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14. PONOWNE PRZYSTĄPIENIE ZDAJĄCEGO DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO 

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
 
14.1. Ponowne przystąpienie absolwenta i osoby, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy 

 Zdający – absolwent oraz osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy: 

− który, nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub odpowiedniej 

części tego egzaminu w wyznaczonym terminie albo 

− którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

została unieważniona, albo 

− który nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie liczby 

punktów z danej części tego egzaminu 

– ma prawo przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub odpowiedniej części 

tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania, z tym, że w przypadku, gdy przystępuje 

do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub jego części po raz trzeci lub kolejny, zdaje 

ten egzamin lub jego część na zasadach określonych dla egzaminu eksternistycznego potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie, z tym, że tego zdającego nie dotyczy wykaz zawodów, o którym mowa w 

art.10 ust. 6 ustawy o systemie oświaty. 

14.2. Ponowne przystąpienie do egzaminu osoby dorosłej, która ukończyła przygotowanie zawodowe 

dorosłych oraz osoby, która przystąpiła do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie  

 Zdający – osoba dorosła, która przystąpiła do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie po 

ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych oraz osoba, która przystąpiła do egzaminu 

eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i nie uzyskała z jednej części tego 

egzaminu wymaganej do zdania liczby punktów, ma prawo przystąpić do tej części egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w kolejnych terminach jego przeprowadzania przez okres 

5 lat, licząc od dnia, w którym przystąpiła do tego egzaminu po raz pierwszy. 

14.3. Przepisy wspólne dla zdających, o których mowa w pkt 14.1 i 14.2  

 1. Po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym zdający po raz pierwszy: 

− przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i nie uzyskał z jednej części 

tego egzaminu wymaganej do zdania liczby punktów, albo 

− przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, którego część pisemna lub 

część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie została unieważniona, albo 

− nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie w wyznaczonym terminie  

– zdający ten przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w pełnym zakresie. 

2. W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

przez zdającego, który nie zdał egzaminu lub jednej części, deklarację składa się po otrzymaniu 

informacji o wynikach z poszczególnych części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 

z zachowaniem terminu ustalonego na składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.   

3. Jeżeli zdający, o którym mowa w pkt 2, otrzymał informację o wynikach z poszczególnych części 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, po upływie terminu składania deklaracji, składa 

deklarację w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie określonym w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie 

harmonogramu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


