
Załącznik 26a Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów 

 

………………………………………… ………………… 
miejscowość data 

..................................................................... 
imię i nazwisko absolwenta 
 

           

numer PESEL 

..................................................................... 
adres i numer telefonu  absolwenta 

...................................................................... 
szkoła, którą absolwent ukończył (nazwa, adres) 

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  

w/we ………………………………………………………… 
 

 

INFORMACJA O WNIESIENIU OPŁATY ZA EGZAMIN MATURALNY  

Z DANEGO PRZEDMIOTU LUB PRZEDMIOTÓW 
 

 

Zgodnie z art. 44zzq ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572, ze zm.) oraz § 78 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 

maturalnego (DzU z 2015 r., poz. 959) w załączeniu składam dowód wniesienia opłaty* za egzamin maturalny 

z wymienionych poniżej przedmiotów: 
 

Lp. Część** Przedmiot Poziom** 
Pierwszy raz  

(X i rok)*** 

Drugi raz  

(X i rok)*** 

Trzeci raz oraz kolejne 

(X i rok)*** 
             

             

1.  ustna    podstawowy  przystąpiłem/łam  

do egzaminu  

…………… 

 przystąpiłem/łam  

do egzaminu  

…………… 

 przystąpiłem/łam  

do egzaminu  

…………… 

        

 pisemna   rozszerzony    
           

    dwujęzyczny  zadeklarowałem/łam, 

ale nie przystąpi-

łem/łam  

……………… 

 zadeklarowałem/łam, 

ale nie przystąpi-

łem/łam  

……………… 

 zadeklarowałem/łam, 

ale nie przystąpi-

łem/łam  

…………… 

        

    bez określania poziomu    
        

    w 2. języku nauczania    
             
             

2.  ustna    podstawowy  przystąpiłem/łam  

do egzaminu  

…………… 

 przystąpiłem/łam  

do egzaminu  

…………… 

 przystąpiłem/łam  

do egzaminu  

…………… 

        

 pisemna   rozszerzony    
           

    dwujęzyczny  zadeklarowałem/łam, 

ale nie przystąpi-

łem/łam  

……………… 

 zadeklarowałem/łam, 

ale nie przystąpi-

łem/łam  

……………… 

 zadeklarowałem/łam, 

ale nie przystąpi-

łem/łam  

…………… 

        

    bez określania poziomu    
        

    w 2. języku nauczania    
             

             

3.  ustna    podstawowy  przystąpiłem/łam  

do egzaminu  

…………… 

 przystąpiłem/łam  

do egzaminu  

…………… 

 przystąpiłem/łam  

do egzaminu  

…………… 

        

 pisemna   rozszerzony    
           

    dwujęzyczny  zadeklarowałem/łam, 

ale nie przystąpi-

łem/łam  

……………… 

 zadeklarowałem/łam, 

ale nie przystąpi-

łem/łam  

……………… 

 zadeklarowałem/łam, 

ale nie przystąpi-

łem/łam  

…………… 

        

    bez określania poziomu    
        

    w 2. języku nauczania    
             

             

4.  ustna    podstawowy  przystąpiłem/łam  

do egzaminu  

…………… 

 przystąpiłem/łam  

do egzaminu  

…………… 

 przystąpiłem/łam  

do egzaminu  

…………… 

        

 pisemna   rozszerzony    
           

    dwujęzyczny  zadeklarowałem/łam, 

ale nie przystąpi-

łem/łam  

……………… 

 zadeklarowałem/łam, 

ale nie przystąpi-

łem/łam  

……………… 

 zadeklarowałem/łam, 

ale nie przystąpi-

łem/łam  

…………… 

        

    bez określania poziomu    
        

    w 2. języku nauczania    
             

 

Uwaga! W razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu opłata nie podlega zwrotowi. 

 

Opłatę w wysokości 50 zł za każdy z ww. egzaminów (łącznie: …………… zł) wniosłam(łem) na numer konta 

wskazany na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w/we ………………………………………… 

pomiędzy 1 stycznia 2016 r. a 7 lutego 2016 r.**  

 

Dowód wniesienia opłaty w załączeniu. 
 

 

…………………………………………………… 
podpis absolwenta 



Załącznik 26a Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów 

 

Objaśnienia do uzupełniania tabeli 

* Egzamin maturalny jest odpłatny dla: 

1. absolwentów, którzy 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).  
a. Przykład 1.: absolwent X przystąpił do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz pierwszy 

w 2013 r. – najpierw w maju, a następnie do sesji poprawkowej w sierpniu, za każdym razem nie osiągając wymaganego do zdania progu 

30% punktów. W 2014 r. absolwent X nie przystępował do egzaminu. W 2015 r. absolwent X przystąpił do egzaminu maturalnego 
z matematyki na poziomie podstawowym po raz drugi, ponownie w maju i w sierpniu, ponownie nie osiągając wymaganego progu 30%. 

W 2016 r. absolwent X postanawia przystąpić do obowiązkowego egzaminu z matematyki po raz trzeci, co oznacza, że za ten egzamin jest 

zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł. 
b. Przykład 2.: absolwent Y przystąpił do egzaminu z biologii na poziomie podstawowym (jako przedmiot dodatkowy) po raz pierwszy 

w 2011 r. W 2014 r. przystąpił do tego samego egzaminu (biologia na poziomie podstawowym), aby podwyższyć wynik. W 2016 r. 

absolwent Y 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. 

2. absolwentów, którzy w latach ubiegłych (2005–2015) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu dodatkowego na 

danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na egzaminie). W takiej sytuacji – jeżeli w deklaracji dotyczącej egzaminu 
maturalnego w 2016 r. wskażą ten sam przedmiot na tym samym poziomie – egzamin taki jest odpłatny. 

c. Przykład 3.: absolwent Z w 2007 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z historii sztuki na poziomie rozszerzonym, ale nie 

zgłosił się na ten egzamin (nie przystąpił do niego). W 2016 r. chce przystąpić do tego samego egzaminu. Oznacza to, że za ten egzamin jest 
zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł. 

d. Przykład 4.: absolwent V w 2014 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym, ale do niego 

nie przystąpił. W 2016 r. chce przystąpić do egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym. Ponieważ poziom egzaminu jest inny – nie 
ma obowiązku wnoszenia opłaty za ten egzamin. 

 

** Należy wpisać znak „X” w odpowiednią kratkę (tylko jedną dla każdego przedmiotu). 
 

*** Należy wpisać znak „X” w odpowiednią kratkę oraz wpisać rok – odpowiednio – przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu na danym 

poziomie albo rok, w którym zadeklarowano wolę przystąpienia do egzaminu na danym poziomie, ale nie przystąpiono do niego. Należy wypełnić 
tyle kolumn, ile odpowiada sytuacji faktycznej (odpowiednio liczbie kolejnych przystąpień albo deklarowania przystąpienia do egzaminu). 

 

 
 


