
Uczestnicy i osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy 
 
Uczestnik lub osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, 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.  

 
Podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, na podstawie złożonych deklaracji, 
sporządza wykaz osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, zamierzających 
przystąpić do egzaminu zawodowego i przekazuje go w postaci elektronicznej w terminie 7 dni 
od dnia upływu terminu składania deklaracji, dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej 
właściwej ze względu na miejsce prowadzenia tego kursu. Wykaz zawiera informacje zawarte 
w deklaracjach, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu 
zawodowego oraz informację o posiadaniu przez daną osobę, która ukończyła ten kurs, 
dokumentu stanowiącego podstawę dostosowania warunków lub formy przeprowadzania 
egzaminu zawodowego.  

 
Podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, który kończy się nie później niż na 
miesiąc przed terminem egzaminu zawodowego, na podstawie złożonych deklaracji, sporządza 
wykaz uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego zamierzających przystąpić do 
egzaminu zawodowego i przekazuje go w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania 
deklaracji dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce 
prowadzenia tego kursu. Wykaz zawiera informacje zawarte w deklaracjach oraz informację o 
posiadaniu przez danego uczestnika kwalifikacyjnego kursu zawodowego dokumentu 
stanowiącego podstawę dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu 
zawodowego. Informację o numerze i dacie wydania zaświadczenia o ukończeniu 
kwalifikacyjnego kursu zawodowego podmiot prowadzący ten kurs przekazuje dyrektorowi 
okręgowej komisji egzaminacyjnej niezwłocznie po wydaniu tego zaświadczenia.  
 
Załącznik: 

3b. Deklaracja przystąpienia do egzaminu uczestnik KKZ/osoba, która ukończyła KKZ 
 

Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, bezpośrednio po jego ukończeniu 
składa deklarację podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz  
z zaświadczeniem o ukończeniu tego kursu  (Załącznik 3b).  

 
Osoba uczestnicząca w kwalifikacyjnym kursie zawodowym, który kończy się nie później niż 
na miesiąc przed terminem egzaminu zawodowego, składa deklarację podmiotowi 
prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy (Załącznik 3b). Zaświadczenie o ukończeniu 
kwalifikacyjnego kursu zawodowego osoba ta dołącza do deklaracji niezwłocznie po jego 
otrzymaniu.  

 
Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy i nie złożyła deklaracji podmiotowi 
prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy oraz osoba, która ponownie przystępuje do 
egzaminu zawodowego, składają deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej 
wraz z zaświadczeniem o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (Załącznik 3b). 


