
HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

FORMUŁA 2012

Kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r.

Sesja 1. 2021 Zima (styczeń – luty 2022)

Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2022: do 10 września 2021 r.

Część pisemna 11 stycznia 2022 r.

Model „d” 10 stycznia 2022 r.
Część praktyczna

Model „w”, „wk” i „dk”
12 stycznia – 6 lutego 2022 r.

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji 31 marca 2022 r.styczeń – luty 2022
Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom, pracodawcom, podmiotom, które do

31 marca 2022 r.31 grudnia 2019 r. prowadziły kwalifikacyjne kursy zawodowe, wyników egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2022
Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom świadectw potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2021 oraz termin przekazania szkołom 7 kwietnia 2022 r.
dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2021

Sesja 2. 2021 Lato (czerwiec – lipiec 2022)

Termin składania deklaracji na 
sesję czerwiec – lipiec 2022

do 20 lutego 2022 r.

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez 
zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń–luty
2022 – do 7 kwietnia 2022 r.

Część pisemna 21 czerwca 2022 r.

Model „d” 20 czerwca 2022 r.
Część praktyczna

Model „w”, „wk” i „dk” 22 czerwca – 6 lipca 2022 r.

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji 31 sierpnia 2022 r.czerwiec – lipiec 2021

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom, pracodawcom, podmiotom, które do
31 sierpnia 2022 r.31 grudnia 2019 r. prowadziły kwalifikacyjne kursy zawodowe, wyników egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2021

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom świadectw potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2021 oraz termin przekazania szkołom 7 września 2022 r.
dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2021



HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

FORMUŁA 2017

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

Sesja 1. 2022 Zima (styczeń – luty 2022)

Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2021: do 15 września 2021 r.

Część pisemna 11 stycznia 2022 r.

Model „d” 10 stycznia 2022 r.
Część praktyczna

Model „w”, „wk” i „dk”
12 stycznia – 6 lutego 2022 r.

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji 31 marca 2022 r.styczeń – luty 2021

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom
31 marca 2022 r.prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2022
Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom
prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe świadectw potwierdzających kwalifikacje w

7 kwietnia 2022 r.zawodzie dla sesji styczeń – luty 2021 oraz termin przekazania szkołom dyplomów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2022

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla 27 maja 2022 r.absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 29 kwietnia 2022 r.

Sesja 2. 2022 Lato (czerwiec – lipiec 2022)

Termin składania deklaracji na 
sesję czerwiec – lipiec 2022:

do 7 lutego 2022 r.

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, 
którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń – luty 2022 – do 7 kwietnia 
2022 r.

Część pisemna 21 czerwca 2022 r.

Model „d” 20 czerwca 2022 r.
Część praktyczna

Model „w”, „wk” i „dk”
22 czerwca – 6 lipca 2022 r.

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji 31 sierpnia 2022 r.czerwiec – lipiec 2021

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom
31 sierpnia 2022 r.prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2022
Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom
prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe świadectw potwierdzających kwalifikacje

7 września 2022 r.w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2021 oraz termin przekazania szkołom dyplomów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2022



Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom 
prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji 
czerwiec – lipiec 2021

HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO
FORMUŁA 2019

Kształcenie zgodnie z podstawami programowymi kształcenia w zawodach z 16 maja 2019 r.
Sesja 1. Zima 2022 (styczeń – luty 2022)

Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2022 r.:
do 15 września 2021 r. 

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom 
prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla 
sesji czerwiec – lipiec 2022 oraz termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych 
dla sesji styczeń - luty 2022

31 marca 2022 r.

7 kwietnia 2022 r.

Część pisemna 11 - 15 stycznia 2022 r.

Termin główny: Część 
praktyczna

Model „d”  10 stycznia 2022 r.
10 – 23 stycznia 2022 r.

Model „w”,
„wk” 11 - 23 stycznia 2022 r.
Model „dk” 17 - 22 stycznia 2022 r.

Część pisemna 1 lutego 2022 r.
Termin dodatkowy:
1 – 2 lutego 2022 r.

Część 
praktyczna

Model „d”

  2 lutego 2022 r.Model 
„dk”„w”„wk”



Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom 
prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji 
czerwiec – lipiec 2021

FORMUŁA 2019

Sesja 2. Lato 2022 (czerwiec – lipiec 2022)

Termin składania deklaracji na sesję
czerwiec – lipiec 2021:

do 7 lutego 2022 r.

