
Uprawnienia egzaminatorów - zmiany 
w związku z regulacjami wprowadzonymi przez ustawę wprowadzającą Prawo oświatowe, nowelizację ustawy o systemie oświaty  

oraz nowelizację rozporządzenia w sprawie […] sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów […] 
Stan na dzień 9 marca 2018 r. 

1. Egzaminatorzy sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej z dniem 1 września 2016 r. przestali 
być egzaminatorami w zakresie sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole 
podstawowej i egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w 
ramowym planie nauczania szkoły podstawowej dla dorosłych. Z dniem 1 września 2016 r. okręgowe 
komisje egzaminacyjne zaprzestały prowadzenia ewidencji tych egzaminatorów. 

2. Egzaminatorzy egzaminu gimnazjalnego  
a. z dniem 1 stycznia 2018 r. stali się egzaminatorami w zakresie egzaminu ósmoklasisty 

i egzaminatorami egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
określonych w ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych 

b. do dnia 31 sierpnia 2020 r. zachowują uprawnienia egzaminatorów w zakresie egzaminu 
gimnazjalnego i egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych 
w ramowym planie nauczania dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych i 
dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych. Z dniem 31 sierpnia 2020 r. okręgowe komisje 
egzaminacyjne zaprzestają prowadzenia ewidencji tych egzaminatorów  

3. Egzaminatorzy egzaminu maturalnego 
a. zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia w zakresie egzaminu maturalnego 
b. z dniem 1 stycznia 2020 r. stają się egzaminatorami w zakresie egzaminów eksternistycznych z 

zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej 
szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia 

c. do dnia 1 lipca 2020 zachowują uprawnienia egzaminatorów egzaminu eksternistycznego z 
zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej 
szkoły zawodowej. Z dniem 1 lipca 2020 r. okręgowe komisje egzaminacyjne zaprzestają 
prowadzenia ewidencji tych egzaminatorów 

4. Egzaminatorzy egzaminu zawodowego 
a. zachowują uprawnienia w zakresie zawodów objętych dotychczasowym wpisem do ewidencji 

(do 31 grudnia 2025 r.) 
b. od dnia 8 marca 2018 r. uprawnienia w zakresie zawodów objętych dotychczasowym wpisem do 

ewidencji obejmują także odpowiadające im zawody ujęte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego określonej w rozporządzeniu MEN z dnia 13 marca 2017 r. (Dz.U. poz. 622 i 2356) 

c. w przypadku zawodów ujętych w powyższej klasyfikacji nieodpowiadających zawodom 
istniejącym w dotychczasowej ewidencji egzaminatorów, rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie […] prowadzenia ewidencji egzaminatorów [..] 
(Dz.U. z 2018 r., poz. 403) zawiera wykaz tych zawodów wraz z określeniem, jaki zakres egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obejmują (§2) 

d. z dniem 31 grudnia 2025 r. okręgowe komisje egzaminacyjne zaprzestaną prowadzenia ewidencji 
egzaminatorów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zawodach 
ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej w następujących 
rozporządzeniach: 
• rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 7) 
• rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 2094) 


