
 
  

   

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 maja 2020 r. w sprawie 

harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2020 roku według podstaw 

programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r.1 –   

Formuła 2019  

  

 

  
  

Na podstawie:  

 art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1481, z późn. zm.)  

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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), zwanym dalej 

„rozporządzeniem z 2019 r.”  

 § 17 ust. 9 w zw. z § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 

2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz.  

1700)2 zwanym dalej „rozporządzeniem o drukach”  

 § 11i ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 

2020 r. poz. 493, z późn. zm.), 

 

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania,  ustalam harmonogram 

przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2020 r. – Formuła 2019, w tym daty wydania 

dyplomów zawodowych zdającym, o których mowa w § 13 ust. 1–3 rozporządzenia o drukach.  

 

W 2020 roku nie przeprowadza się egzaminu eksternistycznego zawodowego. 

  

  

   

  

  

  
 

  

  
(Harmonogram egzaminu podany jest na str. 2–4)  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach 

szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 991, z późn. zm.).  



 
 Komunikat o harmonogramie egzaminu zawodowego w 2020 roku – Formuła 2019  

  
 Strona 2 z 4  

 

HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO – Formuła 2019 

Kształcenie zgodnie z podstawami programowymi kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r. 

  

Sesja Lato 2020 ( sierpień-wrzesień 2020) 

 
Termin składania deklaracji na sesję 

sierpień-wrzesień 2020 

                                           do 7 lutego 2020 r.  

Termin główny: 17–28 sierpnia 2020 r. 

Część pisemna  
Część praktyczna  

Model „d”  Model „w”, „wk” i „dk”  

18-20 sierpnia 2020 r.  17 sierpnia 2020 r.  
od 19 sierpnia do 28 sierpnia 2020 r.  

Szczegółowy harmonogram dla kwalifikacji – por. Załącznik  

Termin dodatkowy: 1–5 września 2020 r.  

Część pisemna 
Część praktyczna 

Model „d”  Model „w”, „wk” i „dk”  

2 września 2020 r. 1 września 2020 r. 
4–5 września 2020 r. 

Szczegółowy harmonogram dla kwalifikacji – por. Załącznik 

Uwaga: egzaminy zawodowe zaplanowane zgodnie z komunikatem dyrektora  Centralnej  Komisji  Egzaminacyjnej  

z 10 września 2019 r.  w sprawie harmonogramu  przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2020 roku, który utracił 

moc 10 kwietnia 2020 r.1 – będą musiały zostać ponownie zaplanowane przez szkoły/ośrodki egzaminacyjne  

w systemie informatycznym obsługi egzaminów zawodowych (SIOEPKZ). 
 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego dla sesji sierpień-wrzesień 2020  
12 października 2020 r.   

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom, pracodawcom oraz podmiotom 

prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji 

sierpień-wrzesień 2020 
12 października 2020 r.   

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom certyfikatów 

kwalifikacji zawodowych oraz termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla 

sesji sierpień-wrzesień 2020 
19 października 2020 r.   

  

 

Terminy sesji wyłącznie dla kwalifikacji: BPO.03 (technik pożarnictwa) 

Część pisemna  Część praktyczna  

BPO.03 

Termin główny 

11–12 sierpnia 2020 r. 
Termin główny  

17–21 sierpnia 2020 r. (model „w”) 
Termin dodatkowy 

17 sierpnia 2020 r. 

Termin dodatkowy  

26 sierpnia 2020 r. 

 Termin ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego w zawodzie technik pożarnictwa   12 października 2020 r.  

Termin przekazania szkołom, placówkom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym 

kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego w zawodzie technik 

pożarnictwa  
12 października 2020 r. 

Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom certyfikatów kwalifikacji 

zawodowych  w zawodzie technik pożarnictwa  
19 października 2020 r.  

 
  

                                                            
1  Patrz: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493, z późn. zm.). 
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Daty wydania dyplomów zawodowych zgodnie z § 13 ust. 4 rozporządzenia o drukach  

  
Jako daty wydania dyplomów zawodowych zdającym, o których mowa w § 13 ust.1–3 rozporządzenia o drukach, 

zostają ustalone odpowiednio: piąty, piętnasty lub dwudziesty piąty dzień każdego miesiąca, z zastrzeżeniem, że okres 

pomiędzy złożeniem przez zdającego do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosku oraz dokumentów, 

o których mowa w § 13 ust. 4 rozporządzenia o drukach, a wydaniem dyplomu nie może być dłuższy niż 14 dni.   

  
Jeżeli odpowiednio piąty, piętnasty lub dwudziesty piąty dzień danego miesiąca przypada w dzień wolny od pracy, 

jako datę wydania dyplomu należy przyjąć pierwszy dzień roboczy przypadający po odpowiednio piątym, piętnastym 

lub dwudziestym piątym dniu danego miesiąca.   
  
Poprzez „datę wydania” rozumie się datę wydrukowaną na dyplomie.  
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Załącznik. Egzamin zawodowy: szczegółowy harmonogram sesji dla poszczególnych kwalifikacji –  

Formuła 2019  
  

Kształcenie zgodnie z podstawami programowymi kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego               

z 16 maja 2019 r.  

 

Uwaga! Godziny rozpoczęcia części pisemnej i części praktycznej egzaminu są podane w Informacji 

o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującej w roku szkolnym 2019/2020 

– Formuła 2019. 

 

Egzamin  2020 Lato (sierpień-wrzesień )  

 
Termin główny Termin dodatkowy 

Część 

pisemna  

z wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi  

(dotyczy arkuszy dostosowanych) 
18 sierpnia  

2 września 
z wykorzystaniem elektronicznego systemu 

przeprowadzania egzaminu  18–20 sierpnia 

 Część 

praktyczna 

w zakresie  
kwalifikacji  
o modelu  
 

„d” 
 

EKA.02, EKA.03, EKA.08 

 
17 sierpnia  1 września 

„w” 

 

AUD.06, AUD.07, 

MED.01, MED.03, MED.12, 

MEP.02, MEP.03, 

OGR.01, 

SPO.01, SPO.05 

 

19–28 sierpnia 

 

 

 

4–5 września 

„wk” AUD.08, AUD.09      19–28 sierpnia  4–5 września 

  

 

  

  

  