W przypadku ponownego przystępowania do egzamin przez zdających, 
którzy nie zdali tego egzamin w sesji styczeń - luty 2022 – do 7 kwietnia
2022 r.

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom 
prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla 
sesji czerwiec – lipiec 2022 oraz termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych 
dla sesji czerwiec – lipiec 2022

31 sierpnia 2022 r.

7 września 2022 r.

Część pisemna 2 – 7 czerwca 2022 r.

Termin główny: Część 
praktyczna

Model „d” 1 czerwca 2022 r.
1 – 19 czerwca 2022 r.

Model „w”,„wk” 1 – 19 czerwca 2022 r.
Model „dk” 8 – 19 czerwca 2022 r.

Część pisemna 22 czerwca 2022 r.
Termin dodatkowy:
22 – 29 czerwca 2022 r.

Część 
praktyczna

Model „d” 23 czerwca 2022 r.

Model 
„dk”„w”„wk”

29 czerwca 2022 r.



Harmonogram egzaminów w ZSP NR 2 na rok szkolny 2021/22

(Kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r.)
Egzamin Zima 2022 Lato 2022

Część 
pisemna

z wykorzystaniem arkuszy i kart 
odpowiedzi 11 stycznia 21 czerwca

Część 
praktyczna      
w zakresie 
kwalifikacji      
o modelu

„D”

A.23 

10 stycznia 20 czerwca
A.30, A.31, A.32 
B.35, B.36 
T.11, T.12 
T.15 

„DK”

A.26 17 - 18 stycznia 24 - 25 czerwca
A.27 13 - 14 stycznia 27- 28 czerwca
A.35 14 - 15 stycznia 24 - 25 czerwca
A.36 17 - 18 stycznia 27 - 28 czerwca

„W”
B.34 - 27 czerwca
A.19 24 stycznia – 6 lutego -
T.06 - 22 czerwca - 6 lipca

(Kształcenia zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.)
Egzamin Zima 2022 Lato 2022

Część 
pisemna

z wykorzystaniem arkuszy i kart 
odpowiedzi

11 stycznia 21 czerwca
z wykorzystaniem elektronicznego 
systemu przeprowadzania egzaminu

Część praktyczna
w zakresie 
kwalifikacji            
o modelu

AU.26 (4hf/f)

10 stycznia 20 czerwca

AU.32 (4l)
BD.32 (4dg/d)
TG.16 (4dg/g)
TG.13(4hf/h)
AU.22

„DK”

AU.30 (4ar/r) 13 - 14 stycznia 27 - 28 czerwca

AU.36 (4ar/a) 17 - 18 stycznia 27 - 28 czerwca

AU.35 14 - 15 stycznia 24 - 25 czerwca
AU.29 17 - 18 stycznia 24 - 25 czerwca

„W”

AU.21 24 stycznia – 6
lutego -

BD.31 - 27 - 30 czerwca
TG.07 - 22 czerwca - 6 lipca

(Kształcenia zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 16 maja 2019 r.)
Egzamin Zima 2022

Termin główny Termin dodatkowy

Część 
pisemna

z wykorzystaniem 
elektronicznego systemu 
przeprowadzania egzaminu

11 - 15 stycznia 1 lutego

Część praktyczna
w zakresie 
kwalifikacji           
o modelu

„D” HGT.03 10 stycznia 2 lutego

„DK”
EKA.04 17 - 19 stycznia 2 lutego
PGF.07 20 - 21 stycznia

Egzamin Lato 2022
Termin główny Termin dodatkowy

Część 
pisemna

z wykorzystaniem 
elektronicznego systemu 
przeprowadzania egzaminu

2 - 7 czerwca 22 czerwca

Część praktyczna
w zakresie 
kwalifikacji           
o modelu

„D”
HGT.03 (3dh/h) 1 czerwca 23 czerwca
SPL.01 (3al/l,3lG)

„DK”
EKA.04 (3al/a) 8 - 13 czerwca 29 czerwca 
PGF.07 (3rg/r) 9 - 13 czerwca

Część praktyczna „W”



w zakresie 
kwalifikacji           
o modelu

HGT.02 (3fk/k, 
3fkG/k,3rg/g, 3fgG/g) 

1 - 19 czerwca 29 czerwca 

Część praktyczna
w zakresie 
kwalifikacji           
o modelu

„WK” BUD.18 (3dh/d, 
3dhG/d)

6 - 10 czerwca 29 czerwca


