
 

 

 
 

 
 
 
 
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie 
harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  
oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku 
według podstawy programowej kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.1- formuła 2017 
 

Aktualizacja z 12 września 2019 r. 
 
 

 

 
Na podstawie: 

 art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r. 

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  zawodowego i egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1707), zwanym dalej 

„rozporządzeniem z 2019 r.” 

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów 

eksternistycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1717) 

 § 17 ust. 9 w zw. z § 39 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 

2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1700)2 zwanym dalej „rozporządzeniem o drukach” 

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz 

egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 r. - formuła 2017, 

w tym daty wydania zdającym, o których mowa § 39 ust. 1-3 rozporządzenia o drukach, dyplomów 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

(Harmonogram egzaminu podany jest na str. 2-6) 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 860, ze zm.). 
2 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 czerwca 2018 r. dotyczący terminów przekazywania dyplomów 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe utracił moc z dniem 6 września 2019 r.  
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HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – formuła 2017  
Kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.  
 

Sesja 1. 2020 Zima (Styczeń– Luty 2020) 
Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2020: do 15 września 2019 r. 

Część pisemna 
Część praktyczna 

Model „d” Model „w”, „wk” i „dk” 

10 stycznia 2020 r. 9 stycznia 2020 r. 
od 11 stycznia do 15 lutego 2020 r. 

Szczegółowy harmonogram dla kwalifikacji – por. Załącznik 

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – 

luty 2020 
20 marca 2020 r.  

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym 

kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji 

styczeń – luty 2020 
20 marca 2020 r.  

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom świadectw potwierdzających 

kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe dla sesji styczeń – luty 2020 
20 marca 2020 r.  

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 

dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 24 kwietnia 2020 r. 
22 maja 2020 r.   

 

Sesja 2. 2020 Lato (Czerwiec – Lipiec 2020) 
Termin składania 

deklaracji na sesję 

czerwiec – lipiec 2020: 

do 7 lutego 2020 r. 

w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy 

nie zdali tego egzaminu w sesji 2020 Zima – do 27 marca 2020 r. 

Część pisemna 
Część praktyczna 

Model „d” Model „w”, „wk” i „dk” 

23 czerwca 2020 r. 22 czerwca 2020 r. 
od 24 czerwca do 9 lipca 2020 r. 

Szczegółowy harmonogram dla kwalifikacji – por. Załącznik 
 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – 

lipiec 2020 
31 sierpnia 2020 r. 

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym 

kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji 

czerwiec – lipiec 2020 
31 sierpnia 2020 r. 

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom świadectw potwierdzających 

kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2020 
31 sierpnia 2020 r. 

 

Sesja wyłącznie dla kwalifikacji MS.20 oraz MS.21 (technik pożarnictwa; Czerwiec 2020) 

Część pisemna Część praktyczna 

MS.20  

2 czerwca 2020 r. od 8 czerwca do 27 czerwca 2020 r. (model „w”) 

MS.21 

3 czerwca 2020 r. 4 czerwca 2020 r. (model „d”) 

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

technik pożarnictwa: 
MS.20 10 lipca 2020 r.  

MS.21 19 czerwca 2020 r. 

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom, pracodawcom oraz podmiotom 

prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa: 

MS.20 10 lipca 2020 r.  

MS.21 19 czerwca 2020 r. 

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom świadectw 

potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom 

dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik pożarnictwa: 

MS.20 10 lipca 2020 r.  

MS.21 19 czerwca 2020 r. 
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Daty wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie z § 39 ust. 4 

rozporządzenia o drukach 

 

Jako daty wydania zdającym, o których mowa w § 39 ust.1-3 rozporządzenia o drukach, dyplomów potwierdzających 

kwalifikacje zawodowe zostają ustalone odpowiednio: piąty, piętnasty lub dwudziesty piąty dzień każdego miesiąca, 

z zastrzeżeniem, że okres pomiędzy złożeniem przez zdającego do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej 

wniosku oraz dokumentów, o których mowa w § 39 ust. 4 rozporządzenia o drukach, a wydaniem dyplomu nie może 

być dłuższy niż 14 dni.  

