
Dla kogo jest przeprowadzany egzamin zawodowy wg podstawy programowej z 2017? 

1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany: 
a. z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub w zawodach szkolnictwa 

zawodowego 
b. na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach 

szkolnictwa zawodowego. 
 

2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie umożliwia uzyskanie: 
a. świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji, 
b. dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – w przypadku uzyskania świadectw 

potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiadania 
wykształcenia zasadniczego zawodowego, wykształcenia zasadniczego branżowego, 
wykształcenia średniego branżowego lub wykształcenia średniego (odpowiednio do 
wymaganego dla danego zawodu poziomu wykształcenia). 

 

3. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany jako egzamin 
eksternistyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla osób, które: 
a. ukończyły gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową  

oraz 
b. co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym wyodrębniono daną 

kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. 
 

Egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie nie przeprowadza się 
w zawodach ujętych w „Wykazie zawodów, w których nie przeprowadza się egzaminów 
eksternistycznych” stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 
egzaminów eksternistycznych. 
Do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przystępują również 
absolwenci techników i szkół policealnych, absolwenci szkół branżowych I stopnia oraz osoby, które 
ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, jeżeli przystępują do egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie lub jego części po raz trzeci lub kolejny. Zdających tych nie dotyczy wyżej 
przywołany wykaz zawodów. 
 

 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 
podstawę programową kształcenia w zawodach z 2017 r. przystępują: 

1) uczniowie dotychczasowego czteroletniego technikum branżowych szkół I stopnia, oraz uczniowie 
i słuchacze szkół policealnych, którzy rozpoczęli kształcenie w w latach szkolnych 2017/2018 i 
2018/2019 i realizują podstawę programową z 2017 r.   
Uczniowie dotychczasowego czteroletniego technikum, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem 
szkolnym 2017/2018, a nie uzyskali promocji do klasy programowo wyższej, powtarzają 
naukę i realizują podstawę programową z 2017 r. 

2) absolwenci dotychczasowego technikum, którzy realizowali podstawę programową z 2017 roku – 
do zakończenia roku szkolnego 2026/2027 

3) absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy realizowali podstawę programową z 2017 roku – do 
zakończenia roku szkolnego 2025/2026 

4) absolwenci szkoły policealnej, którzy realizowali podstawę programową z 2017 roku – do 
zakończenia roku szkolnego 2025/2026 

5) osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony w oparciu o podstawę 
programową z 2017 r.  – do dnia 31 października 2027 r. 

6) osoby spełniające warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych, które 
w okresie od dnia 31 stycznia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. po raz pierwszy złożą wniosek o 
dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z zakresu 
co najmniej jednej z kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie zgodnie z podstawą 
programową kształcenia w zawodach z 2017 r. oraz przystępujący do eksternistycznego egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie absolwenci branżowej szkoły I stopnia, 
dotychczasowego czteroletniego technikum i szkoły policealnej, w których kształcenie było 
realizowane zgodnie z podstawą programową z 2017 roku, a także osoby, które ukończyły 
kwalifikacyjny kurs zawodowy przeprowadzany zgodnie z podstawą programową 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.   

7) osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy 
dorosłych, jeżeli program przyuczenia uwzględniał wymagania określone  
w podstawie programowej kształcenia w zawodach z 2017 r. zgłoszonych przez starostę do 
okręgowej komisji egzaminacyjnej – od dnia 31 października 2027 r. 

 


