
Zgłoszenie do okręgowej komisji kwalifikacyjnego kursu zawodowego 

 

Zgłoszenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego wprowadza się do SIOEPKZ (systemu informatycznego obsługi 

egzaminów zawodowych).  

Wszystkie działania związane z planowaniem i przeprowadzaniem egzaminu zawodowego – Formuła 2019 

odbywają się z wykorzystaniem systemu informatycznego obsługi egzaminów zawodowych SIOEPKZ. Dostęp do 

SIOEPKZ uzyskuje od właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej szkoła, placówka, centrum, podmiot 

prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, pracodawca po raz pierwszy przeprowadzający egzamin zawodowy – 

Formuła 2019. 

Obsługa SIOEPKZ wymaga stosowania Instrukcji SIOEPKZ, które są udostępnione na stronie internetowej 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakładce: Egzaminy Zawodowe/ SIOEPKZ i na stronach internetowych 

okręgowych komisji egzaminacyjnych. Dane do logowania się do SIOEPKZ są podane w Serwisie Informacyjnym 

Dyrektora Szkoły – https://oke.wroc.pl /serwisy 

1. Podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) jest zobowiązany poinformować okręgową komisję 

egzaminacyjną właściwą ze względu na miejsce prowadzenia tego kursu w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia 

kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym (zgłoszenie do SIOEPKZ), o rozpoczęciu kształcenia na 

kwalifikacyjnym kursie zawodowym, podając:  

a. oznaczenie podmiotu, z uwzględnieniem danych identyfikacyjnych podmiotu zgodnie z wymaganiami komisji 

okręgowej, w tym w szczególności: nazwę podmiotu, imię i nazwisko kierownika podmiotu, telefony kontaktowe, 

dane do komunikacji elektronicznej oraz kategorię podmiotu, zgodnie art. 117  Prawo oświatowe:  

- publiczna lub niepubliczna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe, w tym: branżowa szkoła I stopnia, 

branżowa szkoła II stopnia, technikum, szkoła policealna – w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz 

w zakresie innych zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła,  

- publiczna placówka kształcenia ustawicznego (centrum kształcenia ustawicznego) lub niepubliczna placówka 

kształcenia ustawicznego,  

- centrum kształcenia zawodowego,  

- instytucja rynku pracy prowadząca działalność edukacyjno-szkoleniową,  

- podmiot prowadzący działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, 

b. nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, oraz nazwę i symbol 

kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, w zakresie której 

jest prowadzone kształcenie,  

c. termin rozpoczęcia i zakończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego, liczbę słuchaczy kwalifikacyjnego kursu 

zawodowego. 

- Obowiązek zgłoszenia do okręgowej komisji egzaminacyjnej kwalifikacyjnego kursu zawodowego (w 

SIOEPKZ) nie dotyczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w ramach którego branżowa szkoła II stopnia 

organizuje zajęcia edukacyjne, o których mowa w art. 109 ust. 2a. ustawy Prawo oświatowe – tylko dla 

słuchaczy branżowej szkoły II stopnia.  

- W przypadku, gdy słuchacze branżowej szkoły II stopnia nie są jedynymi uczestnikami kwalifikacyjnego kursu 

zawodowego, kurs należy zgłosić do okręgowej komisji egzaminacyjnej z liczbą uczestników, wynikającą z liczby 

osób, które nie są słuchaczami szkoły branżowej. 

- Publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych – mogą 

prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych 

zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła. 

- Od dnia 1 września 2020 r. podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 ustawy 

Prawo oświatowe, mogą prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe, jeżeli posiadają akredytację kuratora 

oświaty, o której mowa w art. 118 ustawy Prawo oświatowe. 

2. Podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, u którego w danym roku szkolnym będzie po raz pierwszy 

przeprowadzony egzamin zawodowy do 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzający rok szkolny, w którym ma 

być przeprowadzony egzamin jest zobowiązany:  

a. zgłosić miejsce przeprowadzenia egzaminu zawodowego do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej 

właściwej ze względu na miejsce prowadzenia tego kursu (wprowadzić dane dotyczące miejsca egzaminu do 

SIOEPKZ),  

b. złożyć wniosek o udzielenie upoważnienia podmiotowi prowadzącemu KKZ do przeprowadzenia części 

praktycznej egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji, w których ten egzamin będzie przeprowadzany 

c. złożyć wniosek o upoważnienie podmiotu prowadzącego KKZ do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu 

zawodowego. 

 

Wnioski o upoważnienie i przedłużenie upoważnienia są składane elektronicznie w SIOEPKZ (Instrukcja 0014A). 

Złożenie wniosku o upoważnienia wymaga wcześniejszego wprowadzenia do SIOEPKZ miejsc egzaminowania 

w sytuacji, gdy nie były one wcześniej wprowadzone w SIOEPKZ (Instrukcja 0014). 

Wniosek o przedłużenie upoważnienia można złożyć w SIOEPKZ jedynie dla upoważnień uzyskanych przez 

SIOEPKZ (po uzyskaniu upoważnienia przez SIOEPKZ). 

OKE we Wrocławiu weryfikuje złożone wnioski i zatwierdza je bądź odrzuca, jeśli są niekompletne lub zawierają 

błędy.  

Upoważnienie do przeprowadzania części pisemnej jest udzielane niezależnie od kwalifikacji, natomiast 

upoważnienie do przeprowadzenia części praktycznej udzielane jest odrębnie na każdą kwalifikację. 

Udzielenie upoważnienia w SIOEPKZ powoduje automatyczne zatwierdzenie miejsc egzaminowania. 


