
HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO 

FORMUŁA 2019 (kwalifikacje 3-literowe) 
 

 
Sesja 1. 2023 Zima 

Termin składania deklaracji na sesję 2023 Zima: do 15 września 2022 r. 
W przypadku ponownego przystępowania do egzamin przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w 
sesji 2023 Zima – do 7 kwietnia 2023 r. 
 

Termin główny:   9 – 21 stycznia 2023 r. 
 

Część pisemna:   10 – 14 stycznia 2023 r. 
 

Część praktyczna 

model „d”    9 stycznia 2023 r. 
model „w”, „wk” i „dk”  9 – 21 stycznia 2023 r. 
 

Termin dodatkowy:  30 – 31 stycznia 2023 r. 
Część pisemna   30 stycznia 2023 r. 
Część praktyczna 
model „d”    31 stycznia 2023 r. 
model „w”, „wk” i „dk”  31 stycznia 2023 r. 
Dokładne terminy zostaną ogłoszone - listopad/grudzień 2022 r. 
 

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom 
prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji 2023 Zima 

31 marca 2023 r. 
Data zamieszczana na certyfikatach i dyplomach jako data wydania certyfikatów kwalifikacji zawodowych 
dla sesji 2023 Zima oraz jako data wydania dyplomów zawodowych dla sesji 2023 Zima oraz jako data 
zdania egzaminu zawodowego w tej sesji 31 marca 2023 r. 
Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym 
kwalifikacyjne kursy zawodowe certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji 2023 Zima oraz termin 
przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla sesji 2023 Zima do 7 kwietnia 2023 r. 
Termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 
28 kwietnia 2023 r. 26 maja 2023 r. 
 
Sesja 2. 2023 Lato 

Termin składania deklaracji na sesję 2023 Lato: do 7 lutego 2023 r. 
W przypadku ponownego przystępowania do egzamin przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w 
sesji 2023 Zima – do 7 kwietnia 2023 r. 
 
Termin główny:  1 – 18 czerwca 2023 r. 
 
Część pisemna   2 – 7 czerwca 2023 r. 
 
Część praktyczna 

model „d”    1 czerwca 2023 r. 
model „w”, „wk” i „dk”  1 – 18 czerwca 2023 r 
Termin dodatkowy:  28 – 29 czerwca 2023 r. 
Część pisemna   28 czerwca 2023 r. 
Część praktyczna  
model „d”    29 czerwca 2023 r. 
model „w”, „wk” i „dk”  29 czerwca 2023 r. 
Dokładne terminy zostaną ogłoszone - kwiecień/maj 2023 r. 
 

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom 
prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji 2023 Lato 
31 sierpnia 2023 r. 
Data zamieszczana na certyfikatach i dyplomach jako data wydania certyfikatów kwalifikacji zawodowych 



dla sesji 2023 Lato oraz jako data wydania dyplomów zawodowych dla sesji 2023 Lato oraz jako data 
zdania egzaminu zawodowego w tej sesji 31 sierpnia 2023 r 

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym 
kwalifikacyjne kursy zawodowe certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji 2023 Lato oraz termin 
przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla sesji 2023 Lato do 8 września 2023 r 
 
Model „d”: 
T. elektryk   ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 
T. elektronik    ELM.05 Eksploatacja urządzeń elektronicznych 
T. organizacji turystyki  HGT.07 Przygotowanie  imprez i usług turystycznych 

HGT.08 Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i  usług turystycznych 
Model „dk”: 
T. grafiki i poligrafii cyfrowej  PGF.04 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji 

cyfrowych 
T. reklamy    PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego 
    PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową 
T. informatyk  INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz 

bazami danych 
T. programista   INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji 

INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz 
bazami danych 

 
Model „w”: 
T. elektryk  ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń 

elektrycznych 
T. elektronik    ELM.02 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych 
T. grafiki i poligrafii cyfrowej  PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 
 
Model „wk”: 
T. mechatronik  ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów 

mechatronicznych 
ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów 
mechatronicznych 

T. informatyk  INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń 
peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych 

 


