
Informacje dla absolwentów dotycząca odpłatności za egzamin maturalny 
 

I.  Opłata za egzamin maturalny 

Zgodnie z art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst 
jedn. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) od roku szkolnego 2015/2016   
egzamin maturalny z kaŜdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, 
zarówno w części ustnej, jak i pisemnej, jest odpłatny dla: 

1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego 
samego przedmiotu obowiązkowego lub tego samego przedmiotu dodatkowego; 

2) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu 
dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, 
ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 

Opłata za jeden egzamin wynosi 50,00 złotych, którą naleŜy wnieść w terminie od 1 stycznia 
2016 r. do 7 lutego 2016 r., na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. 

Uwaga! 

Numer konta, na które naleŜy wnosić opłatę, zostanie podany na stronie www.oke.gda.pl 
w dniu 1 stycznia 2016 roku. 

Dowód wniesienia opłaty, którym jest załącznik 26a: Informacja o wniesieniu opłaty za 
egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów, musi być złoŜony dyrektorowi 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku  równieŜ w terminie od 1 stycznia 2016 r. do 
7 lutego 2016 r. Kopię tych dokumentów (dowodu uiszczenia opłaty i załącznika 26a) naleŜy 
dostarczyć do szkoły. Brak opłaty za egzamin/egzaminy uniemoŜliwia przystąpienie do 
egzaminu maturalnego. Opłata stanowi dochód budŜetu państwa i nie podlega zwrotowi. 

II. Sposób sprawdzania, czy naleŜy wnieść opłatę za egzamin maturalny 

KaŜdy absolwent z terenu woj. pomorskiego i woj. kujawsko-pomorskiego moŜe sprawdzić 
swoją historię egzaminacyjną z poszczególnych przedmiotów w swojej szkole macierzystej. 

III. W niosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny 

Absolwent o niskim dochodzie moŜe wystąpić do dyrektora OKE w Gdańsku z wnioskiem 
o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów do 31 
grudnia 2015 roku (załącznik 26b wraz dokumentami potwierdzającymi wysokość 
dochodów).  

Szczegółowe informacje na temat opłat za egzamin maturalny znajdują się w Informacji o 
sposobach organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego … w roku szkolnym 2015/ 
2016… (punkt 20, str. 95, Opłata za egzamin maturalny).     
     


