
 

 

 

 
 
 
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 sierpnia 2016 r. w sprawie 
harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego 
zawodowego w 2017 roku 

 
Na podstawie: 

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

jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156, ze zm.), zwanej dalej „ustawą” 

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. 

z 2015 r., poz. 673) 

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów 

eksternistycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 188, ze zm.) 

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego 

w 2017 r.  

 
Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dotyczy również 

egzaminu eksternistycznego zawodowego. 

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE  
dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły 

w styczniu 

 
1. Etap pisemny 

27 lutego 2017 r. (poniedziałek), godz. 12:00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół 

prowadzących kształcenie zawodowe   

  

2. Etap praktyczny 

 28 lutego 2017 r. (wtorek)  – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół 

policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika   

 od 1 do 4 marca 2017 r. – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych 

kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe   

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe: 
31 marca 2017 r. 

Termin przekazania szkołom dyplomów: 31 marca 2017 r. 

Termin wydania zdającym dyplomów: 31 marca 2017 r. 
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HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 
dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły 

w kwietniu lub czerwcu 

 
1. Etap pisemny 

12 czerwca 2017 r. (poniedziałek), godz. 12:00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół 

prowadzących kształcenie zawodowe 

  

2. Etap praktyczny   

 13 czerwca 2017 r. (wtorek) – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół 

policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika 

 od 4 lipca do 8 lipca 2017 r. – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół 

policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły 

zawodowe 

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe: 
25 sierpnia 2017 r. 

Termin przekazania szkołom dyplomów: 25 sierpnia 2017 r. 

Termin wydania zdającym dyplomów: 25 sierpnia 2017 r. 
 

 

 

Uwaga! 
 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (egzamin w starej formule) dla absolwentów 

zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej 

przeprowadzony zostanie w roku szkolnym 2016/2017 po raz ostatni.  
 

(Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw [Dz.U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206]). 

 
Dla osób, które ukończyły szkołę w styczniu, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 

przeprowadzony będzie po raz ostatni w okresie od lutego do marca 2017 roku, a dla osób, które 

ukończyły szkołę w kwietniu lub w czerwcu, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 

przeprowadzony będzie po raz ostatni w okresie od czerwca do lipca 2017 roku. 
 

(Zgodnie z §113 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów  w szkołach publicznych [Dz.U. Nr 83, poz.562, z późn. zm., w brzmieniu 

obowiązującym przed 1 września 2012 r.]).  
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HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE  

(kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach) 

 

Sesja 1. Styczeń – luty 2017 

Część pisemna 
Część praktyczna 

Model „d” Modele: „w”, „wk” i „dk” 

12 stycznia 2017 r. 9 stycznia 2017 r. 
od 16 stycznia do 23 lutego 2017 r. 

Szczegółowy harmonogram dla kwalifikacji – por. Załącznik 1. 

 
Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji 

styczeń – luty 2017 
31 marca 2017 r. 

Termin przekazania szkołom, placówkom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym 

kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2017 

31 marca 2017 r. 

Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw potwierdzających 

kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających 

kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2017 

31 marca 2017 r. 

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 

dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 28 kwietnia 2017 r. 
26 maja 2017 r. 

 

Sesja 2. Czerwiec – lipiec 2017 

Część pisemna 
Część praktyczna 

Model „d” Modele: „w”, „wk” i „dk” 

20 czerwca 2017 r. 26 czerwca 2017 r. 
od 16 czerwca do 8 lipca 2017 r. 

Szczegółowy harmonogram dla kwalifikacji – por. Załącznik 1. 

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji 

czerwiec – lipiec 2017 
25 sierpnia 2017 r. 

Termin przekazania szkołom, placówkom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym 

kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2017 

25 sierpnia 2017 r. 

Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw potwierdzających 

kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających 

kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2017 

25 sierpnia 2017 r. 

