
 

 

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z  24 stycznia 2018 r. 
dotycząca opłaty za egzamin maturalny 
 

Uprzejmie przypominam wszystkim osobom, które w 2018 r. zamierzają po raz kolejny 

przystąpić do egzaminu maturalnego, że w pewnych, określonych w przepisach prawa 

przypadkach1, przystąpienie do egzaminu maturalnego wymaga wcześniejszego wniesienia 

opłaty.  

 

1. Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy: 

A. przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego 

przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny (jeden raz = 

jeden rok)  
 

Przykład 1. 

Pan Andrzej przystąpił do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie 

podstawowym po raz pierwszy w 2014 r. – najpierw w maju, a następnie do sesji poprawkowej 

w sierpniu, za każdym razem nie osiągając wymaganego do zdania progu 30% punktów. W 2015 r. 

pan Andrzej nie przystępował do egzaminu, natomiast w 2016 r. przystąpił do egzaminu 

maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz drugi – najpierw w czerwcu (w maju 

był chory), a następnie w sierpniu, ponownie nie osiągając wymaganego progu 30%. W 2018 r. pan 

Andrzej postanawia przystąpić do obowiązkowego egzaminu z matematyki po raz trzeci, co 

oznacza, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł. 
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Przykład 2. 

Pani Barbara przystąpiła do egzaminu z biologii na poziomie podstawowym (jako przedmiot 

dodatkowy) po raz pierwszy w 2014 r. W 2015 r. przystąpiła do tego samego egzaminu (biologia 

na poziomie podstawowym), aby podwyższyć wynik. W 2018 r. pani Barbara zamierza przystąpić 

do egzaminu z biologii, ale na poziomie rozszerzonym. Za ten egzamin nie wnosi opłaty, ponieważ 

do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym przystępuje po raz pierwszy. 
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1 Art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, ze zm.). 

Pierwszy raz. Drugi raz. Trzeci raz – 

opłata. 

Pierwszy raz. Drugi raz. Pierwszy raz – 

bez opłaty. 
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B. w latach ubiegłych (2005–2017) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego 

przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się 

na egzaminie).  

 
Przykład 3. 

Pani Kamila w 2011 r. zadeklarowała chęć przystąpienia do egzaminu z informatyki na poziomie 

rozszerzonym, ale nie zgłosiła się na ten egzamin (nie przystąpiła do niego ani w maju 2011 r., ani 

w czerwcu 2011 r.). W 2018 r. chce przystąpić do tego samego egzaminu. Oznacza to, że za ten 

egzamin jest zobowiązana wnieść opłatę w wysokości 50 zł. 
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Przykład 4. 

Pan Daniel w 2014 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z chemii na poziomie 

podstawowym, ale do niego nie przystąpił. W 2018 r. chce przystąpić do egzaminu z chemii na 

poziomie rozszerzonym. Ponieważ poziom egzaminu jest inny – nie ma obowiązku wnoszenia 

opłaty za ten egzamin. 
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2. Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu 

dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, 

wynosi 50 zł brutto. Jeżeli zdający przystępuje w maju do egzaminów z kilku 

przedmiotów, które wymagają wniesienia opłaty, kwotę 50 zł należy pomnożyć przez liczbę 

egzaminów. 

 

3. Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 7 lutego 

2018 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej (numery rachunków poszczególnych OKE są podane na stronie 4.). 

Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości 

przystąpienia do tego egzaminu. 

 

 

Deklaracja  

przystąpienia – 

informatyka PR. 

Informatyka PR –

opłata. 

Deklaracja  

przystąpienia 
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Chemia PR –  

bez opłaty. 
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4. Dokonując  przelewu,  należy  podać  wszystkie  informacje,  których  OKE 

potrzebuje,  aby  zaksięgować  opłatę  jako  prawidłowo  wniesioną.  Poniżej  

podane zostały informacje,  które  muszą  zostać  wpisane,  np.  na  druku  przelewu 

albo w odpowiednich polach w przelewie internetowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Opłata za egzamin maturalny nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do 

egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu. 

 

6. Informację o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny wraz z dowodem jej wniesienia 

absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 

2018 r. do 7 lutego 2018 r. Kopię Informacji o wniesieniu opłaty wraz z kopią dowodu 

wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której 

składa deklarację. 

 

7. Szczegółowe informacje dot. wnoszenia opłat są dostępne na stronie internetowej właściwej 

okręgowej komisji egzaminacyjnej (patrz – tabela na następnej stronie). 

 

8. Jeżeli ktoś z Państwa nie jest pewien, czy powinien wnieść opłatę za egzamin, do którego 

przystąpienie deklaruje / zamierza zadeklarować w 2018 r. – prosimy o kontakt z właściwą 

okręgową komisją egzaminacyjną. 

