
* opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych 
druków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1700 z późniejszymi zmianami) 
** którego zakres odpowiada kwalifikacjom wyodrębnionym w zawodzie nauczanym na poziomie technika, wspólnym z zawodem nauczanym na poziomie 
zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia 
*** dopuszcza się uwierzytelnione notarialnie odpisy lub duplikaty, kserokopie dokumentów nie stanowią podstawy do rozpatrywania wniosku  

  PROCEDURA WYDAWANIA  DYPLOMÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE  ZAWODOWE*   
 

Dyplom, wydaje się na wniosek osoby złożony do dyrektora komisji okręgowej, który wydał świadectwo potwierdzające kwalifikację 
w zawodzie lub certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie ostatniej kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie.   

 UPRAWNIENIA DO OTRZYMANIA DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE             
 

A. DYPLOM MOŻE OTRZYMAĆ OSOBA, KTÓRA POSIADA: 
 

1. świadectwa lub certyfikaty kwalifikacji zawodowych w zakresie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie 
oraz 

 

2. świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej albo zaświadczenie o zdaniu egzaminów 
eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły 
zawodowej, branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia odpowiednio do poziomu kształcenia w danym 
zawodzie. 

 

B. DYPLOM W ZAWODZIE NAUCZANYM NA POZIOMIE TECHNIKA, W KTÓRYM WYODRĘBNIONO CO NAJMNIEJ JEDNĄ 
KWALIFIKACJĘ WSPÓLNĄ Z ZAWODEM NAUCZANYM NA POZIOMIE ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ LUB 
BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA, MOŻE OTRZYMAĆ OSOBA, KTÓRA POSIADA: 

 

1. dyplom w zawodzie nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub  branżowej szkoły I stopnia, wydany po zdaniu 
egzaminu zawodowego, którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym na poziomie technika, 
wspólnej z zawodem nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia oraz 

 

2. świadectwo lub certyfikat w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej wyłącznie w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz 
 

3. świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie lub średnie 
branżowe albo zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia. 

 

C. OSOBA, KTÓRA NIE SPEŁNIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKTACH A i B, MOŻE OTRZYMAĆ DYPLOM                                       
W ZAWODZIE NAUCZANYM NA POZIOMIE TECHNIKA, JEŻELI: 

 

1. posiada dyplom w zawodzie nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, wydany po zadaniu egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe** lub ukończyła dokształcanie teoretyczne młodocianych w zasadniczej szkole 
zawodowej lub branżowej I stopnia oraz posiada świadectwo czeladnicze w zawodzie nauczanym na poziomie zasadniczej 
szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, wydane po zdaniu egzaminu czeladniczego** lub posiada świadectwo 
uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, wydane po zdaniu 
egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez państwową komisję egzaminacyjną powołaną przez kuratora oświaty** 
 

oraz 
 

2. posiada świadectwo lub certyfikat w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej wyłącznie w zawodzie nauczanym na poziomie 
technika oraz  

3. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie 
lub średnie branżowe albo zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych 
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia. 

 

 PRZYGOTOWANIE WNIOSKU  
 

1. Wniosek należy wygenerować, pobrać i wydrukować. 

2. Wydrukowany wniosek należy podpisać. 

3. Do wniosku należy załączyć oryginały świadectw***/dyplomów wymienionych w pkt. A lub B lub C. 
 

 PRZESŁANIE WNIOSKU  

Wnioski wraz z oryginałami świadectw/dyplomów należy przesłać na adres: 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie  

ul. Adama Mickiewicza 4 

43-600 Jaworzno lub 

dostarczyć do siedziby komisji osobiście. 

 

 


