
Organizacja

EGZAMINU ZAWODOWEGO
przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z PP z 2019 r. (FORMUŁA 2019)

oraz 

EGZAMINU  POTWIERDZAJĄCEGO 
KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

 przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z PP z 2017 r. (FORMUŁA 2017)

 przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z PP z 2012 r. (FORMUA 2012)

rok szkolny 2022/2023

Szkolenie dla dyrektorów
szkół, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego 

oraz podmiotów prowadzących KKZ i pracodawców

21 października 2022 r.
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PROGRAM SZKOLENIA

1. Obowiązujące przepisy prawa dotyczące organizacji 
i przeprowadzenia egzaminów

2. Terminy egzaminów

3. Zadania Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego 
(PZE)

4. Weryfikacja danych i planowanie egzaminów w SIOEPKZ 

5. Ważne informacje.
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1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1082)

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

 dla egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Formuła 2012 – przepisy obowiązujące przed 1 września 2017 roku

Formuła 2017 – przepisy obowiązujące przed 1 września 2019 roku

 dla egzaminu zawodowego Formuła 2019 – przepisy obowiązujące

od 1 września 2019 roku (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz.2230)

PRZEPISY PRAWA
dotyczące organizacji kształcenia  i przeprowadzania egzaminów 

w roku szkolnym 2022/2023
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PRZEPISY PRAWA
dotyczące organizacji kształcenia

w roku szkolnym 2022/2023

EGZAMIN ZAWODOWY

FORMUŁA 2019

Rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 2019 r. 
w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 316 z póź. zm.)

Rozporządzenie MEN z dnia 16 maja 2019 r. 
w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego […] 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 991z póź. zm.)

Rozporządzenie MEN z dnia 19 marca 2019 r. 
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz.U. z 2019 r., poz. 652) 
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PRZEPISY PRAWA
dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminów 

w roku szkolnym 2022/2023

EGZAMIN POTWIERDZAJACY 
KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

FORMUŁA 2012

EGZAMIN POTWIERDZAJACY 
KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

FORMUŁA 2017

EGZAMIN ZAWODOWY

FORMUŁA 2019

Rozporządzenie MEN z dnia 27 
kwietnia 2015 r. w sprawie w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu   
przeprowadzania egzaminu potwierdza-
jącego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 673 z późn. zm.)

Rozporządzenie MEN z dnia 
28 sierpnia 2019 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu 
przeprowadzania egzaminu zawodowego 
i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie (Dz.U. z 2019 r., poz 1707)

Rozporządzenie MEN z dnia 
28 sierpnia 2019 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu 
przeprowadzania egzaminu zawodowego 
i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie (Dz.U. z 2019 r., poz 1707)

Informacja o sposobie organizacji 
i przeprowadzania egzaminu potwierdza-
jącego kwalifikacje w zawodzie  w r. szk. 
2022/2023 – FORMUŁA 2012 

Informacja o sposobie organizacji 
i przeprowadzania egzaminu potwierdza-
jącego kwalifikacje w zawodzie w r.szk. 
2022/2023– FORMUŁA 2017

Informacja o sposobie organizacji 
i przeprowadzania egzaminu 
zawodowego w roku szk. 2022/2023 –
FORMUŁA 2019 

Rozporządzenia MEN obowiązujące dla 3 formuł egzaminów:

 Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 
szkolnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1700 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie MEN z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie 
dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1731z późn. zm.)

 Rozporządzenie MEN z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1717) 
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KOMUNIKATY
dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminów 

w roku szkolnym 2022/2023
EGZAMIN POTWIERDZAJACY 
KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

FORMUŁA 2012

EGZAMIN POTWIERDZAJACY 
KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

FORMUŁA 2017

EGZAMIN ZAWODOWY
FORMUŁA 2019

Komunikat dyrektora CKE 
z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie 
harmonogramu przeprowadzania 
egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie oraz 
egzaminu eksternistycznego 
potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie w roku szkolnym 
2022/2023 – FORMUŁA 2012

Komunikat dyrektora CKE 
z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie 
harmonogramu przeprowadzania 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie oraz egzaminu
eksternistycznego potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 
2022/2023 – FORMUŁA 2017

Komunikat dyrektora CKE 
z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie 
harmonogramu przeprowadzania egzaminu 
zawodowego oraz eksternistycznego egzaminu 
zawodowego w roku szkolnym 2022/2023 -
FORMUŁA 2019  - aktualizacja 
z 22 i 23 sierpnia 2022 r.

Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie 
szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form 
przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 
roku szkolnym 2022/2023 – FORMUŁA 2012 i FORMUŁA 2017 -
aktualizacja z 12 września 2022 r.

Komunikat dyrektora CKE 
z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie 
szczegółowych sposobów dostosowania 
warunków i form przeprowadzania egzaminu 
zawodowego w roku szkolnym 2022/2023 –
FORMUŁA 2019 aktualizacja z 12 września 2022r.

Komunikat dyrektora CKE 
z 19 sierpnia 2022 r. 
w sprawie listy kwalifikacji, z których zadania 
egzaminacyjne w części praktycznej egzaminu 
zawodowego przeprowadzanego w roku 
szkolnym 2022/2023 są jawne. 

Komunikat MEN obowiązujący dla 3 FORMUŁ egzaminów:
Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 kwietnia 2021 r. 
w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych 
związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do 
zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu 
zawodowego w roku szkolnym 2022/2023 (z aktualizacjami: z 28 
lipca 2021; 13 kwietnia 2022; 9 czerwca 2022 i 9 sierpnia 2022)
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INFORMACJE
o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów 

w roku szkolnym 2022/2023
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Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
FORMUŁA 2012 

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego 
zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym 
przed 1 września 2017 r. i w oparciu o PPKwZ z 2012 r. przystępują:

 absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,
którzy rozpoczęli naukę przed rokiem szkolnym 2017/2018 i realizowali PPKwZ
z 2012 r. – do zakończenia roku szkolnego 2024/2025;

 osoby, które do dnia 31 stycznia 2019 r. złożyły wniosek o dopuszczenie do
egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
z zakresu co najmniej jednej z kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
zgodnie z PPKwZ z 2012 r. oraz przystępujący do egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie na zasadach określonych dla egzaminu
eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie absolwenci
dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, dotychczasowego czteroletniego
technikum i absolwenci szkoły policealnej, w których kształcenie było
realizowane zgodnie z PPKwZ z 2012 r. , a także osoby, które ukończyły KKZ
przeprowadzany zgodnie z PPKwZ z 2012 r., którzy przystępują do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub jego części po raz trzeci lub
kolejny – do dnia 31 października 2025 r.
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Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
FORMUŁA 2012 

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego 
zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty (USO) w brzmieniu 
obowiązującym przed 1 września 2017 r. i w oparciu o PPKwZ z 2012 r. przystępują:

 osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony w oparciu 
o PPKwZ z 2012r. (kształcenie prowadzone do 31 grudnia 2019 r.);– do dnia 
31 października 2025 r.;

 osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub
przyuczenia do pracy dorosłych, o których mowa odpowiednio w art. 53c i art.
53d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.) jeżeli program przyuczenia do
pracy uwzględniał wymagania podstawy programowej kształcenia w zawodach
z 2012 r. – do dnia 31 października 2025 r.
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Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
FORMUŁA 2017 

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego 
zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym 
przed 1 września 2019 r. i w oparciu o PPKwZ z 2017 r. przystępują:

 absolwenci dotychczasowego czteroletniego technikum, którzy realizowali

podstawę programową z 2017 roku – do zakończenia roku szkolnego 2026/2027

 absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy realizowali podstawę programową

z 2017 roku – do zakończenia roku szkolnego 2025/2026

 absolwenci szkoły policealnej, którzy realizowali podstawę programową z 2017

roku – do zakończenia roku szkolnego 2025/2026

 osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony w oparciu

o podstawę programową z 2017 r. prowadzony nie dłużej niż do dnia 31 marca

2021 r. – do dnia 31 października 2027 r.



11

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
FORMUŁA 2017 

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego zgodnie 
z przepisami USO w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2019 r. i w oparciu 
o PPKwZ z 2017 r. przystępują:

 osoby spełniające warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów

eksternistycznych, które w okresie po dniu 31 stycznia 2019 r. do dnia 31 stycznia

2021 r. po raz pierwszy złożyły wniosek o dopuszczenie do egzaminu

eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z zakresu co najmniej

jednej z kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie zgodnie z PP z 2017 r. oraz

przystępujący do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na zasadach

określonych dla egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje

w zawodzie absolwenci branżowej szkoły I stopnia, dotychczasowego czteroletniego

technikum i szkoły policealnej, w których kształcenie było realizowane zgodnie

z PP z 2017 roku, a także osoby, które ukończyły KKZ przeprowadzany zgodnie

z PP z 2017 roku, którzy przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

w zawodzie lub jego części po raz trzeci lub kolejny – do dnia 31 sierpnia 2028 r.

 osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie

do pracy dorosłych, jeżeli program przyuczenia uwzględniał wymagania określone

w PP z 2017 r. zgłoszonych przez starostę do OKE. – do dnia 31 października 2027 r.
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Egzamin zawodowy
FORMUŁA 2019 

Do egzaminu zawodowego przeprowadzanego zgodnie z przepisami USO w brzmieniu 
obowiązującym od 1 września 2019 r. i w oparciu o podstawy programowe kształcenia 
w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r. przystępują:

 uczniowie branżowych szkół I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami, 

 uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi 
w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem,

 uczniowie techników,

 słuchacze szkół policealnych,

którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 2019/2020 lub w kolejnych latach szkolnych 
i realizują podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego 
oraz 
słuchacze branżowych szkół II stopnia, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 
2020/2021 i w kolejnych latach oraz realizują podstawę programową kształcenia w zawodzie 
szkolnictwa branżowego.

