
Eksterni, absolwenci zlikwidowanych szkół i osoby dorosłe 
 

Osoby dorosłe, eksterni i absolwenci zlikwidowanych szkół, składają deklarację nie później niż 
na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego. 
 
W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który 
nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu 
zawodowego.  

Osoba przystępująca do eksternistycznego egzaminu zawodowego składa deklarację 
dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej (Załącznik 3c). 
Osoba przystępująca do eksternistycznego egzaminu zawodowego składa deklarację 
(Załącznik 3c) wraz z wnioskiem o dopuszczenie do eksternistycznego egzaminu 
zawodowego (Załącznik 13), w terminie określonym dla złożenia tego wniosku:  

− do dnia 31 stycznia – jeżeli zdający zamierza przystąpić do egzaminu w tym samym 
roku, w którym składa wniosek, 

− do dnia 30 września – jeżeli zamierza przystąpić do tego egzaminu w roku następnym. 
 

Młodociany zatrudniony u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem dokształcający się w 
ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego lub u pracodawcy, zdaje egzamin 
eksternistyczny zawodowy, deklarację (Załącznik 3c). składa dyrektorowi okręgowej komisji 
egzaminacyjnej wraz z wnioskiem (Załącznik 13), w terminie określonym dla złożenia tego 
wniosku 

− do dnia 31 stycznia – jeżeli zdający zamierza przystąpić do egzaminu w tym samym 
roku, w którym składa wniosek, 

− do dnia 30 września – jeżeli zamierza przystąpić do tego egzaminu w roku następnym. 
 

Młodociany zatrudniony u pracodawcy będącego rzemieślnikiem zdaje egzamin 
kwalifikacyjny na tytuł czeladnika przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb 
rzemieślniczych, zgodnie z przepisami dotyczącymi egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły 
czeladnika i mistrza w zawodzie. 
 

Osoba:  
a. która posiada świadectwo lub inny dokument wydane za granicą potwierdzające  

w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie, o których mowa w art. 93 ust. 1 
ustawy,  

b. która posiada świadectwo lub inny dokument wydane za granicą i uznane  
w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument potwierdzający wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub wykształcenie średnie, o których mowa w art. 93 ust. 2 i 3 ustawy,  

c. której wykształcenie zasadnicze zawodowe lub wykształcenie średnie zostało 
potwierdzone zgodnie z art. 93a ustawy,  

d. która posiada świadectwo szkolne uzyskane za granicą uznane za równorzędne 
świadectwu ukończenia odpowiedniej szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły 
ponadpodstawowej w drodze nostryfikacji, o której mowa w art. 93 ust. 2 ustawy, w 
brzmieniu obowiązującym przed dniem 31 marca 2015 r. 

składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu 
na miejsce zamieszkania, a jeżeli posiada ona miejsce zamieszkania za granicą – dyrektorowi 
okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na ostatnie miejsce jej zamieszkania 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Załącznik 3a).  
 

W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły albo likwidacji w szkole kształcenia w 
danym zawodzie - absolwent zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, technikum 
uzupełniającego i szkoły policealnej, który do końca roku szkolnego 2016/2017 nie zdał 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo nie przystąpił do tego egzaminu 
składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na 
miejsce zamieszkania tego absolwenta (Załącznik 3a). Do deklaracji absolwent dołącza 
świadectwo ukończenia szkoły. 
 

Osoba dorosła, która jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia 
do pracy dorosłych, o której mowa odpowiednio w art. 53c i art. 53d ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, składa deklarację dyrektorowi 
okręgowej komisji egzaminacyjnej (Załącznik 3c) wraz z wnioskiem o dopuszczenie do 
egzaminu zawodowego (Załącznik 13a), na 2 miesiące przed zakończeniem programu 
przygotowania zawodowego. Zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego 
osoba ta przekazuje okręgowej komisji egzaminacyjnej po ukończeniu przygotowanie 
zawodowego dorosłych. 



 
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie złożonych w komisji okręgowej 
deklaracji, sporządza wykaz osób zawierający informacje zawarte w deklaracjach, wskazuje 
miejsce przystąpienia tych osób do części pisemnej i części praktycznej egzaminu oraz 
informuje o tym: 

a. dyrektora szkoły lub placówki, pracodawcę lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny 
kurs zawodowy, w których przystąpią te osoby do egzaminu nie później niż na 2 
miesiące przed terminem tego egzaminu zawodowego, 

b. osobę, która złożyła deklarację w okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na 
miesiąc przed terminem tego egzaminu. 

 
Załączniki 
 
3a. Deklaracja przystąpienia do egzaminu absolwent zlikwidowanej szkoły/osoba posiadająca 

świadectwo uzyskane za granicą 

3c. Deklaracja przystąpienia do egzaminu osoba dorosła/ekstern 

13. Wniosek o dopuszczenie do eksternistycznego egzaminu zawodowego 

13a. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu zawodowego (uczestnik przygotowania zawodowego 

dorosłych) 


