
INFORMACJA 

O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA 

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 

2018/2019 

https://www.oke.poznan.pl/cms,2193,procedury_informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu.htm 

 przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w 

zawodach z 2012 r. 

oraz 

 przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w 

zawodach z 2017 r. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2018- 2019 

przeprowadzany jest w trakcie dwóch sesji: 

Sesja zimowa: styczeń – luty 2019r. 

Sesja letnia: czerwiec – lipiec 2019r. 

Egzamin składa się z dwóch części: 
pisemnej – odbywającej się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu 

praktycznej – w formie dokumentu (d), dokumentu z komputerem (dk), wykonania z komputerem (wk) 

oraz wykonania (w). 

Terminy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2019 roku (na 

podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 sierpnia 2019 r.) 

 
Sesja 1. 2019 Zima (styczeń – luty 2019) 
Termin składania deklaracji na sesję styczeń – 

luty 2019  
do 9 września 2018 r. 

Część pisemna  Część praktyczna 
Model „d”  Model „w”, „wk” i „dk” 

10 stycznia 2019 r.  
9 stycznia 

2019 r.  
od 11 stycznia do 16 lutego 2019 

r. 

 
Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie dla sesji 

styczeń – luty 2019  
22 marca 2019 r. 

Termin przekazania szkołom, placówkom, pracodawcom oraz 

podmiotom prowadzącym 

kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2019 

22 marca 2019 r. 

Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw 

potwierdzających 

kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom 

dyplomów potwierdzających 

kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2019 

22 marca 2019 r. 

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających 

kwalifikacje zawodowe 

dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 26 kwietnia 

2019 r. 

24 maja 2019 r. 

 

 

 

 



Sesja 2. 2019 Lato (czerwiec – lipiec 2019) 
Termin składania deklaracji na sesję 

czerwiec – lipiec 2019 
do 18 lutego 2019 r. 

do 29 marca 2019 r. (7 dni po otrzymaniu 

informacji o wynikach 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie) w przypadku 

ponownego przystępowania do egzaminu przez 

zdających (uczniów, 

osoby, które ukończyły kkz oraz absolwentów), 

którzy nie zdali tego 

egzaminu w sesji styczeń -luty 2019 

 

Część pisemna  Część praktyczna 
Model „d”  Model „w”, „wk” i „dk” 

18 czerwca 2019 r.  
17 czerwca 

2019 r.  
od 21 czerwca do 4 lipca 2019 

r. 

 
Termin ogłaszania wyników egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji 

czerwiec – lipiec 2019  
30 sierpnia 2019 r. 

Termin przekazania szkołom, placówkom, 

pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym 

kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2019 

30 sierpnia 2019 r. 

Termin przekazania szkołom, placówkom i 

pracodawcom świadectw potwierdzających 

kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania 

szkołom dyplomów potwierdzających 

kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 

2019 

30 sierpnia 2019 r. 

 

Sesja wyłącznie dla kwalifikacji Z.22, MS.20 

oraz Z.23 , MS.21 (technik pożarnictwa; 2019 

Maj) 
Część pisemna  Część praktyczna 

Z.22, MS.20 
 

7 maja 2019 r.  od 8 maja do 25 maja 2019 r. (model „w”) 
Z.23, MS.21 

 
5 czerwca 2019 r.  6 czerwca 2019 r. (model „d”) 

 
Termin ogłaszania wyników egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie: 

Z.22, MS.20: 12 czerwca 2019 r. 

Z.23, MS.21: 21 czerwca 2019 r. 

Termin przekazania szkołom, placówkom, 

pracodawcom oraz podmiotom 

prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe 

wyników egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: 

Z.22, MS.20: 21 czerwca 2019 r. 

Z.23, MS.21: 21 czerwca 2019 r. 

Termin przekazania szkołom, placówkom i 

pracodawcom świadectw 

potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz 

termin przekazania szkołom 

dyplomów potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe: 

Z.22, MS.20: 21 czerwca 2019 r. 

Z.23, MS.21: 21 czerwca 2019 r. 

 
 



Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 

2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form 

przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 

roku szkolnym 2018/2019  

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/396/komunikat_o_dostosowaniach_egz_zaw_2018_2019.pdf 

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że zasady 

wydawania dyplomów potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe, 

uzyskiwanych w wyniku "nowych" egzaminów zawodowych, określa § 10b 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2010 r. w 

sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych 

(j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 893 ze zmianami).  

https://www.oke.poznan.pl/cms,2725,informacja_o_zasadach_wydawania_dyplomow_potwierdzajacych_k
walifikacje_zawodowe.htm 

 

Opłaty za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

https://www.oke.poznan.pl/cms,4024,oplata_za_egzamin_zawodowy.htm 

 

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 29 maja 2017 r. w sprawie 

wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym 

przedmiotem lub dziedziną wiedzy. 

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/450/komunikat_olimpiady_zaw_2019.pdf 

 

Informacje ogólne dla osób, które uczęszczają na kwalifikacyjny kurs 

zawodowy lub ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy 

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/396/informacja_dla_kkz.pdf 

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/396/komunikat_o_dostosowaniach_egz_zaw_2018_2019.pdf
https://www.oke.poznan.pl/cms,2725,informacja_o_zasadach_wydawania_dyplomow_potwierdzajacych_kwalifikacje_zawodowe.htm
https://www.oke.poznan.pl/cms,2725,informacja_o_zasadach_wydawania_dyplomow_potwierdzajacych_kwalifikacje_zawodowe.htm