Uczniowie i słuchacze są informowani przez dyrektora szkoły o obowiązku przystąpienia do

egzaminu zawodowego odpowiednio w danym roku szkolnym lub danym semestrze nie później

niż w terminie 10 dni od dnia rozpoczęcia danego roku szkolnego lub danego semestru.

Przystąpienie do egzaminu zawodowego we wskazanym przez dyrektora szkoły semestrze

lub roku szkolnym jest jednym z warunków uzyskania promocji lub ukończenia szkoły.
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Egzamin zawodowy
FORMUŁA 2019 

Do egzaminu zawodowego również mogą przystąpić:

 osoby, które ukończyły KKZ, prowadzony w oparciu o podstawę programową kształcenia
w zawodzie szkolnictwa branżowego (KKZ prowadzone od 1 września 2020 r.),

 uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami
zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego
rzemieślnikiem, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 2019/2020 (lub
rozpoczną w kolejnych latach) i realizują/będą realizowali podstawę programową
kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego,

 absolwenci branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, techników
i szkół policealnych, którzy realizowali podstawę programową kształcenia w zawodzie
szkolnictwa branżowego,

 osoby spełniające warunki dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego zawodowego
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 5 USO, które po raz pierwszy
złożą wniosek po dniu 31 stycznia 2021 roku,

 osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do
pracy dorosłych, jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględniał wymagania określone
w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
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FORMUŁY EGZAMINU 
PRZEPROWADZANEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

EGZAMIN ZAWODOWY FORMUŁA 2019
Zwracamy uwagę na organizację kształcenia, która decyduje o terminie  przeprowadzanego  
w szkole egzaminu zawodowego

 Uczniowie i słuchacze wszystkich typów szkół powinni przystąpić do egzaminu zawodowego przed 
klasyfikacją roczną/ semestralną (np. uczniowie klas trzecich BS I stopnia powinni przystąpić do 
egzaminu w Sesji 2. Lato 2023 r.) 

 uczniowie ostatnich klas technikum i słuchacze ostatniego roku branżowej szkoły II stopnia powinni 
przystępować do egzaminu zawodowego najpóźniej w Sesji 1. Zima 2023 ponieważ zakończenie roku 
szkolnego dla tych szkół jest kwietniu 2023 r. 

EGZAMIN ZAWODOWY FORMUŁA 2017
Do egzaminu w Formule 2017 w roku szkolnym 2022/2023 mogą przystąpić:

 TYLKO absolwenci szkół, którzy ukończyli kształcenie wg PP 2017 osoby, które ukończyły KKZ 
wg PP z 2017  (prowadzome do 31 marca 2021 r.) 

EGZAMIN ZAWODOWY FORMUŁA 2012
Do egzaminu w Formule 2012 w roku szkolnym 2022/2023 mogą przystąpić:

 TYLKO absolwenci szkół, którzy ukończyli kształcenie wg PP 2012 osoby, które ukończyły KKZ 
wg PP z 2012  (prowadzome do 31 grudnia 2019 r.)
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Egzamin zawodowy
FORMUŁA 2019 

 Przystąpienie do egzaminu zawodowego jest warunkiem: 

 promocji do klasy programowo wyższej dla uczniów techników  

 ukończenia technikum i branżowej szkoły I stopnia

 promocji na wyższy semestr w szkole policealnej i w branżowej szkole II stopnia 

 ukończenia szkoły policealnej i branżowej szkoły II stopnia.

 Egzamin zawodowy przeprowadzany w terminie dodatkowym 

zgodnie z Art. 44 zzzga ustawy o systemie oświaty

1. Zdający, dla którego przystąpienie do egzaminu zawodowego jest obowiązkowe, który

z przyczyn losowych lub zdrowotnych w terminie głównym:

 nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego

albo

 przerwał egzamin zawodowy z części pisemnej lub części praktycznej

przystępuje do części pisemnej lub części praktycznej tego egzaminu w terminie

dodatkowym na udokumentowany wniosek ucznia lub słuchacza, a w przypadku

niepełnoletniego ucznia lub słuchacza – jego rodziców.
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Egzamin zawodowy
FORMUŁA 2019 

 Egzamin zawodowy przeprowadzany 

w terminie dodatkowym zgodnie z Art. 44 zzzga

ustawy o systemie oświaty

2. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której

uczeń lub słuchacz uczęszcza, nie później niż w dniu,

w którym odbywa się część pisemna lub część

praktyczna egzaminu zawodowego w terminie

głównym. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek

(Załącznik 33 Informacji) wraz z załączonymi do

niego dokumentami dyrektorowi OKE nie później niż

następnego dnia po otrzymaniu wniosku.

3. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni

od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora

OKE jest ostateczne. (Załącznik 34 Informacji)

Szczegółowe informacje dotyczące trybu postępowania przy organizacji terminu dodatkowego 
są zawarte w rozdziale 9.A. Informacji
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Egzamin zawodowy
FORMUŁA 2019 

 Przystąpienie do egzaminu zawodowego  jest warunkiem promocji do 
klasy programowo wyższej dla uczniów techników.  

Art. 44o. USO [Promocja do klasy programowo wyższej]
4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy

programowo wyższej, jeżeli:
1) ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości

narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego otrzymał roczne pozytywne
oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb, z
zastrzeżeniem art. 44m ust. 6;

2) w przypadku technikum – przystąpił ponadto do egzaminu zawodowego, jeżeli
egzamin ten był przeprowadzany w danej klasie, z zastrzeżeniem ust. 8 i art. 44zzzga.

(…)

7. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.
8. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia technikum, może jeden

raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia,
który spełnił warunki określone w ust. 4 pkt 1, ale z przyczyn losowych lub zdrowotnych
nie przystąpił do egzaminu zawodowego w terminie głównym i w terminie dodatkowym.
Decyzja rady pedagogicznej jest ostateczna.

9. Uczeń, o którym mowa w ust. 8, przystępuje do egzaminu zawodowego w możliwie
najbliższym terminie głównym przeprowadzania tego egzaminu.
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Egzamin zawodowy
FORMUŁA 2019 

 Przystąpienie do egzaminu zawodowego  jest warunkiem ukończenia 

technikum i branżowej szkoły I stopnia

Art. 44q. USO  [Ukończenie szkoły] 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową lub szkołę ponadpodstawową, jeżeli:
1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć

edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub
języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb;

2) w przypadku szkoły podstawowej – przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty,
z zastrzeżeniem art. 44zw, art. 44zx i art. 44zz ust. 2;

3) w przypadku technikum – przystąpił ponadto do egzaminu zawodowego ze
wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, z zastrzeżeniem art. 44zzzga;

4) w przypadku branżowej szkoły I stopnia – przystąpił ponadto do:
a) egzaminu zawodowego – w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust.

3 pkt 1,
b) egzaminu czeladniczego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust.

4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle – w przypadku ucznia będącego
młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego
u pracodawcy będącego rzemieślnikiem.
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Egzamin zawodowy
FORMUŁA 2019 

 Przystąpienie do egzaminu zawodowego  jest warunkiem ukończenia 

technikum i branżowej szkoły I stopnia

Art. 44q. USO  [Ukończenie szkoły] 

2. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 
zawarte w indywidualnym programie  edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 
127 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe.

4.  Uczeń:
1) liceum ogólnokształcącego i szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, który nie

spełnił warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
2) technikum i branżowej szkoły I stopnia, który nie spełnił warunku, o którym

mowa w ust. 1 pkt 1, 3 lub 4 – powtarza ostatnią klasę tej szkoły.
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Egzamin zawodowy
FORMUŁA 2019 

 Przystąpienie do egzaminu zawodowego jest warunkiem promocji na 
wyższy semestr w szkole policealnej i w branżowej szkole II stopnia oraz 
warunkiem ukończenia tych szkół

Art. 44z. USO [Promocja na semestr programowo wyższy]

1. W szkole dla dorosłych, branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej, słuchacz
otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli:

1) ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał pozytywne semestralne
oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb;

2) w przypadku branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej – przystąpił ponadto do
egzaminu zawodowego, jeżeli egzamin ten był przeprowadzany w danym semestrze,
z zastrzeżeniem art. 44zzzga.

2. Słuchacza, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, dyrektor szkoły
skreśla, w drodze decyzji, z listy słuchaczy.

3. W przypadkach losowych lub zdrowotnych, dyrektor szkoły dla dorosłych, branżowej
szkoły II stopnia i szkoły policealnej, na pisemny wniosek słuchacza, może wyrazić zgodę
na powtarzanie semestru. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie
kształcenia w danej szkole.
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Egzamin zawodowy
FORMUŁA 2019 

 Przystąpienie do egzaminu zawodowego jest warunkiem promocji na 
wyższy semestr w szkole policealnej i w branżowej szkole II stopnia oraz 
warunkiem ukończenia tych szkół

Art. 44z. USO [Promocja na semestr programowo wyższy]

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, słuchacz składa do dyrektora szkoły, nie później niż
w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie
klasyfikacji i promocji słuchaczy.

