
Miejsce przeprowadzania egzaminu 
 

1. Do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: 
a. uczeń przystępuje w szkole, do której uczęszcza, 
b. absolwent przystępuje w szkole, którą ukończył, 
c. osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy przystępuje w podmiocie 

prowadzącym kurs lub w miejscu wskazanym przez ten podmiot, 
d. w uzasadnionych przypadkach uczeń, absolwent lub osoba, która ukończyła kwalifikacyjny 

kurs zawodowy, mogą przystąpić do części pisemnej egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie w innym miejscu, niż miejsce, o którym mowa w lit. a, b i c, 
wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, 

e. osoba dorosła, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy 
dorosłych oraz osoba dopuszczona do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie  przystępują w szkole, placówce, centrum, u pracodawcy lub 
podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, wskazanych przez dyrektora 
okręgowej komisji egzaminacyjnej.  
 

2. Do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: 
a. uczeń przystępuje w szkole, do której uczęszcza, albo w placówce albo centrum, w którym 

odbywa praktyczną naukę zawodu, lub u pracodawcy, u którego odbywa praktyczną naukę 
zawodu, 

b. absolwent przystępuje w szkole, którą ukończył, albo w placówce albo centrum, w którym 
odbywał praktyczną naukę zawodu, lub u pracodawcy, u którego odbywał praktyczna naukę 
zawodu, 

c. osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy przystępuje w podmiocie 
prowadzącym ten kurs lub w miejscu wskazanym przez ten podmiot, 

d. w uzasadnionych przypadkach uczeń, absolwent lub osoba, która ukończyła kwalifikacyjny 
kurs zawodowy, mogą przystąpić do części praktycznej egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie w innym miejscu niż miejsce, o którym mowa w lit. a, b i c, 
wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, 

e. osoba dorosła, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy 
dorosłych oraz osoba dopuszczona do egzaminu eksternistycznego potwierdzajacego 
kwalifikacje w zawodzie  przystępuje w szkole, placówce, centrum, u pracodawcy lub 
podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, wskazanych przez dyrektora 
okręgowej komisji egzaminacyjnej. 
 

3. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności 
zdającego, na wniosek zdającego oraz za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, 
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla tego zdającego może być przeprowadzony 
w miejscu innym niż szkoła, placówka, centrum, u pracodawcy lub w podmiocie prowadzącym 
kwalifikacyjny kurs zawodowy. 
Wniosek składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na miesiąc 
przed terminem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, określonym w 
komunikacie dyrektora CKE w sprawie harmonogramu egzaminu. W uzasadnionych 
przypadkach wniosek może być złożony w terminie późniejszym. 

 
Za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu zawodowego w szkole, placówce, 
u pracodawcy i w podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy odpowiada 
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, którym jest: 
a. w szkole lub placówce – dyrektor szkoły lub placówki,  
b. w podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy – osoba kierująca tym 

podmiotem, lub osoba przez nią wskazana, 
c. u pracodawcy – pracodawca, lub osoba przez niego wskazana. 

 