 

 
dr Marcin Smolik 

dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

Tutaj należy wpisać nr rachunku 

bankowego WŁAŚCIWEJ OKE. 

Tutaj należy wpisać kwotę 

przelewu (np. 50 zł, 100 zł) – 

zależnie od liczby opłacanych 

egzaminów. 

Tutaj należy podać imię i nazwisko 

ZDAJĄCEGO. 

Tutaj należy podać informacje 

określające egzamin/egzaminy, za 

które jest wnoszona opłata, tj. 

 imię, nazwisko ZDAJĄCEGO 

 PESEL lub data urodzenia 

ZDAJĄCEGO 

 przedmiot / poziom / określenie 

części (pisemna lub ustna). 

Na przykład: 

Jan Kowalski, 10.11.1997, biologia 

PR i polski ustny 



Numery rachunków bankowych i adresy okręgowych komisji egzaminacyjnych. Adresy witryn ze szczegółowymi informacjami 
 

OKE 
Nr rachunku bankowego, na który 

należy wnieść opłatę za egzamin(y) 
Adres OKE 

Adres witryny internetowej ze szczegółowymi 

informacjami 

OKE w Gdańsku 

woj. kujawsko-pomorskie 

woj. pomorskie 

94 1010 1140 0170 7922 3100 0000 
ul. Na Stoku 49 

80-874 Gdańsk 

http://www.oke.gda.pl/index.php/egzaminy/egzamin-

maturalny/oplata-za-egzamin  

OKE w Jaworznie 

woj. śląskie 
48 1010 1212 0051 5122 3100 0000 

ul. Adama Mickiewicza 4 

43-600 Jaworzno 

http://oke.jaworzno.pl/www2/index.php/homepage/210

-egzamin-maturalny/755-egzamin-maturalny-

informacje-o-oplatach-w-2018-roku-2  

OKE w Krakowie 

woj. lubelskie 

woj. małopolskie 

woj. podkarpackie 

46 1010 1270 0021 0522 3100 0000 
os. Szkolne 37 

31-978 Kraków 

http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20171

229102149231  

OKE w Łomży 

woj. podlaskie 

woj. warmińsko-mazurskie 

59 1010 1049 0003 2922 3100 0000 
Al. Legionów 9 

18-400 Łomża 

http://oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id= 1373:informacja-dotyczca-opat-za-

egzamin maturalny&catid=3:organizacyjnemat  

OKE w Łodzi 

woj. łódzkie 

woj. świętokrzyskie 

23 1010 1371 0016 6122 3100 0000 
ul. Praussa 4 

94-203 Łódź 
http://komisja.pl/info.php?i=289  

OKE w Poznaniu 

woj. lubuskie 

woj. wielkopolskie 

woj. zachodniopomorskie 

21 1010 1469 0049 0722 3100 0000 
ul. Gronowa 22 

61-655 Poznań 

https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,778,oplata_za_eg

zamin_maturalny.htm  

OKE w Warszawie 

woj. mazowieckie 
80 1010 1010 0109 0822 3100 0000 

Plan Europejski 3 

00-844 Warszawa 

http://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3

067  

OKE we Wrocławiu 

woj. dolnośląskie 

woj. opolskie 

90 1010 1674 0032 9022 3100 0000 
ul. T. Zielińskiego 57 

53-533 Wrocław 
https://oke.wroc.pl/oplaty-za-egzamin-maturalny/  

http://www.oke.gda.pl/index.php/egzaminy/egzamin-maturalny/oplata-za-egzamin
http://www.oke.gda.pl/index.php/egzaminy/egzamin-maturalny/oplata-za-egzamin
http://oke.jaworzno.pl/www2/index.php/homepage/210-egzamin-maturalny/755-egzamin-maturalny-informacje-o-oplatach-w-2018-roku-2
http://oke.jaworzno.pl/www2/index.php/homepage/210-egzamin-maturalny/755-egzamin-maturalny-informacje-o-oplatach-w-2018-roku-2
http://oke.jaworzno.pl/www2/index.php/homepage/210-egzamin-maturalny/755-egzamin-maturalny-informacje-o-oplatach-w-2018-roku-2
http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20171229102149231
http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20171229102149231
http://oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=%201373:informacja-dotyczca-opat-za-egzamin%20maturalny&catid=3:organizacyjnemat
http://oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=%201373:informacja-dotyczca-opat-za-egzamin%20maturalny&catid=3:organizacyjnemat
http://oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=%201373:informacja-dotyczca-opat-za-egzamin%20maturalny&catid=3:organizacyjnemat
http://komisja.pl/info.php?i=289
https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,778,oplata_za_egzamin_maturalny.htm
https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,778,oplata_za_egzamin_maturalny.htm
http://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3067
http://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3067
https://oke.wroc.pl/oplaty-za-egzamin-maturalny/