5. Niepełnoletni słuchacz, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy,
powtarza ten semestr.

Art. 44za. [Ukończenie szkoły […] branżowej szkoły II stopnia albo szkoły policealnej]

3. Słuchacz kończy branżową szkołę II stopnia albo szkołę policealną, jeżeli:
1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć

edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb, oraz

2) przystąpił do egzaminu zawodowego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych
w zawodzie, z zastrzeżeniem art. 44zzzga.

4. Niepełnoletni słuchacz branżowej szkoły II stopnia lub szkoły policealnej, który nie spełnił
warunków, o których mowa w ust. 3, powtarza ostatni semestr.
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Terminy przeprowadzania egzaminu w roku 2023 
(na podstawie komunikatu Dyrektora CKE z 2022 r.)

FORMUŁA 2012  FORMUŁA 2017 FORMUŁA 2019 
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USTALANIE TERMINU PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO

EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

 Dyrektor OKE ustala szczegółowy harmonogram przeprowadzania części praktycznej

egzaminu zawodowego (egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie),

uwzględniając harmonogram określony przez dyrektora CKE w komunikacie

o harmonogramie egzaminu i przekazuje go przewodniczącym zespołów

egzaminacyjnych nie później niż na 3 miesiące przed pierwszym dniem terminu

głównego egzaminu zawodowego, określonym w komunikacie.

 Dyrektor szkoły, placówki, centrum, pracodawca i podmiot, w którym jest

przeprowadzany egzamin zawodowy (egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie),

opracowuje wewnętrzny harmonogram przeprowadzenia części praktycznej egzaminu

w danej szkole, placówce, w danym centrum, u danego pracodawcy lub w danym

podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, uwzględniając harmonogram

określony przez dyrektora OKE

 Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wskazuje w elektronicznym systemie

przeprowadzania egzaminu zawodowego dzień oraz godzinę przystąpienia danego

zdającego do części pisemnej egzaminu zawodowego, uwzględniając termin główny

przeprowadzania części pisemnej egzaminu zawodowego, określony w komunikacie

dyrektora CKE o harmonogramie egzaminu, oraz niezwłocznie informuje tego zdającego

o tym terminie.
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Harmonogram egzaminu zawodowego 

w roku szkolnym 2022/2023 - Formuła 2019
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Harmonogram egzaminu zawodowego - Formuła 2019 
w roku szkolnym 2022/2023

(fragmenty komunikatu Dyrektora CKE)
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Harmonogram przeprowadzania egzaminów 
w roku szkolnym 2022/2023 - Formuła 2017 i Formuła 2012
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Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie w roku szkolnym 2022/2023  

Formuła 2012 Formuła 2017
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Harmonogram szczegółowy przeprowadzania egzaminu 
dla poszczególnych kwalifikacji (fragmenty)

Formuła 2012           Formuła 2017
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PRZYGOTOWANIA DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW 
FORMUŁA 2019 FORMUŁA 2017 FORMUŁA 2012

 Zgłoszenie do OKE szkoły, placówki, centrum, pracodawcy oraz podmiotu
prowadzącego KKZ i miejsca przeprowadzenia egzaminu -

 Uzyskanie upoważnienia do przeprowadzania części pisemnej egzaminu
zawodowego (Formuła 2019) i w Formule 2017 jeżeli część pisemna
planowana jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania
egzaminu)

 Uzyskanie upoważnienia do przeprowadzania części praktycznej egzaminu

 Zgłoszenie zdających do egzaminu (dyrektor szkoły, podmiot prowadzący KKZ)

 Zaplanowanie części pisemnej i części praktycznej egzaminu, w tym:

– dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających

– powołania zespołu egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących: część
pisemna, część praktyczna d i dk, część praktyczna w i wk
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ZGŁASZANIE DO OKE KKZ - FORMUŁA 2019
Podmiot prowadzący KKZ informuje okręgową komisję egzaminacyjną w terminie 14 dni 
od daty rozpoczęcia kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym (przekazuje informacje 
w systemie SIOEPKZ) o rozpoczęciu kształcenia na tym kursie, podając: 

 oznaczenie podmiotu, z uwzględnieniem danych identyfikacyjnych podmiotu zgodnie 
z wymaganiami komisji okręgowej, w tym w szczególności: nazwę podmiotu, imię i nazwisko 
kierownika podmiotu, telefony kontaktowe, dane do komunikacji elektronicznej oraz typ 
podmiotu, zgodnie art. 117 ustawy Prawo oświatowe: 

 publiczna lub niepubliczna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe

 publiczna placówka kształcenia ustawicznego (centrum kształcenia ustawicznego) lub 
niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego

 instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. publiczne służby zatrudnienia i Ochotnicze 
Hufce Pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową, 

 instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 3-6 tej ustawy, tj. instytucje 
szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego, prowadzące 
działalność edukacyjno-szkoleniową i posiadające akredytację kuratora oświaty, o której mowa 
w art. 118 ustawy Prawo oświatowe,

 podmiot prowadzący działalność oświatową. o której mowa w art. 170 ust. 2 ustawy Prawo 
oświatowe, posiadający akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art. 118 ustawy Prawo 
oświatowe

 nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, oraz 
nazwę i symbol kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa 
branżowego, w zakresie której jest prowadzone kształcenie

 termin rozpoczęcia i zakończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
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ZGŁASZANIE DO OKE KKZ - FORMUŁA 2019

Przypominamy!

 Obowiązek zgłoszenia do OKE kwalifikacyjnego kursu zawodowego (w SIOEPKZ) nie

dotyczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w ramach którego branżowa szkoła II

stopnia organizuje zajęcia edukacyjne (tylko dla słuchaczy branżowej szkoły II stopnia)

 W przypadku, gdy słuchacze branżowej szkoły II stopnia nie są jedynymi uczestnikami

kwalifikacyjnego kursu zawodowego, kurs należy zgłosić do OKE z liczbą uczestników,

wynikającą z liczby osób, które nie są słuchaczami szkoły branżowej

 Publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół

artystycznych – mogą prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie zawodów,

w których kształcą, oraz w zakresie innych zawodów przypisanych do branż, do których

należą zawody, w których kształci szkoła
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Zwracamy uwagę na nowe zapisy w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo

oświatowe po zmianach z dnia 12 maja 2022 r. (dotyczące prowadzenia kształcenia

na formach kształcenia ustawicznego, w szczególności kwalifikacyjnych kursach

zawodowych:

 art. 168 ust. 4 pkt 2,  lit b – obowiązek wskazania w zgłoszeniu do ewidencji przez 
placówkę kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego formy 
pozaszkolnej, którą placówka/ centrum będą prowadzić

 art. 168 ust. 4 pkt. 3 dodano lit. ca  - obowiązek wskazania w zgłoszeniu do 
ewidencji placówki i centrum kształcenia zawodowego możliwości realizacji 
praktycznej nauki zawodu

 w art. 168  dodano ust. 7a  - obowiązek niepublicznej placówki kształcenia 
ustawicznego i centrum posiadania przy wpisie do ewidencji pozytywnej opinii 
kuratora oświaty o spełnianiu warunków obejmujących między innymi 
zapewnienia możliwości realizacji praktycznej nauki zawodu 

 w art. 172 w ust. 2 dodano punkty 4e i 7a – statut szkoły, placówki i centrum 
powinien zawierać nazwy prowadzonych form kształcenia ustawicznego oraz 
zasady przyjmowania słuchaczy na kwalifikacyjne kursy zawodowe
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Terminy ustalone dla wdrożenia wprowadzonych zmian:

 Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1116) weszła w życie 13 czerwca 2022 r.

 Instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3–6 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność 
edukacyjno-szkoleniową, mogą prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe, które 
rozpoczęły się przed dniem 13 czerwca 2022 r., zgodnie z dotychczasowymi przepisami, 
do czasu ich zakończenia, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.

 Przepisy wprowadzone art. 168 i art. 172 ustawy obowiązują również zgłoszenia o wpis 
do ewidencji niepublicznych placówek, złożone i nierozpatrzone przed dniem 13 czerwca 
2022 r.

 Niepubliczne szkoły, placówki kształcenia ustawicznego lub centra kształcenia 
zawodowego, prowadzące kształcenie w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 
117 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 5, miały obowiązek  do dnia 31 sierpnia 2022 r.
dostosowania  statutów do nowych wymagań ustawy Prawo oświatowe.



ZGŁASZANIE ZDAJACYCH DO EGZAMINU
FORMUŁA 2019 (i FORMUŁA 2017)

1. Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji, sporządza wykaz 
uczniów, słuchaczy i absolwentów zamierzających przystąpić do egzaminu 
zawodowego (egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie)
i przekazuje go w postaci elektronicznej w terminie 7 dni od dnia upływu 
terminu składania deklaracji (SIOEPKZ) dla Sesji 1. termin upłynął 
22 września br.

2. W przypadku ucznia – młodocianego pracownika dyrektor szkoły 
przekazuje dane pracodawcy, z którym młodociany zawarł umowę 
o przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu, w tym informację, 
czy pracodawca jest rzemieślnikiem.



ZGŁASZANIE ZDAJACYCH DO EGZAMINU
FORMUŁA 2019 (i FORMUŁA 2017)

3. Podmiot prowadzący KKZ, na podstawie złożonych deklaracji, sporządza 
wykaz osób, które ukończyły KKZ, zamierzających przystąpić do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i przekazuje go w postaci 
elektronicznej w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania deklaracji, 
dyrektorowi OKE właściwej ze względu na miejsce prowadzenia tego kursu. 