 

Jeżeli odpowiednio piąty, piętnasty lub dwudziesty piąty dzień danego miesiąca przypada w dzień wolny od pracy, 

jako datę wydania dyplomu należy przyjąć pierwszy dzień roboczy przypadający po odpowiednio piątym, piętnastym 

lub dwudziestym piątym dniu danego miesiąca.  

 

Poprzez „datę wydania” rozumie się datę wydrukowaną na dyplomie. 
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Załącznik. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: szczegółowy harmonogram sesji dla 

poszczególnych kwalifikacji - formuła 2017 
 

(Kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.) 
 

Uwaga! Godziny rozpoczęcia części pisemnej i części praktycznej egzaminu są podane w Informacji 

o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

obowiązującej w roku szkolnym 2019/2020 - formuła 2017, która zgodnie z § 122 rozporządzenia z 2019 r. 

jest ogłaszana nie później niż do dnia 12 września 2019 r. 

Egzamin 2020 Zima 2020 Lato 

Część 

pisemna 

z wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi 

10 stycznia 23 czerwca z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania 

egzaminu 

 

 

 

 

 

 

 

Część 

praktyczna 

w zakresie 

kwalifikacji 

o modelu 

 

„d” 

AU.04, AU.22, AU.24, AU.26, AU.31, AU.32, 

AU.33, AU.34,AU.37, AU.38, AU.41, AU.42, 

AU.43, AU.44, AU.45, AU.46, AU.47, AU.48, 

AU.49, AU.50, AU.51, AU.52, AU.53, AU.56, 

AU.58, AU.59, AU.61, AU.63, AU.64, AU.66, 

AU.67, AU.68, AU.69,  

BD.18, BD.21, BD.22, BD.23, BD.24, BD.25, 

BD.28, BD.30, BD.32 

EE.06, EE.12, EE.14, EE.18 EE.22, EE.24, EE.25, 

EE.26, 

MG.10, MG.31, MG.33, MG.34, MG.35, MG.36, 

MG.37, MG.38, MG.39, MG.40, MG.41, MG.42, 

MG.43, 

RL.02, RL.07, RL.08, RL.09, RL.10, RL.12, RL.13, 

RL.15, RL.16, RL.17, RL.18, RL.19, RL.21, RL.22, 

RL.23, RL.24, RL.25  

TG.08, TG.09, TG.11, TG.12, TG.13, TG.14, TG.15, 

TG.16, TG.17, TG.18, 

ST.09 MS.03, MS.09, MS.10, MS.12 

9 stycznia 22 czerwca 

„dk” 

AU.23 17–19 stycznia 24–28 czerwca 

AU.25 11–13 stycznia 24–26 czerwca 

AU.27 17 stycznia 24 czerwca 

AU.28 17–19 stycznia 24–28 czerwca 

AU.29 17–18 stycznia 24–25 czerwca  

AU.30 13–14 stycznia  25–26 czerwca  

AU.35 14–16 stycznia 24–26 czerwca 

AU.36 16–18 stycznia 26–28 czerwca 

AU.40 13–15 stycznia 24–25 czerwca 

AU.54 11–14 stycznia 26–28 czerwca  

AU.65 18–20 stycznia 27–29 czerwca 

EE.07 16–17 stycznia 24 czerwca 

EE.09 18–20 stycznia 25–27 czerwca 

EE.21 14 stycznia 27 czerwca  

MG.32 15–16 stycznia 25–26 czerwca 

MG.44 14–17 stycznia 24–25 czerwca 

 

 

„wk” 

 

 

 

EE.08 
24–25 stycznia oraz 

7–8 lutego 

29 czerwca–5 

lipca 

EE.10 11–12 lutego 
27 czerwca–1 

lipca 

EE.11 12–13 lutego  2–5 lipca 

EE.17 28–29 stycznia 26–27 czerwca 
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„wk” 