 

 

Sesja wyłącznie dla kwalifikacji Z.22 i Z.23 (technik pożarnictwa) 

Część pisemna 
Część praktyczna 

Z.22 

8 maja 2017 r. od 9 maja do 26 maja 2017 r. 

 Z.23 

6 czerwca 2017 r. 7 czerwca 2017 r. 

 
Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie: 

Z.22: 23 czerwca 2017 r. 

Z.23: 23 czerwca 2017 r. 

Termin przekazania szkołom, placówkom, pracodawcom oraz podmiotom 

prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: 

Z.22: 23 czerwca 2017 r. 

Z.23: 23 czerwca 2017 r. 

Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw 

potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom 

dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 

Z.22: 23 czerwca 2017 r. 

Z.23: 23 czerwca 2017 r. 

 
dr Marcin Smolik 

dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
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Załącznik 1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: szczegółowy harmonogram sesji 

dla poszczególnych kwalifikacji 

 

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

o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

obowiązującej w roku szkolnym 2016/2017 

Egzamin 
Termin egzaminu 

 styczeń – luty 2017 

Termin egzaminu  

czerwiec – lipiec 2017 

Część 

pisemna 

z wykorzystaniem arkuszy i kart 

odpowiedzi 
12 stycznia 20 czerwca 

z wykorzystaniem elektronicznego 

systemu przeprowadzania egzaminu 

 

 

 

 

 

 

 

Część 

praktyczna 

w zakresie 

kwalifikacji 

o modelu 

„d” 

A.21, A.23, A.28, A.29, A.30, 

A.31, A.32, A.33, A.34, A.39, 

A.40, A.41, A.42, A.44, A.45, 

A.46, A.47, A.48, A.49, A.50, 

A.51, A.52, A.53, A.56, A.58, 

A.61, A.63, A.64, A.66, A.67, 

A.68, A.69, A.70, A.72, A.73, 

A.74,  

B.22, B.27, B.28, B.29, B.31, 

B.32, B.33, B.35, B.36,  

E.17, E.18, E.20, E.22, E.23, 

E.24, E.29,   

M.10, M.31, M.33, M.34, 

M.35, M.36, M.37, M.38, 

M.39, M.40, M.41, M.42, 

M.43,  

R.2, R.6, R.7, R.8, R.9, R.11, 

R.13, R.15, R.16, R.17, R.18, 

R.19, R.21, R.22, R.23, R.24, 

R.25,  

S.9,  

T.7, T.8, T.10, T.11, T.12, T.13, 

T.14, T.15, T.16, T.17,  

Z.3, Z.9, Z.10, Z.13, Z.16 

9 stycznia 26 czerwca 

„dk” 

A.20 17–19 stycznia 24–30 czerwca 

A.22 16–18 stycznia 27–28 czerwca 

A.24 24 stycznia 27–28 czerwca 

A.25 24–26 stycznia 
22–24 czerwca oraz 

29 czerwca – 1 lipca 

A.26 17–18 stycznia 28 czerwca – 1 lipca 

A.27 1–3 lutego 
24 czerwca oraz  

30 czerwca – 2 lipca 

A.35 17–18 stycznia 
22–23 czerwca oraz 

29–30 czerwca 

A.36 24–27 stycznia 24–28 czerwca 

A.38 23–25 stycznia 27–29 czerwca 

A.54 23–25 stycznia 27 czerwca – 1 lipca 

A.65 26–28 stycznia 
22–24 czerwca oraz 

29 czerwca 

B.30 24–27 stycznia 29 czerwca oraz 1 lipca 

E.11 24–25 stycznia 28 czerwca 

E.14 23–26 stycznia 27–28 czerwca oraz 1 lipca 

E.19 
27–28 stycznia oraz  

30–31 stycznia 
27 czerwca – 1 lipca 

M.32 30–31 stycznia 28–29 czerwca 

M.44 30 stycznia – 2 lutego 27–28 czerwca 
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„wk” 