4. Podmiot prowadzący KKZ, który kończy się nie później niż na sześć tygodni 
przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu, na podstawie 
złożonych deklaracji, sporządza wykaz uczestników KKZ zamierzających 
przystąpić do egzaminu i przekazuje go przez SIOEPKZ w terminie 7 dni od 
dnia upływu terminu  składania deklaracji, dyrektorowi OKE właściwej ze 
względu na miejsce prowadzenia tego kursu.
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DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM EGZAMINU ZAWODOWEGO 
I EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJEW Z ZAWODZIE 

w roku szkolnym 2022/2023  
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DOSTOSOWANIE WARUNKÓW DLA UCZNIA/ SŁUCHACZA / ABSOLWENTA
POSTĘPOWANIE

Sposób dostosowania wskazuje Rada Pedagogiczna spośród możliwych sposobów
określonych w Komunikacie dyrektora CKE o dostosowaniach

Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel na piśmie informuje
ucznia/słuchacza/ absolwenta o wskazanych sposobach dostosowania nie później niż na
|3 miesiące przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu zawodowego lub
odpowiednio przed terminem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w danej sesji (Załącznik 4a lub 4b do Informacji dla Formuły odpowiednio 2019 lub 2017)

Uczeń/ słuchacz/ absolwent lub rodzice ucznia niepełnoletniego w ciągu 3 dni roboczych od
dnia otrzymania informacji o dostosowaniu składają oświadczenie o korzystaniu albo
niekorzystaniu ze wskazanych dostosowań

Dyrektor szkoły nie później niż na 2 miesiące przed pierwszym dniem terminu głównego
egzaminu (terminu egzaminu) przekazuje informacje o sposobach i formach dostosowania
warunków egzaminu do OKE (przez SIOEPKZ)

PZE wskazuje rodzaje dostosowania w SIOEPKZ 



38

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW DLA UCZESTNIKA KKZ 
I OSOBY KTÓRA UKOŃCZYŁA KKZ - POSTĘPOWANIE

Dla osoby, która ukończyła KKZ sposób dostosowania formy i warunków egzaminu 
wskazuje dyrektor OKE spośród możliwych sposobów określonych w Komunikacie 
dyrektora CKE 

Podmiot prowadzący KKZ przekazuje do OKE dokumenty stanowiące podstawę 
dostosowania, dołączone przez zdającego do deklaracji

Dyrektor OKE lub upoważniony przez niego pracownik nie później niż na 2 miesiące 
przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu (terminu egzaminu) na piśmie 
informuje uczestnika KKZ lub osobę, która ukończyła KKZ oraz PZE o wskazanych 
sposobach dostosowania.
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12. Dostosowując warunki i forę przeprowadzania egzaminu nie można wykroczyć poza
sposoby wymienione w Tabeli 1 , z zastrzeżeniem pkt. 13

13. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szkoły, na wniosek
rady pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej
z wnioskiem o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia/słuchacza/absolwenta do
egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych, nieujętych w niniejszym komunikacie.

14. Osoba wspomagająca, specjalista z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności ani
żadna inna osoba nie może wykonywać za zdającego zadań egzaminacyjnych, stosując
się do zaleceń przekazywanych przez zdającego. Pomoc osoby wspomagającej może być
przyznana wyłącznie w sytuacji, gdy niepełnosprawność zdającego uniemożliwia
odczytanie i/lub zapisanie odpowiedzi i ogranicza się wyłącznie do odczytania treści
zadania i/lub zapisania odpowiedzi zdającego.

……….

24. Jeżeli zdający korzysta z pomocy osoby wspomagającej w pisaniu albo w pisaniu
i czytaniu przebieg egzaminu zawodowego musi być rejestrowany za pomocą
urządzenia rejestrującego dźwięk. Zapis dźwiękowy stanowi integralną część arkusza
egzaminacyjnego/materiałów egzaminacyjnych.

MOŻLIWE SPOSOBY DOSTOSOWANIA 
WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU
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Fragmenty Komunikatu Dyrektora CKE o dostosowaniach – Formuła 
2019

Uwaga: 
Zapisy komunikatu dla Formuły 2019 dotyczą 
również uczniów (słuchaczy, absolwentów) 
będących obywatelami Ukrainy, których 
pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 
ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o 
pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa w zakresie wskazanym w Tabeli 1.15 
lub wynikającym z rodzaju indywidualnych 
potrzeb zdającego na podstawie innych, 
wskazanych w komunikacie dokumentów
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Godziny rozpoczęcia części egzaminu, 

model i czas trwania części praktycznej egzaminu

FORMUŁA 2012   FORMUŁA 2017 FORMUŁA 2019

Godziny rozpoczynania części pisemnej i części praktycznej egzaminu, model i czas trwania

części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu

zawodowego – ustalone odpowiednio w:

 Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu …– Formuła 2019

 Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu …– Formuła 2017

 Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu …– Formuła 2012
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CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU
FORMUŁA 2019

1. Część pisemna egzaminu zawodowego rozpoczyna się w dniu i o godzinie
wskazanej przez PZE w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu
zawodowego, z uwzględnieniem ustalonego w komunikacie dyrektora CKE
terminu głównego przeprowadzania części pisemnej egzaminu:
Sesja 1. 10 – 14 stycznia 2023 r.
Sesja 2. 2 – 7 czerwca 2023 r.

2. PZE planuje dla wszystkich zdających przeprowadzenie w dniach prowadzenia
części pisemnej egzaminu zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE w szkole
(placówce/ centrum), a następnie wskazuje w elektronicznym systemie
przeprowadzania egzaminu dla każdego zdającego dzień i godzinę rozpoczęcia
egzaminu oraz niezwłocznie informuje tego zdającego o tym terminie.

3. PZE planuje godziny rozpoczęcia egzaminu w wyznaczonych dniach w zależności
od liczby zdających, liczby sal egzaminacyjnych i liczby indywidualnych stanowisk
egzaminacyjnych w danej szkole/ placówce/ centrum/ podmiocie.

0016 SIOEPKZ Instrukcja planowania egzaminu typu Egzamin na stanowiskach 
komputerowych
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CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU
FORMUŁA 2019

przykłady planowania 

w dniu 12 stycznia dla 36 zdających

w dniu 13 stycznia dla 31 zdających
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FORMUŁA 2012 – tylko wydrukowane arkusze

Sesja 1. 2023 Zima 10 stycznia 2023 r.
Sesja 2. 2023 Lato 2 czerwca 2023 r.

• Ustalono dla każdej kwalifikacji:
‒ jedną godzinę rozpoczęcia egzaminu – egzamin z wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi

‒ dwie godziny rozpoczęcia egzaminu – egzamin w formie elektronicznej tylko Formuła 2017

• Na jednej sali egzaminacyjnej jednocześnie może być przeprowadzany egzamin 

w zakresie kwalifikacji, dla których wyznaczono tę samą godzinę rozpoczęcia egzaminu.

• Zdający może przystąpić w danej sesji do egzaminu z zakresu 2 - 3 kwalifikacji, jeżeli ustalono 

dla nich inne godziny rozpoczęcia lub jeżeli egzamin jest przeprowadzany 

w formie elektronicznej.

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU
FORMUŁA 2012  FORMUŁA 2017
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1. AU.04 Eksploatacja środków transportu drogowego 08:00 10:00 10:00

2. AU.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach 08:00 10:00 10:00

3. AU.35
Planowanie i prowadzenie działalności w 

organizacji
08:00 10:00 10:00

Formuła 2017
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Informacja o zadaniach egzaminacyjnych dla zdających część pisemną 
egzaminu zawodowy (i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania 
egzaminu – FORMUŁA 2017)

 Podczas części pisemnej egzaminu zdający otrzymuje kartę identyfikacyjną
z danymi umożliwiającymi dostęp do elektronicznego systemu przeprowadzania
egzaminu zawodowego na indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym
wspomaganym elektroniczne.

 Po zalogowaniu się zdającego do elektronicznego systemu przeprowadzania
egzaminu zawodowego zdającemu jest udostępniany test składający się
z 40 zadań egzaminacyjnych zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi
do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna.
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Informacja o zadaniach egzaminacyjnych dla zdających część pisemną 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z wykorzystaniem  

wydrukowanych arkuszy i kart odpowiedzi –
FORMUŁA 2017 i FORMUŁA 2012

Każdy zdający otrzymuje pakiet egzaminacyjny, w skład którego wchodzą:

 ARKUSZ EGZAMINACYJNY – broszura zawierająca instrukcję dla zdającego i test
składający się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru,
z których tylko jedna jest poprawna

 KARTA ODPOWIEDZI

Pakiety egzaminacyjne są dostarczone do siedziby szkoły/ placówki/ centrum/ 
podmiotu/ miejsca przeprowadzania części pisemnej egzaminu.
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CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU
FORMUŁA 2019 FORMUŁA 2017 FORMUŁA 2012 

•Model  „d”
- egzamin jest przeprowadzany w jednym dniu w danej sesji
 w Sesji 1. Zima 2022 ustalono egzamin na dzień

9 stycznia 2023 r. (jeden dzień dla wszystkich 3 formuł)
 w Sesji 2. Lato 2022 ustalono egzamin na dzień

1 czerwca 2023 r. (jeden dzień dla wszystkich 3 formuł)

- ustalono dla każdej kwalifikacji godzinę rozpoczęcia egzaminu (Informacja o sposobie...)
- na jednej sali może być przeprowadzany egzamin w zakresie kwalifikacji o jednakowym
czasie trwania egzaminu i tej samej godzinie rozpoczęcia egzaminu.

