawodowego i przekazuje go w terminie 7 dni od dnia upływu 
terminu dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia tego kursu.  
Wykaz  zawiera  informacje  zawarte  w  deklaracjach  oraz  informację  o  posiadaniu  przez  danego  uczestnika  
kwalifikacyjnego  kursu  zawodowego  dokumentu  stanowiącego  podstawę  dostosowania  warunków  lub  formy 
przeprowadzania  egzaminu  zawodowego.  Informację  o  numerze  i  dacie  wydania  zaświadczenia  o  ukończeniu  
kwalifikacyjnego  kursu  zawodowego  podmiot  prowadzący  ten  kurs  przekazuje  dyrektorowi  okręgowej  komisji  
egzaminacyjnej niezwłocznie po wydaniu tego zaświadczenia. 
22. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie złożonych w komisji okręgowej deklaracji, sporządza  
wykaz osób wymienionych w pkt. 8, 9 , 10, 11 i 12 zawierający informacje zawarte w deklaracjach, wskazuje miejsce  
przystąpienia tych osób do części pisemnej i części praktycznej egzaminu oraz informuje o tym: 
a. dyrektora szkoły lub placówki, pracodawcę lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, w których  
przystąpią te osoby do egzaminu nie później niż na 2 miesiące przed terminem tego egzaminu zawodowego, 
b. osobę, która złożyła deklarację w okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na miesiąc przed terminem 
tego egzaminu. 
23. W przypadku, gdy część praktyczna egzaminu dla uczniów lub absolwentów szkoły, którzy złożyli deklaracje, 
będzie  przeprowadzana  w placówce,  w której  odbywali  praktyczną  naukę  zawodu lub  u  pracodawcy,  u  którego 
odbywali praktyczną naukę zawodu, dyrektor szkoły informuje: 
a. dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o miejscu przystąpienia ucznia lub absolwenta do części praktycznej  
egzaminu zawodowego w terminie przekazania wykazu, o którym mowa w pkt 16., nie później niż na 2 miesiące  
przed terminem tego egzaminu (Załącznik 15) , 



b.  dyrektora  placówki  lub  pracodawcę  o  przystąpieniu  ucznia  lub  absolwenta  do  części  praktycznej  egzaminu 
zawodowego  w  danej  placówce  lub  u  danego  pracodawcy nie  później  niż  na  2  miesiące  przed  terminem tego 
egzaminu, 
c. ucznia lub absolwenta o miejscu przystąpienia do części praktycznej egzaminu zawodowego nie później niż na 
miesiąc przed terminem tego egzaminu. 
24. W uzasadnionych przypadkach, gdy część pisemna egzaminu i/lub część praktyczna dla uczniów lub absolwentów 
szkoły  lub  dla  osób,  które  ukończyły  kwalifikacyjny  kurs  zawodowy,  którzy  złożyli  deklaracje,  nie  może  być 
przeprowadzona odpowiednio w szkole,  w placówce,  w której  uczniowie/absolwenci  odbywali  praktyczną  naukę 
zawodu  lub  u  pracodawcy,  u  którego  uczniowie/absolwenci  odbywali  praktyczną  naukę  zawodu  lub  w  miejscu 
prowadzenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego przez podmiot i będzie przeprowadzana w innym miejscu, dyrektor 
szkoły lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy informuje: 
a. dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o miejscu egzaminu w terminie przekazania wykazu, o którym mowa 
odpowiednio w pkt.  20, 21 i 22, nie później niż na 2 miesiące przed terminem tego egzaminu wraz z podaniem 
uzasadnienia  i  wnioskiem  o  uznanie  przypadku  za  uzasadniony  i  powierzenie  zorganizowanie  egzaminu  dla 
zdających, którzy złożyli deklaracje, przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnemu we wskazanej w informacji innej  
szkole lub placówce lub podmiocie lub pracodawcy (Załącznik 16), 
b. ucznia lub absolwenta lub osobę, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy o miejscu przystąpienia do części 
praktycznej egzaminu zawodowego nie później niż na miesiąc przed terminem tego egzaminu. 
25. W uzasadnionych przypadkach, o których mowa w pkt. 25., dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej powierza  
przewodniczącemu  zespołu  egzaminacyjnego  w  danej  szkole,  placówce,  u  danego  pracodawcy  lub  w  danym 
podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy zorganizowanie części  pisemnej i/lub części  praktycznej  
egzaminu zawodowego także dla uczniów lub absolwentów innej szkoły lub szkół albo dla osób, które ukończyły 
kwalifikacyjny kurs zawodowy w innym podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, informując o tym 
dyrektorów właściwych szkół lub placówek, pracodawców lub podmioty prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe 
nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego. 
26.  Przewodniczący  zespołu  egzaminacyjnego  opracowuje  wewnętrzny  harmonogram  części  pisemnej  i  części 
praktycznej  egzaminu (Załącznik  17)  i  przekazuje  informacje  zawarte  w harmonogramie  dyrektorowi  okręgowej 
komisji egzaminacyjnej w sposób i w terminie ustalonym przez tę komisję okręgową. 
27.  Egzamin  przeprowadzany  dla  ucznia  –  młodocianego  pracownika,  osoby  dorosłej,  która  ukończyła 
praktyczną  naukę  zawodu  dorosłych  lub  przyuczenie  do  pracy  dorosłych,  osoby  zdającej  egzamin 
eksternistyczny zawodowy, osoby, która jako absolwent szkoły przystępuje do egzaminu po raz trzeci i kolejny,  
i osoby, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy i przystępuje do egzaminu po raz trzeci i kolejny, jest  
odpłatny. 
Opłata  wynosi  5,5%  minimalnej  stawki  wynagrodzenia  zasadniczego  nauczyciela  dyplomowanego 
posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, określonego na podstawie art. 30 
ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. 
poz. 357). 
W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu zawodowego przez osoby, o których mowa, opłata za ten 
egzamin wynosi: 

  w przypadku części pisemnej - 1/3 opłaty, 
  w przypadku części praktycznej - 2/3 opłaty. 

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala i publikuje na swojej stronie internetowej wysokość opłaty. 
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z całości lub części opłaty za egzamin zawodowy 
osobę o niskich dochodach, na jej wniosek. 
Osoby, ubiegające się o zwolnienie z całości lub części opłaty za egzamin zawodowy dołączają do wniosku o  
dopuszczenie do egzaminu dokumenty potwierdzające wysokość dochodów. 
Opłatę za egzamin zawodowy wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji  
egzaminacyjnej. Opłatę za egzamin ucznia – młodocianego pracownika wnosi pracodawca. 
Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na 
30 dni przed terminem tego egzaminu.


