
Zgodnie z informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu 

maturalnego w „Formule 2022”obowiązującą w roku szkolnym 2021/2022 (link do 

strony: EM 2022 Informacja.pdf (cke.gov.pl)) absolwent 4-letniego technikum oraz 

branżowej szkoły II stopnia, który w złożonej deklaracji przystąpienia do egzaminu 

maturalnego wskazał przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, ale pomiędzy 

dniem złożenia deklaracji a 20 kwietnia 2022 r. uzyskał dokumenty wymienione w pkt 

2.6.1., może złożyć dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi OKE, do którego składał deklarację 

maturalną, pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego                

z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych na poziomie 

rozszerzonym. Pisemną informację (załącznik 5b) należy złożyć nie później niż do 20 

kwietnia 2022 r. 

 

Załącznik 5b (str. 2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/EM%202022%20Informacja.pdf


Załącznik 5b: Informacja o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z 
przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych  

Wypełnij ten formularz, jeżeli:  
(1) jesteś uczniem albo absolwentem 4-letniego technikum (z lat 2006–2022) ALBO uczniem branżowej szkoły II 

stopnia, który ukończył kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwent gimnazjum  
(2) już posiadasz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie albo dyplom zawodowy ALBO posiadasz dokumenty 

(świadectwa, certyfikaty), które uprawniają Cię do uzyskania takiego dyplomu  
(3) nie chcesz przystąpić do niektórych albo do wszystkich egzaminów z przedmiotów dodatkowych, które wskazałeś(-

łaś) w deklaracji.  
  

Formularz WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI. Wypełniony formularz złóż do dyrektora instytucji, do którego 
składałeś(-łaś) deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, najpóźniej 20 kwietnia 2022 r.  

  

X1.  Miejscowość  
  

Część A. Dane osoby, która składa informację  

  

A1.  Numer PESEL  
   Jeżeli nie masz nr PESEL, w pole 

oznaczone przerywaną linią wpisz nazwę i numer innego dokumentu tożsamości, którym się posługujesz.  
  

A2.  Nazwisko i imię (imiona)  
  

A3.  Jestem:  
   Zaznacz jedną opcję znakiem  albo  oraz – jeżeli to konieczne – uzupełnij zdanie.  

  

A3.1. uczniem 4-letniego technikum, które ukończę w 2022 r.  
      

A3.2. absolwentem 4-letniego technikum, które ukończyłem w …………………… r.  
      

A3.3. uczniem branżowej szkoły II stopnia, którą ukończę w 2022 r. Wcześniej byłem uczniem gimnazjum, 

a następnie branżowej szkoły I stopnia.  

  

A4. Do informacji załączam następujące dokumenty (w oryginale) potwierdzające uprawnienia do uzyskania 

dyplomu w zawodzie nauczanym na poziomie technika:   Zaznacz jedną opcję znakiem  albo  oraz uzupełnij zdanie.  
  

A4.1. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie …………………………………………… .  
      

A4.2. dyplom zawodowy w zawodzie …………………………………………… .  
      

A4.3. świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w 

zawodzie …………………………………………… .  
     

certyfikaty kwalifikacji  
A4.4. zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie  

…………………………………………… .  
      

  X2. Data      –      –          

A                        

  

  

  

  

  

  

  

  



A4.5. świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz  certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze 

wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie ……………………………….…… .  

  
Część B. Zakres informacji – przedmioty dodatkowe, z których zdający rezygnuje  

 
  

B1.  Na podstawie art. 44zzzia ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1327, z późn. zm.) informuję, że w związku z uzyskaniem dokumentów wskazanych w pkt A4, 

rezygnuję z przystąpienia do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów dodatkowych, 

wskazanych w deklaracji przystąpienia do egzaminu:   
  

B1.1.    B1.4.    

B1.2.    B1.5.    

B1.3.    B1.6.    

  

B2. Jednocześnie proszę o zwrot wniesionej opłaty za egzamin maturalny na poniższy numer konta:  
 Wypełnij, jeżeli do 7 marca 2022 r. wniosłeś(-łaś) opłatę za przystąpienie do egzaminu z przedmiotu dodatkowego, z którego rezygnujesz.  

  

 B2.1. Nazwa banku    B2.2. Nr rachunku  
      

  
  

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  
 

w zakresie przeprowadzania egzaminu maturalnego, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi 

wydanymi na jej osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, podstawie, został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na 

stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.  

  