•Model  „dk”, „w”, „wk” 
- egzamin przeprowadzany jest na zmianach o ustalonych w komunikacie CKE dniach 
i godzinach ustalonych w Informacja o sposobie..(w zależności od czasu trwania egzaminu)
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godziny rozpoczęcia egzaminów

1. AU.04 Eksploatacja środków transportu drogowego 120 d - 9.00 - - - -

2. AU.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach 180 d - 9.00 - - - -

3. AU.35
Planowanie i prowadzenie działalności 

w organizacji
180 dk - 9.00 - - 15.00 -

4. AU.36 Prowadzenie rachunkowości 180 dk - 9.00 - - 15.00 -

Formuła 2017



48

Model  d  
 egzamin jest przeprowadzany w jednym dniu terminu głównego w danej sesji

- w roku szk. 2022/2023 ustalono w dzień dla każdej kwalifikacji jedną godzinę rozpoczęcia
egzaminu: 9.00 lub 13.00 (lub 11.00 )

 na jednej sali może być przeprowadzany egzamin w zakresie kwalifikacji
o jednakowym czasie trwania egzaminu i tej samej godzinie rozpoczęcia egzaminu.
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godziny rozpoczęcia egzaminów

1 BPO.04 Zarządzanie działaniami ratowniczymi 120 d - - 11:00 - - - -

2 EKA.02 Organizacja i prowadzenie archiwum 150 d - 09:00 - - - - -

3 EKA.03 Opracowywanie materiałów archiwalnych 150 d - - - - 13:00 - -

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU 
FORMUŁA 2019

Model  dk, wk i w - egzamin przeprowadzany jest w terminie głównym na zmianach 
o ustalonych godzinach w zależności od czasu trwania egzaminu

lp.

o
zn

ac
ze

n
ie

 
kw

al
if

ik
ac

ji

nazwa kwalifikacji

cz
as

 [
m

in
]

m
o

d
el

godziny rozpoczęcia egzaminów

1 AUD.08 Montaż dźwięku 180 wk 8.00 - 12.30 - - 17.00 -
2 AUD.09 Realizacja nagrań dźwiękowych 180 wk 8.00 - 12.30 - - 17.00 -
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Wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych do „nowych kwalifikacji” są publikowane po  ukazaniu 
się Informatorów o egzaminie zawodowym dla zawodów, w których te kwalifikacje są 
wyodrębnione
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ORGANIZACJA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ

w kwalifikacjach, dla których w części praktycznej 

egzaminu zadania są jawne
 § 34 ust. 2-5 rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1707)

 Rozdział 3.16, 4.4. i 5.4. Informacji – Formuła 2019

 Instrukcja 00018 SIOEPKZ (strony 37 – 44)
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ZADANIA JAWNE
FORMUŁA 2019

Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej z dnia 19 sierpnia 2022 r.:
Zadania egzaminacyjne, które będą mogły być wykorzystane w
czasie części praktycznej egzaminu dla tych kwalifikacji są
udostępniane i wskazywane do zastosowania na daną sesję nie
wcześniej niż na 3 miesiące przed pierwszym dniem terminu
głównego egzaminu zawodowego w tej sesji na stronie
internetowej CKE w zakładce
EGZAMINY ZAWODOWE / ► EGZAMIN ZAWODOWY formuła
2019 /► Jawne zadania egzaminacyjne (część praktyczna).
Wraz z zadaniami będą udostępnione wskazania do
przygotowania stanowisk egzaminacyjnych do wykonania
każdego zadania
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Rozdział 5.4. Informacji
Szczegółowa procedura przygotowania i przeprowadzenia części praktycznej egzaminu 

w kwalifikacjach, dla których Dyrektor CKE ustalił w 2023 roku zastosowanie zadań jawnych

Działania Termin wykonania

Dyrektor OE (PZE) planuje przeprowadzenie części praktycznej egzaminu zawodowego 
z wykorzystaniem wszystkich wskazanych przez dyrektora CKE zadań w sposób zapewniający 
równomierne ich wykorzystanie w trakcie przeprowadzania egzaminu zawodowego z danej 
kwalifikacji z uwzględnieniem: szczegółowego harmonogramu dla kwalifikacji (liczba dni), liczby 
zdających i liczby upoważnionych stanowisk egzaminacyjnych.

Na ok. 2 miesiące 

przed pierwszym 

dniem terminu 

głównego 

w ustalonym dla 

sesji terminie 

– zgodnie z 

Instrukcją SIOEPKZ 

Dyrektor OE (PZE) planuje wszystkie egzaminy w taki sposób, aby zapewnione były następujące 

warunki:

a. liczba zaplanowanych zmian (egzaminów) powinna być jak najmniejsza;

b. na danej zmianie wszystkie stanowiska muszą być przygotowane zgodnie ze wskazaniami do 
jednego konkretnego zadania (wszyscy zdający na danej zmianie z zakresu danej kwalifikacji 
wykonują zawsze to samo zadanie, zaplanowane przez dyrektora OE);

c. w czasie trwania części praktycznej egzaminu każdy zdający pracuje przy osobnym stanowisku 
egzaminacyjnym;

d. rozkład zadań musi być równomierny względem zaplanowanych egzaminów, gdzie egzamin to: 
miejsce egzaminowania i termin egzaminu (termin egzaminu to: data i godzina egzaminu).

Za równomierny rozkład zadań uznaje się zaplanowanie 1 zadania na wszystkie egzaminy (zmiany)
w danym dniu, gdy przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych do wykonania innego zadania na
kolejne egzaminy w tym dniu jest zbyt czasochłonne (dopuszcza się 1 zadanie na wszystkich
zmianach w danym dniu)
Dyrektor OE (PZE) wprowadza do systemu SIOEPKZ plan wykorzystania zadań jawnych, przy czym:

–każdy zdający na danej zmianie/ w tej samej sali/ miejscu wykonuje zadanie oznaczone tym samym 
numerem;
–numer tego zadania określa (wybiera z dostępnych w SIOEPKZ) dyrektor OE podczas planowania 
egzaminów.
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ZADANIA DYREKTORA/PRZEWODNICZĄCEGO 

ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO (PZE)



Za organizację i przebieg 
egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie 
w danej szkole, placówce, centrum, u danego pracodawcy 

lub w danym podmiocie prowadzącym KKZ 

odpowiada
Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego (PZE),

którym jest odpowiednio 

 dyrektor szkoły, placówki, w której  przeprowadzany jest egzamin

 pracodawca lub upoważniony przez niego pracownik, jeżeli
egzamin jest przeprowadzany u pracodawcy

 podmiot prowadzący KKZ lub upoważniony przez niego
pracownik, jeżeli egzamin przeprowadzany jest przez podmiot 
prowadzący KKZ.

54
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Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego, 
nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu w danej sesji / 

pierwszym dniem terminu głównego egzaminu może powołać 
zastępcę lub zastępców przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego

spośród 
nauczycieli zatrudnionych w danej szkole lub placówce, centrum

a w przypadku pracodawcy lub podmiotu prowadzącego KKZ 
spośród zatrudnionych u niego pracowników.

PZE i jego zastępca lub zastępcy powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie / egzaminu zawodowego
organizowane przez OKE oraz przeprowadzić takie szkolenie dla osób wchodzących
w skład zespołów nadzorujących.
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ZADANIA PZE PRZED EGZAMINEM

PZE organizuje i nadzoruje przebieg egzaminu w danej szkole/placówce
u danego pracodawcy lub w danym podmiocie prowadzącym KKZ, w tym:

 nie później niż miesiąc przed terminem głównym egzaminu zawodowego (egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie) informuje zdających, którzy zamierzają przystąpić 
do egzaminu o egzaminie, w tym o miejscu i terminie przystąpienia do egzaminu (w tym np. o 
wyposażeniu stanowisk, ubraniach ochronnych i roboczych, w sytuacjach szczególnych należy 
umożliwić zdającym zapoznanie się z miejscem egzaminu)

 zapewnia przekazanie do OKE informacji niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu

 zapewnia warunki do samodzielnej pracy zdających podczas egzaminu

 zabezpiecza przed nieuprawnionym ujawnieniem materiały egzaminacyjne niezbędne do 
przeprowadzenia egzaminu od momentu odbioru materiałów egzaminacyjnych do momentu 
ich przekazania dyrektorowi OKE.
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ZADANIA PZE PRZED EGZAMINEM

PZE organizuje i nadzoruje przebieg egzaminu w danej szkole/placówce
u danego pracodawcy lub w danym podmiocie prowadzącym KKZ, w tym:

 zapewnia odpowiednią liczbę sal egzaminacyjnych wraz z odpowiednim wyposażeniem
(stanowiska zapewniające samodzielność pracy zdających, zgodnie z przepisami bhp oraz
ewentualne wymagania wynikające z wytycznych dotyczących organizowania
i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych z zachowaniem wymaganego dystansu
i higieny).

 zapewnia w przypadku części praktycznej egzaminu wyposażenie stanowisk

egzaminacyjnych zgodnie z Wyposażeniem, Wskazaniami i Wytycznymi CKE

 zapewnia obecność operatora egzaminu w przypadku przeprowadzenia części pisemnej

z wykorzystaniem elektronicznego systemu

 zapewnia obecność osób przygotowujących stanowiska (PP2012)/ asystentów 
technicznych (PP2017, PP2019) w przypadku części praktycznej egzaminu o modelu
w i wk

 zapewnia obecność administratora (opiekuna ) pracowni komputerowej, w której będzie 
przeprowadzana część praktyczna egzaminu o modelu dk.