EE.29 17–18 stycznia  26–27 czerwca 

MS.16 

 

24–25 stycznia oraz  

7–8 lutego 

27 czerwca–1 

lipca 

ST.04 16–27 stycznia 
27 czerwca–5 

lipca 

ST.05 16–27 stycznia 
27 czerwca–5 

lipca 

„w” 

AU.39 
11–20 stycznia oraz  

7–12 lutego 

20 czerwca–3 

lipca 

AU.60 10–12 lutego 25–27 czerwca 

AU.62 
11–15 stycznia oraz  

7–10 lutego 
25–30 czerwca  

BD.31 
11–14 stycznia oraz 

7–10 lutego 

27 czerwca–3 

lipca 

MG.11 
23–30 stycznia oraz 

11–15 lutego 

27 czerwca– 8 

lipca 

RL.03 

technik agrobiznesu,     

technik rolnik, rolnik  

18–21 stycznia  

technik rolnik, rolnik        
1–8 lutego 

technik 

agrobiznesu,   

technik rolnik, 

rolnik  

26–30 czerwca  

technik rolnik, 

rolnik      

1–8 lipca 

RL.11 24–28 stycznia 24–28 czerwca 

MS.01 25–28 stycznia  26–30 czerwca 

MS.02 
11–15 stycznia oraz  

7–12 lutego 

27 czerwca–3 

lipca 

MS.04, MS.05, MS.06, MS.07, MS.08,  
24–26 stycznia oraz  

7–9 lutego 

27 czerwca–2 

lipca 

MS.13 24–26 stycznia 27–29 czerwca 

MS.14 7–9 lutego 
30 czerwca–2 

lipca 

MS.15  
24-27 stycznia oraz 

7–10 lutego 
29–30 czerwca 

MS.16 
24-25 stycznia oraz 

7–10 lutego 

27 czerwca–1 

lipca 

MS.17 24–28 stycznia 
27 czerwca–1 

lipca 

MS.18 8–11 lutego 27–30 czerwca 

MS.11, MS.19  24–27 stycznia  
30 czerwca–1 

lipca 

AU.01, AU.02, AU.03, AU.05, AU.06, AU.07, 

AU.08, AU.09, AU.10, AU.11, AU.12, AU.13, 

AU.14, AU.15, AU.16, AU.17, AU.18, AU.19, 

AU.20, AU.21, AU.55, AU.57,    

BD.01, BD.02, BD.03, BD.04, BD.05, BD.06, 

BD.07, BD.08, BD.09, BD.10, BD.11, BD.12, 

BD.13, BD.14, BD.15, BD.16, BD.17, BD.19, 

BD.20, BD.26, BD.27, BD.29, BD.33   

EE.01, EE.02, EE.03, EE.04, EE.05, EE.13, EE.15, 

EE.16, EE.19, EE.20, EE.23, EE.27, EE.28, 

MG.01, MG.02, MG.03, MG.04, MG.05, MG.06, 

MG.07, MG.08, MG.09, MG.12, MG.13, MG.14, 

MG.15, MG.16, MG.17, MG.18, MG.19, MG.20, 

11–20 stycznia oraz  

7–12 lutego 

27 czerwca–9 

lipca 
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MG.21, MG.22, MG.23, MG.24, MG.25, MG.26, 

MG.27, MG.28, MG.29, MG.30, 

RL.01, RL.04, RL.05, RL.06, RL.14, RL.20, RL.26, 

ST.01, ST.02, ST.03, ST.06, ST.07, ST.08, 

TG.01, TG.02, TG.03, TG.04, TG.05, TG.06, TG.07, 

TG.10 
 

Szczegółowy harmonogram egzaminów z kwalifikacji, w których kształcenie odbywa się w ramach eksperymentów 

pedagogicznych, zostanie ogłoszony przez właściwą terytorialnie okręgową komisję egzaminacyjną na 5 miesięcy przed 

terminem egzaminu. 

 

 

 
 


