
Informacja dla absolwentów o opłatach za egzamin maturalny 

 

1. Egzamin maturalny zarówno w części ustnej jak i w części pisemnej jest odpłatny dla: 

- absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu  
na tym samym poziomie po raz trzeci i kolejny (nie licząc terminu poprawkowego w sierpniu),  

- absolwentów, którzy przystępują do matury z tego samego przedmiotu dodatkowego, który  
w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili. 

2. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa i wynosi 50 zł. za egzamin zarówno w części ustnej jak  
i pisemnej.  
 
3. Opłata za egzamin maturalny nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia  
do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu. 
 
4. Opłatę należy wnieść w terminie między 1 stycznia a 7 marca 2019 r.  

NUMER RACHUNKU,  
90 1010 1674 0032 9022 3100 0000 

Bank: NBP Oddział Okręgowy we Wrocławiu 
Informacja dla wpłacających z zagranicy: 

Kod SWIFT: NBPLPLPW 
Nr IBAN: PL90101016740032902231000000 

5. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości 
przystąpienia do tego egzaminu. 
 

6. Dowód wniesienia opłaty wpłaty należy wysłać pocztą, mailem, lub faxem na adres Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu podany wyżej lub dostarczyć osobiście w terminie między  
1 stycznia a 7 lutego. Kopię dowodu wpłaty, w tym samym terminie, należy przedłożyć dyrektorowi 
szkoły, w której przystępuje się do matury. Na przekazie muszą się znaleźć następujące informacje: 
Imię, nazwisko, PESEL osoby zobowiązanej do wniesienia opłaty, nazwa przedmiotu/przedmiotów, 
za które została wniesiona opłata. 

 

7. O zwolnienie z opłat mogą się ubiegać osoby, których dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie  
nie przekracza 754,00 zł. netto (od 1 listopada 2017). Wniosek (Zał. 26) wraz z dokumentami 
potwierdzającymi wysokość dochodów należy przesłać do OKE w terminie do 31 grudnia 2018 r. 

 

8. Wykazy osób zobowiązanych do wniesienia opłaty za egzamin maturalny znajdują się w szkole oraz 
w serwisie Wyniki egzaminów.  