58

ZADANIA PZE PRZED EGZAMINEM

PZE organizuje i nadzoruje przygotowanie egzaminu, w tym nie później 
niż  1 miesiąc przed pierwszym dniem egzaminu/terminu głównego 
egzaminu:

 powołuje zespół egzaminacyjny (ZE), w tym zespoły nadzorujące przebieg części
pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie/ egzaminu
zawodowego (ZN) w poszczególnych salach egzaminacyjnych i wyznacza
przewodniczących tych zespołów (PZN) – Załącznik 5a

 powołuje zespół egzaminacyjny (ZE), w tym zespoły nadzorujące przebieg części
praktycznej egzaminu w poszczególnych salach egzaminacyjnych i wyznacza
przewodniczących tych zespołów (PZN) – w przypadku części praktycznej o modelu d
– Załącznik 5b



SKŁAD ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH
część pisemna egzaminu

Miejsce 
egzaminu

Skład ZN
Zwiększenie składu ZN

PP 2012, PP 2017, PP2019

szkoła/placówka/
centrum

Co najmniej 2 nauczycieli, z tym że co najmniej jeden 
nauczyciel:
jest zatrudniony w innej szkole, placówce, centrum –
członek ZN
jest zatrudniony w szkole lub placówce, w której jest 
przeprowadzana część pisemna; nauczyciel ten pełni 
funkcję – przewodniczący ZN

Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest 
więcej niż 25 zdających, liczbę 

członków ZN  zwiększa się
o 1 osobę na każdych kolejnych 

25 zdających.
podmiot 

prowadzący KKZ 
inny niż szkoła

Co najmniej 2 pracowników upoważnionych przez 
podmiot  prowadzący KKZ, z których co najmniej 
jeden nie prowadzi zajęć edukacyjnych ze zdającymi; 
jeden z tych pracowników pełni  funkcję PZN. 
Jeżeli podmiotem prowadzącym KKZ jest 
szkoła/placówka – skład ZN ustala się jak 
w szkole/placówce.
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SKŁAD ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH
część praktyczna egzaminu

Model
części 

Miejsce egzaminu Skład ZN Zwiększenie składu ZN

D, DK

szkoła/placówka
/centrum

PZN – nauczyciel lub instruktor praktycznej nauki 
zawodu  – zatrudniony w  szkole/placówce, w której 
odbywa się egzamin
CZN – nauczyciel lub instruktor praktycznej nauki 
zawodu zatrudnieni w innej szkole/placówce

Jeżeli w sali egzaminacyjnej 
jest więcej niż 25 zdających, 

liczbę członków ZN  
zwiększa się

o 1 osobę na każdych 
kolejnych 25 zdających.

podmiot 
prowadzący KKZ
lub pracodawca

PZN – pracownik upoważniony przez danego 
pracodawcę lub dany podmiot prowadzący KKZ 
CZN – pracownik upoważniony przez pracodawcę, 
gdy egzamin jest u pracodawcy lub pracownik 
upoważniony przez podmiot prowadzący KKZ, gdy 
egzamin  jest w podmiocie prowadzącym KKZ

W, WK

szkoła/placówka/
centrum

PZN – nauczyciel lub instruktor praktycznej nauki 
zawodu  – zatrudniony w szkole/placówce /centrum, 
w której odbywa się egzamin
CZN – egzaminator 

Jeżeli liczba zdających > 6
– na każdych kolejnych 6 
zdających wyznacza się 

dodatkowo egzaminatorapodmiot 
prowadzący KKZ

lub 
pracodawca

PZN – pracownik upoważniony przez danego 
pracodawcę lub dany podmiot prowadzący KKZ; 
CZN – egzaminator

60
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Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (PZE), nie później niż na miesiąc przed

pierwszym dniem terminu głównego egzaminu zawodowego*, powołuje członków
zespołu egzaminacyjnego (ZE) oraz może powołać zastępcę lub zastępców
przewodniczącego tego zespołu – (Załącznik 5. Informacji ), spośród nauczycieli
zatrudnionych w danej szkole lub placówce, a w przypadku pracodawcy lub podmiotu
prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy – spośród zatrudnionych u niego
pracowników.

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (PZE), nie później niż na miesiąc przed
pierwszym dniem terminu głównego egzaminu zawodowego*, spośród członków
zespołu egzaminacyjnego, powołuje zespoły nadzorujące przebieg części pisemnej
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (ZN) w poszczególnych salach
egzaminacyjnych oraz zespoły nadzorujące przebieg części praktycznej (ZN) – (Załącznik
5a. i 5b. Informacji) tego egzaminu w poszczególnych salach egzaminacyjnych i wyznacza
przewodniczących tych zespołów (PZN).

POWOŁANIE ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO 
oraz ZASTĘPCY (ów) PZE

*na miesiąc przed terminem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
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POWOŁYWANIE ZESPOŁOW NADZORUJĄCYCH

 W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele lub instruktorzy

praktycznej nauki zawodu, którzy prowadzą ze zdającymi zajęcia edukacyjne objęte

danym egzaminem zawodowym

 Nauczyciel lub instruktor praktycznej nauki zawodu zostają powołani w skład zespołu

nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem szkoły, placówki lub centrum, w którym są

zatrudnieni

W przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego nauczycieli
zatrudnionych w szkole, placówce lub centrum, w których jest przeprowadzana część
pisemna/ część praktyczna egzaminu, w której jedynym rezultatem jest dokumentacja, albo
nauczycieli zatrudnionych w innej szkole, placówce lub centrum, w skład zespołu
nadzorującego mogą wchodzić:
 inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania

stanowiska nauczyciela niezatrudnione w szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub
centrum kształcenia zawodowego;



Angażowanie egzaminatorów do pracy w zespołach nadzorujących 
egzamin zawodowy (egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie)

 Egzaminatorem nie może być nauczyciel lub instruktor praktycznej nauki zawodu
zatrudniony w szkole, placówce lub centrum, w której jest przeprowadzany egzamin.

 Egzaminatorem nie może być nauczyciel lub instruktor praktycznej nauki zawodu
zatrudnieni u pracodawcy, u którego jest przeprowadzana część praktyczna egzaminu
zawodowego.

 Jeżeli wyznaczony egzaminator, nie spełnia określonych warunków, niezwłocznie
powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, który wyznacza innego
egzaminatora do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego i przekazuje
informacje o nowym egzaminatorze przewodniczącemu zespołu egzaminującego.

 PZE (dyrektor OE) powołuje egzaminatora do zespołu nadzorującego z wykazu
egzaminatorów wyznaczonych na wykazie przekazanym przez OKE .

Dyrektora OE obowiązuje konieczność wymiany (rotacji) egzaminatorów oceniających

w danym OE

 W przypadkach szczególnych losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających egzaminatorowi
uczestniczenie w egzaminie, egzaminator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym
dyrektora OKE i PZE w ośrodku egzaminacyjnym, do którego został wyznaczony.

 Egzaminator wyznaczony przez dyrektora OKE do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu
zawodowego nie później niż na 1 miesiąc przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu
zawodowego ma obowiązek poinformować dyrektora szkoły, placówki lub centrum, w której jest
zatrudniony o terminie i miejscu egzaminu, do którego został wyznaczony.



Angażowanie egzaminatorów do pracy w zespołach nadzorujących 
egzamin zawodowy (egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie)

Uwaga:

 na udostępnionym w SIOEPKZ wykazie egzaminatorów pojawią się tylko Ci

egzaminatorzy, którzy zgłosili w SIOEPKZ swoją deklarację pracy/ dostępność dla

danej sesji

 wszyscy egzaminatorzy dla danej kwalifikacji (model w i wk) otrzymują informacje

z SIOEPKZ o rozpoczęciu zgłaszania się do danej sesji

 problemem jest brak aktualnych danych kontaktowych wielu egzaminatorów (adres

e-mail, telefon)

Z egzaminatorem wyznaczonym do udziału w przeprowadzaniu części praktycznej

egzaminu dyrektor OKE zawiera umowę określającą zakres jego obowiązków oraz

wysokość wynagrodzenia.

Egzaminatorzy, z którymi dyrektor OKE zawarł umowy, są zwolnieni od pracy

w szkole, placówce lub centrum, w której są zatrudnieni, na czas niezbędny do

przeprowadzenia egzaminu zawodowego – Formuła 2019, z zachowaniem prawa

do wynagrodzenia.



 PZE jest odpowiedzialny za nawiązanie kontaktu z egzaminatorami
w celu:

– ustalenia harmonogramu pracy

– odebrania potwierdzenia ich uczestnictwa w egzaminie

– przypomnienia o miejscu i terminie egzaminu – (dodatkowo na kilka dni 
przed egzaminem)

– ustalenia terminu i formy szkolenia

– ustalenia zasad kontaktu z egzaminatorem w trakcie egzaminu 
w przypadku wystąpienia sytuacji szczególnych.

PZE organizuje nocleg dla egzaminatorów, jeżeli wystąpi taka 
konieczność (OKE dofinansowuje koszty noclegu w wysokości 50 PLN).

