
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, 

zgodnie z art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn. DzU 
z 2016 roku poz. 1943) 

1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu 
dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:  

1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu 
maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z 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, o której mowa w art. 44zzi, ale nie przystąpili do 
egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 

2. Opłata za egzamin maturalny, stanowi dochód budżetu państwa. Opłata nie podlega 
zwrotowi.  

3. Opłatę za egzamin maturalny (z każdego przedmiotu) w wysokości 50 złotych, 
wnosi się w terminie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 7 lutego 2017 roku na 
rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 
Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem 
możliwości przystąpienia do tego egzaminu.  

Nr rachunku bankowego: 
94 1010 1140 0170 7922 3100 0000 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk 

W tytule przelewu należy podać: 

� imię, nazwisko oraz PESEL zdającego  
� rodzaj egzaminu – matura 
� nazwę przedmiotu lub przedmiotów (z uwzględnieniem poziomu pp lub pr). 
Przykład: JAN KOWALSKI, podać PESEL, MATURA, CHEMIA PR, J.POLSKI PP 
 
Uwaga: absolwenci, którzy należą do innych OKE wnoszą opłatę na konto macierzystej komisji. 

Załącznik 26a: Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu 
lub przedmiotów wraz z dowodem wpłaty, musi być złożony dyrektorowi Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku również w terminie od 1 stycznia 2017 r. do 7 lutego 
2017 r. 

Szczegółowe informacje na temat opłat za egzamin maturalny znajdują się w Informacji  
o sposobach organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego … w roku szkolnym 2016/ 
2017… (punkt 20, str. 97, Opłata za egzamin maturalny). 
 
W przypadku wątpliwości czy absolwent powinien dokonać opłaty za egzamin maturalny  
z danego przedmiotu, należy skontaktować się ze szkołą macierzystą.  
Absolwenci szkół zlikwidowanych uzyskają informacje pod numerami telefonów: 
 58 320 55 82, 320 55 81.  


