
INFORMACJA O WYSOKO ŚCI OPŁAT ZA EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE 

I SPOSOBIE ICH UISZCZANIA  

W SESJI JESIENNEJ – PA ŹDZIERNIK 2017 ROKU 

 
 

Zgodnie z § 34.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie 

egzaminów eksternistycznych (Dz. U. Nr 34, poz.188) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych 

stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego …..  (Dz. U., poz. 630): 

•  osoba dopuszczona do egzaminów eksternistycznych, nie później niŜ na 30 dni przed 

terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej, składa dyrektorowi komisji okręgowej dowód 

wniesienia opłaty za egzaminy eksternistyczne z zakresu zajęć edukacyjnych (…), albo 

wniosek o zwolnienie z opłat, o którym mowa w § 34 ust. 2 ww. rozporządzenia, 

• osoba dopuszczona do egzaminu eksternistycznego zawodowego, nie później niŜ na 30 dni 

przed wyznaczonym terminem tego egzaminu, składa dyrektorowi komisji okręgowej dowód 

wniesienia opłaty za ten egzamin eksternistyczny zawodowy albo wniosek o zwolnienie z 

opłat, o którym mowa w § 34 ust. 2 ww. rozporządzenia 

 
 

W sesji jesiennej 2017 roku opłata za egzamin ekste rnistyczny  z jednych zaj ęć 
edukacyjnych (za ka Ŝdy przedmiot) oraz opłata za egzamin eksternistyczn y 

zawodowy wynosi 173,20 zł.  
 

 
 

• Opłaty za egzaminy nale Ŝy dokona ć na konto Okr ęgowej Komisji 
Egzaminacyjnej w Gda ńsku: 

 
NBP O/O Gdańsk  94 1010 1140 0170 7922 3100 0000 

 
 

• Na dowodzie wniesienia opłaty (przekazie/przelewie bankowym) naleŜy wpisać: imi ę 
i nazwisko zdaj ącego,  nazwę egzaminów, zakres poziomu szkoły, przedmioty .  

 
 
• Dowód wniesienia opłaty nale Ŝy przesła ć w terminie do 31 sierpnia 2017 r. na 

adres: Okr ęgowa Komisja Egzaminacyjna, ul. Na Stoku 49, 80 - 8 74 Gdańsk, 
z dopiskiem na kopercie: opłata za egzaminy eksternistyczne lub faksem nr 
58 320 55 91 lub poczt ą elektroniczn ą komisja@oke.gda.pl .  

 
 
 