EGZAMINATOR  W ZESPOLE NADZORUJĄCYM 
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - MODEL W i WK
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Dyrektor szkoły, placówki, centrum, podmiot prowadzący KKZ, pracodawca do przygotowania
stanowisk egzaminacyjnych i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania stanowisk
komputerowych, specjalistycznego sprzętu oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych
w czasie części praktycznej wyznacza:

Asystenta technicznego dla części praktycznej egzaminu w zakresie kwalifikacji, w których

rezultatem końcowym wykonania zadania jest wyrób lub usługa (model w i wk);

Administratora (opiekuna pracowni), w której będzie przeprowadzana część praktyczna

egzaminu w zakresie kwalifikacji, dla których jedynym rezultatem wykonania zadania

egzaminacyjnego jest dokumentacja, uzyskiwana przy użyciu komputera (model dk)

 Operatora egzaminu – dla części pisemnej przeprowadzanej z wykorzystaniem

elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu

Nauczyciele pełniący funkcję administratora (opiekuna) pracowni oraz nauczyciele wyznaczeni

do obsługi elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu (operatorzy egzaminu)

wykonują czynności związane z przygotowaniem stanowisk komputerowych oraz obsługą

elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu w ramach czynności o których mowa w art.

42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela.

Asystent techniczny, administrator (opiekun) pracowni i operator egzaminu nie 
wchodzą w skład ZN. 

Wyznaczenie osób do obsługi elektronicznego systemu 
przeprowadzania części pisemnej oraz przygotowania stanowisk 

do części praktycznej egzaminu o modelu dk, w i wk
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ASYSTENT TECHNICZNY - WYMAGANIA

 Asystentem technicznym może być osoba pełnoletnia, niebędąca uczniem szkoły albo
słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego w podmiocie, w którym
przeprowadzany jest egzamin zawodowy (egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie –
Formuła 2017), posiadająca kwalifikacje lub umiejętności właściwe dla zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania stanowisk egzaminacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz
maszyn i urządzeń wykorzystywanych w czasie części praktycznej egzaminu, której rezultatem
końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa.

 Dyrektor szkoły, placówki lub centrum, pracodawca lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny
kurs zawodowy przekazują dyrektorowi OKE nie później niż na 2 miesiące przed pierwszym
dniem terminu głównego egzaminu (terminem egzaminu – Formuła 2017) dane niezbędne
do zawarcia przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej umowy.

 Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zawiera z asystentami technicznymi umowy
określające zakres ich obowiązków oraz wysokość wynagrodzenia.

 Asystenci techniczni, biorący udział w przeprowadzaniu części praktycznej egzaminu,
z którymi dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zawarł umowy, są zwolnieni od pracy
w szkole, placówce lub centrum, w której są zatrudnieni, na czas niezbędny do
przeprowadzenia tego egzaminu, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.



WAŻNE INFORMACJE 



 Przystąpienie ucznia technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz słuchacza 
szkoły policealnej i branżowej szkoły II stopnia do egzaminu zawodowego we 
wskazanym przez dyrektora szkoły odpowiednio roku szkolnym lub semestrze 
jest jednym z warunków uzyskania promocji do następnej klasy, na następny 
semestr lub ukończenia szkoły.

 Dla ucznia branżowej szkoły I stopnia młodocianego pracownika zatrudnionego 
w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem 
warunkiem ukończenia szkoły jest przystąpienie do egzaminu czeladniczego 
prowadzonego przez komisje izb rzemieślniczych. Rodzaj obowiązkowego 
egzaminu dla ucznia młodocianego pracownika ustala dyrektor szkoły na 
podstawie umowy przedkładanej przez ucznia przy przyjęciu do szkoły (lub 
załącznika do tej umowy)

 Dla uczniów ostatnich klas technikum i słuchaczy branżowej szkoły II stopnia 
egzamin zawodowy powinien być wyznaczany najpóźniej na przedostatni 
semestr ostatniej klasy/ roku nauki (kończą szkołę w kwietniu)

 Uczniowie i słuchacze są informowani przez dyrektora szkoły o obowiązku 
przystąpienia do egzaminu zawodowego odpowiednio w danym roku szkolnym 
lub w danym semestrze nie później niż w terminie 10 dni od dnia rozpoczęcia 
danego roku szkolnego lub danego semestru 69

PRZYPOMINAMY!



Wszystkie działania związane z planowaniem i przeprowadzaniem

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2017

i egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 odbywają się

z wykorzystaniem systemu informatycznego obsługi egzaminów

zawodowych SIOEPKZ.

Obsługa SIOEPKZ wymaga stosowania Instrukcji SIOEPKZ, które są

udostępnione na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

w zakładce: Egzaminy Zawodowe/ SIOEPKZ i na stronach internetowych

okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Dodatkowo dostępne są filmy z webinarium, w trakcie którego zostało

omówione konfigurowanie komputera dla operatora egzaminu oraz

konfigurowanie komputerów zdających do egzaminu z wykorzystaniem

systemu elektronicznego.



Rejestry
Ośrodków 

Egzaminacyjnych
Lista ośrodków 

egzaminacyjnych

Dane
podstawowe 

ośrodka 
egzaminacyjnego 

WAŻNE!

 Należy sprawdzić DANE PODSTAWOWE OŚRODKA 

(powinny być one zgodne z danymi w SIO)

W przypadku błędów powinny być dokonane sprostowania najpierw w SIO, 

a następnie w SIOEPKZ.

 Należy sprawdzić lub dopisać dodatkowe dane w sekcji 

DANE KONTAKTOWE (SIOEPKZ).

AKTUALIZACJA/EDYCJA DANYCH OŚRODKA

Miejsca, w których nadal napotykamy na błędy/braki
 Błędy w nazwach OE
 Numer RSPO musi być zgodny z danymi w SIO
 Brak danych kontaktowych
 Brak lub błędnie zaznaczany typ OE.



 Dla danego OE może być utworzone tylko jedno konto 
z uprawnieniami dyrektora OE

 Dyrektor OE tworzy konta dla podległych mu pracowników

 Dyrektor OE może upoważnić osobę do odbioru materiałów 
egzaminacyjnych

 Każdy z pracowników pracuje na swoim koncie

Weryfikacja listy użytkowników/pracowników OE posiadających konto 
w SIOEPKZ.

Użytkownicy
Zarządzanie 

użytkownikami



Instrukcje dotyczące logowania do SIOEPKZ

Nr 
instrukcji

Nazywa instrukcji 

0001 Instrukcja pierwszego logowania dla dyrektorów OE

0002 Instrukcja sprawdzania danych konta dyrektora OE oraz wyboru 
metod komunikacji 

0003
Instrukcja sprawdzania danych podstawowych ośrodków 
egzaminacyjnych przez dyrektora OE

0012
Instrukcja dodawania konta pracownika OE o uprawnieniach 
Dyrektora OE

0013
Instrukcja dodawania konta pracownika OE o uprawnieniach 
członka zespołu egzaminacyjnego



Deklaracje dla zdających można składać, 
gdy są określone w SIOEPKZ daty 
graniczne dla danej sesji.

Daty graniczne sesji widoczne są na stronie 
głównej (aby przejść do strony głównej należy 
kliknąć ikonę         ).



Deklaracje zdających wprowadza się do SIOEPKZ zgodnie 
z typem szkoły, do której uczęszczają

Deklaracje osób, które są uczestnikami/ukończyły KKZ 
wprowadza do SIOEPKZ podmiot, 

który prowadzi/ prowadził ten KKZ

WPROWADZENIE I AKCEPTACJA DEKLARACJI



 Należy wybrać deklaracje ze statusem zaakceptowane i sprawdzić czy na 
liście znajdują się wszyscy zdający, którzy deklarowali przystąpienie do 
egzaminu

 Jeżeli lista się nie zgadza, należy skorzystać ze statusu przesłane (jeśli 
pojawi się lista deklaracji z takim statusem, to należy je zaakceptować) 

Proces 
egzaminowania

Deklaracje
Akceptacja 
deklaracji

WERYFIKACJA  AKCEPTACJI  ZŁOŻONYCH 

DEKLARACJI



NALEŻY PAMIĘTAĆ!

Tylko deklaracje ze statusem 

„ZAAKCEPTOWANY”
są uwzględniane w procesie 
planowania egzaminów.



DOSTOSOWANIA
FORMUŁA 2019 FORMUŁA 2017 

Dostosowania należy zaznaczyć w systemie do 9 listopada 2022 r. 



DOSTOSOWANIA W SIOEPKZ
FORMUŁA 2019  FORMUŁA 2017 



DOSTOSOWANIA W SIOEPKZ



DOSTOSOWANIA W SIOEPKZ
FORMUŁA 2017 FORMUŁA 2019



UPOWAŻNIENIA ORAZ MIEJSCA EGZAMINOWANIA
FORMUŁA 2019 FORMUŁA 2017 

 Zaplanowanie i przeprowadzenie egzaminu w części pisemnej w formie
elektronicznej oraz w części praktycznej wymaga złożenia do OKE w Gdańsku
wniosku o upoważnienie i uzyskanie upoważnienia dyrektora OKE.

 Wnioski o upoważnienie składane są obecnie elektronicznie w SIOEPKZ

 Złożenie wniosku wymaga wprowadzenia miejsc egzaminowania w sytuacji,
gdy nie były one wcześniej wprowadzone w SIOEPKZ.

 OKE weryfikuje złożone wnioski o upoważnienia i zatwierdza je bądź odrzuca, 
jeśli są niekompletne lub zawierają błędy. 

 Upoważnienie do przeprowadzania części pisemnej w formie elektronicznej 
jest udzielane OE niezależnie od formuły egzaminu, 

 Upoważnienie do przeprowadzenia części praktycznej udzielane jest odrębnie 
na każdą kwalifikację.