E.12 
30 stycznia – 6 lutego oraz 

13–18 lutego 

24–25 czerwca oraz 

28 czerwca – 2 lipca 

E.13 
5–11 lutego oraz  

19–23 lutego 

19–25 czerwca oraz 

28 czerwca – 2 lipca 

E.15 
17–18 stycznia oraz  

31 stycznia – 2 lutego 
27 czerwca – 3 lipca 

E.16 
30 stycznia – 3 lutego oraz 

11–14 lutego 
29 czerwca – 4 lipca 

S.4 17–18 stycznia 22–23 czerwca 

„w” 

A.60 10–15 lutego 28–29 czerwca 

B.34 
28 stycznia – 1 lutego oraz 

17–21 lutego 
27 czerwca – 3 lipca 

M.11 
27–31 stycznia oraz  

10–15 lutego 
22 czerwca – 8 lipca 

R.3 

technik agrobiznesu:  

27 stycznia – 2 lutego  

technik rolnik i rolnik:        

27 stycznia – 10 lutego 

technik agrobiznesu:  

16–22 czerwca  

technik rolnik i rolnik:     

16 czerwca – 2 lipca   

Z.1 27–30 stycznia  27 czerwca – 3 lipca 

Z.4, Z.5, Z.6, Z.7 
27–31 stycznia oraz  

10–14 lutego 

17–25 czerwca oraz 

27 czerwca – 3 lipca 

Z.12 3 lutego 30 czerwca 

Z.14 27–31 stycznia 27 czerwca – 3 lipca 

Z.15 10–14 lutego  27 czerwca – 3 lipca 

Z.17 
27–31 stycznia oraz  

11–13 lutego 
27 czerwca – 3 lipca 

Z.19 27–30 stycznia  27 czerwca – 3 lipca 

Z.20 10–14 lutego 28 czerwca – 4 lipca 

A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, 

A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, 

A.13, A.14, A.15, A.16, A.17, 

A.18, A.19, A.37, A.43, A.55, 

A.57, A.59, A.62, A.71 

B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, 

B.7, B.8, B.9, B.10, B.11, B.12, 

B.13, B.14, B.15, B.16, B.17, 

B.18, B.19, B.20, B.21, B.23, 

B.24, B.25, B.26,  

E.1, E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.7, 

E.8, E.9, E.10, E.21, E.25, E.26, 

E.27, E.28, E.30, E.31 

M.1, M.2, M.3, M.4, M.5, M.6, 

M.7, M.8, M.9, M.12, M.13, 

M.14, M.15, M.16, M.17, M.18, 

M.19, M.20, M.21, M.22, M.23, 

M.24, M.25, M.26, M.27, M.28, 

M.29, M.30, M.45,  

R.1, R.4, R.5, R.10, R.12, R.14, 

R.20, R.26,  

S.1, S.2, S.3, S.5, S.6, S.7, S.8,  

T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.9, 

T.18, 

Z.2, Z.8, Z.11, Z.18, Z.21 

27–31 stycznia oraz  

10–18 lutego 
22 czerwca – 8 lipca 

 

Uwaga!  
W przypadku kwalifikacji: E.32, E.33, E.34, E.35, M.46, M.47, M.48 oraz R.27 egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

w roku szkolnym 2016/2017 zostanie przeprowadzony wyłącznie w sesji czerwiec – lipiec 2017, pod warunkiem zgłoszenia do 

okręgowej komisji egzaminacyjnej osób chętnych do przystąpienia do egzaminu w ww. kwalifikacjach (eksternów lub słuchaczy 

kkz). Szczegółowy harmonogram egzaminu w ww. kwalifikacjach zostanie w takiej sytuacji ogłoszony nie później niż 31 grudnia 

2016 r. Informatory zostaną opublikowane na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl) nie później niż 30 listopada 2016 r. 

http://www.cke.edu.pl/