 Udzielenie upoważnienia w SIOEPKZ powoduje automatyczne 
zatwierdzenie miejsc egzaminowania. 
Jest to warunek niezbędny do planowania egzaminów!



Rejestry
Ośrodków 

egzaminacyjnych
Lista 

ośrodków
Upoważnienia

SKŁADANIE WNIOSKÓW O UPOWAŻNIENIE w SIOEPKZ 

Instrukcje dotyczące upoważnień/miejsca egzaminowania

Nr instrukcji Nazywa instrukcji 

0014
Instrukcja dodawania miejsca przeprowadzania egzaminu przez 
Dyrektora-Pracownika OE

0014A
Instrukcja Zmiany sposobu wnioskowania i wystawiania 
upoważnień na zorganizowanie egzaminów 
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Upoważnienie potwierdza, że szkoła, placówka, pracodawca lub podmiot prowadzący 
KKZ, posiada warunki zapewniające prawidłowy przebieg egzaminu w części praktycznej 
egzaminu zawodowego/egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 
a w szczególności:

 zapewnia warunki do realizacji kształcenia w danym zawodzie, określone w PP

 zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania przez zdających zadań 
egzaminacyjnych zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, z uwzględnieniem 
bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz warunki socjalne,

 zapewnia zdającym przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie w warunkach dostosowanych do ich potrzeb i możliwości,

 zapewnia zdającym pierwszą pomoc medyczną.

 Upoważnienia udziela się na okres nie dłuższy niż 3 lata.

 Upoważnienie może zostać przedłużone na kolejne okresy nie dłuższe niż 3 lata. 

 Wniosek o przedłużenie upoważnienia (Załącznik 1.) na kolejny okres składa się nie 
później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu, na jaki udzielono upoważnienia, lub 
okresu, na jaki przedłużono upoważnienie.

UPOWAŻANIENIE DYREKTORA OKE 
do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu  



PLANOWANIE EGZAMINU W SIOEPKZ 
FORMUŁA 2019 FORMUŁA 2017 

Nr instrukcji Nazywa instrukcji 

0015
Instrukcja planowania egzaminu typ Egzamin z wydrukowanymi 
arkuszami  (dotyczy tylko Formuły 2017)

0016
Instrukcja planowania egzaminu typ Egzamin na stanowiskach 
komputerowych

0017
Instrukcja planowania egzaminu typ Egzamin praktyczny 
– dokumentacja

0018
Instrukcja planowania egzaminu typ Egzamin praktyczny 
– wykonanie 

0019
Instrukcja sprawdzenia danych potrzebnych do dostarczenia 
materiałów egzaminacyjnych dla dyrektora ośrodka egzaminacyjnego 

0020
Instrukcja ustalenia osoby upoważnionej do odebrania materiałów 
egzaminacyjnych dla dyrektora OE
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PLANOWANIE EGZAMINU W SIOEPKZ 
FORMUŁA 2019 FORMUŁA 2017 

 Egzamin (obie części) planuje się oddzielnie dla każdego 
typu szkoły wyodrębnionej w zespole szkół/centrum

 Aby zaplanować jeden wspólny egzamin z kwalifikacji,
która występuje np. w dwóch typach szkół wchodzących
w skład tego samego zespołu szkół należy wystąpić do OKE
z prośbą o przeniesienie zdających i wskazać szkołę,
w której będzie organizowany egzamin.



DZIAŁANIA NIEZBĘDNE DO ZAPLANOWANIA 
EGZAMINU 

Wprowadzenie i akceptacja deklaracji 

Wprowadzenie miejsca egzaminowania 
i złożenie wniosku o upoważnienie 

Uzyskanie upoważnienia dyrektora OKE 

PLANOWANIE

EGZAMINU

w SIOEPKZ

Działania najpóźniej do 22.09.2022 r. 

Działania najpóźniej do 9.10.2022 r. 



PLANOWANIE EGZAMINU W SIOEPKZ
FORMUŁA 2019  FORMUŁA 2017 

Proces egzaminowania Egzaminy Egzaminy DODAJ

1. Wybrać odpowiednią część egzaminu
2. Wybrać datę egzaminu oraz godzinę 
3. Wybrać miejsce egzaminowania (jeżeli lista jest pusta to oznacza że OE nie posiada 

zatwierdzonych przez OKE miejsc egzaminowania)
4. Dodać zdających (zakładka dodaj zdających).



Wybrać odpowiednią część 
egzaminu i kwalifikację 
w przypadku egzaminu 
praktycznego

Wybrać datę oraz godzinę –

każda zmiana 
to oddzielny egzamin

Wybrać miejsce egzaminowania 
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PLANOWANIE CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU w SIOEPKZ

 Na przeprowadzenie jednej zmiany części pisemnej egzaminu będą przeznaczone
w systemie elektronicznym przeprowadzania egzaminu 2 godziny.

 Każda kolejna zmiana egzaminu w tej samej sali egzaminacyjnej nie może być
zaplanowana przed upływem 2 godzin od godziny rozpoczęcia w tej samej sali
zmiany poprzedzającej.

 Przy planowaniu czasu trwania każdej zmiany należy uwzględnić przypadki zdających
z wydłużonym czasem egzaminu.

 Możliwa do zaplanowania, maksymalna liczba zmian części pisemnej egzaminu w tej
samej sali egzaminacyjnej w ciągu jednego dnia wynosi 6.

 Dla każdego zgłoszonego w SIOEPKZ egzaminu jest przygotowywana jedna „paczka”
z zadaniami

 Na jednym serwerze egzaminacyjnym (w jednej sali), na jednej zmianie egzaminu,
można przeprowadzić egzamin z wykorzystaniem tylko jednej przygotowanej
„paczki” z zadaniami

 W jednej „paczce” mogą być zadania dla różnych kwalifikacji, ale z tej samej PP
(FORMUŁY egzaminu)

 O ile to możliwe należy planować egzaminy w pierwszych dniach przeprowadzania
egzaminu, a nie w dniu ostatnim.
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CZĘŚĆ PISEMNA Z WYKORZYSTANIEM 
SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO

W przypadku części pisemnej z wykorzystaniem systemu elektronicznego
w systemie pojawił się podział na podstawy programowe i możliwe godziny 
do wyboru.



EDYCJA TERMINU EGZAMINU

Planowanie 
egzaminu OE

Zmień termin Zapisz

Po każdej edycji w planowanym 
egzaminie należy zapisać zmiany

Zakładki w planowanym 
egzaminie 
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PLANOWANIE EGZAMINU W SIOEPKZ 
FORMUŁA 2019 FORMUŁA 2017 

 Zmiany terminu można dokonywać w planowanym 
egzaminie lub w egzaminie ze statusem nieprzesłany. 

 Po przekazaniu egzaminu do OKE wszelkie zmiany 
należy konsultować z pracownikiem  OKE w Gdańsku.
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WYBÓR EGZAMINATORA
Część praktyczna - model w i wk

 W zakładce DOSTĘPNOŚĆ EGZAMINATORÓW widoczni są wszyscy 
egzaminatorzy, którzy zgłosili dyspozycyjność, 

 W zakładce EGZAMINATORZY widoczni są egzaminatorzy spośród 
których powinni Państwo wybrać egzaminatora do swojego OE.

Bez przypisanego egzaminatora do danego egzaminu nie jest 
możliwe przekazanie egzaminu do OKE.
 Egzaminator powinien potwierdzić w SIOEPKZ udział w egzaminie.
 W każdym momencie, przed rozpoczęciem egzaminu, można 

zmienić egzaminatora (należy to wpisać do SIOEPKZ).



Planowanie 
egzaminu OE

Zespół 
nadzorujący

Egzaminatorzy

Wybrać egzaminatora z listy

Wybór egzaminatora 
dotyczy planowania części 
praktycznej egzaminu



Wybór egzaminatora 

Zmiana egzaminatora 

Zapisz zmiany 

1-200

1-200

1-200

1-200



Planowanie 
egzaminu OE

Zespół 
nadzorujący

Egzaminatorzy
Dostępność 

egzaminatorów
Rozmieszczenie miejsc 

egzaminowania 

Wybór zadań jawnych 



Planowanie 
egzaminu OE

Zespół 
nadzorujący

Egzaminatorzy
Dostępność 

egzaminatorów
Rozmieszczenie miejsc 

egzaminowania 

Doprecyzowanie przez 
OE typu posiadanego 
stanowiska 
egzaminacyjnego 



Planowanie 
egzaminu OE

Zespół 
nadzorujący

Egzaminatorzy
Dostępność 

egzaminatorów

Rozmieszczenie 
miejsca 

egzaminowania 

Zdający 
egzamin



Planowanie 
egzaminu 

OE

Zespół 
nadzorujący

Egzaminatorzy
Dostępność 

egzaminatorów

Rozmieszczenie 
miejsca 

egzaminowania 

Zdający 
egzamin

Adres 
dostawy

Sprawdzić 
poprawność adresu 
dostawy

Wybrać osobę 
upoważnią do doboru 
materiałów 
egzaminacyjnych



PRZEKAZANIE ZAPLANOWANEGO EGZAMINU
do akceptacji przez OKE



WERYFIKACJA PRZESŁANYCH EGZAMINÓW DO OKE

Proces 
egzaminowania

Egzaminy Egzaminy
Status 

akceptacji
( przesłany )

Akceptacja egzaminów nastąpi po zamknięciu 
procesu planowania. 
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Dziękuję Państwu za uwagę!

Aleksandra Dąbrowska


