
20. OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY 

  

UWAGA: Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r. opisany 

w niniejszym dokumencie może zostać zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne ze 
względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID-19.  

1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu 

dodatkowego na danym poziomie, 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   

oraz dla 

1. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego 

przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach 

zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego 
przedmiotu. 

1. „Kolejny raz”, o którym mowa w pkt 20.1., oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do 

egzaminu w terminie głównym/dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym 

roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu na danym poziomie jeden raz. 

2. Absolwent może sprawdzić, czy musi wnieść opłatę za egzamin, do którego planuje 

przystąpić w 2023 r. 

1. w szkole, którą ukończył i w której przystępował do egzaminu maturalnego 

2) w okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

3. Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu 

dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, 

wynosi 50 zł brutto. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa. 

4. Opłatę za egzamin maturalny, o której mowa w pkt 20.4., wnosi się w terminie od 

1 stycznia 2023 r. do 7 marca 2023 r. na rachunek bankowy wskazany przez 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie 

opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia 

do tego egzaminu. 

5. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 

na udokumentowany wniosek absolwenta, może wyrazić zgodę na wniesienie przez 

absolwenta opłaty za przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 

lub przedmiotów po 7 marca 2023 r., jednakże nie później niż do 31 marca 2023 r. 

6. Opłata, o której mowa w pkt 20.1.–20.6., nie podlega zwrotowi w razie 

rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu. 

7. Dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi 

okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 7 marca 
2023 r. 

(w przypadkach, o których mowa w pkt 20.6., do 31 marca 2023 r.). Kopię dowodu 

wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której 
składa deklarację. 

1. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z opłaty, o której mowa 

w pkt 20.4., osobę o niskim dochodzie, na jej wniosek, jeżeli ten dochód nie jest 



większy niż kwota, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 

r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 615, z późn. zm.) oraz § 1 pkt 

1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości 

dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania 

się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń 

rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. poz. 1481), tj. 674,00 zł 

(załącznik 26.). 

2. Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny, o którym mowa w pkt 20.9., 

składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 31 

grudnia 2022 r. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wysokość 
dochodów (np. 

oświadczenie o liczbie członków w rodzinie, zaświadczenie o zarejestrowaniu w urzędzie 

pracy lub dowód pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o wysokości 

dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku 

rodzinnego lub inny dokument potwierdzający korzystanie z tego zasiłku).  11. W 

przypadku zdających, o których mowa w pkt 2.6.4. i 2.6.5., którzy do 7 marca 2023 r. 

wnieśli opłatę za przystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na 

poziomie rozszerzonym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zwalnia z urzędu tych 

zdających z opłaty za egzamin, a wniesioną opłatę zwraca na numer konta wskazany przez 
zdającego. 

1. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za weryfikację wniesienia przez danego 

absolwenta opłaty za egzamin w sposób określony przez okręgową komisję 

egzaminacyjną. 

2. Do ustalenia obowiązku wniesienia opłaty nie wlicza się: 

1. przystąpienia przez danego absolwenta do części ustnej egzaminu 

maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w latach 2020–2022 

2. złożenia przez danego absolwenta informacji potwierdzającej zamiar 

przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 

lub przedmiotów (w roku 2020 i 2021) lub zadeklarowania przez danego 

absolwenta zamiaru przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z 

danego przedmiotu lub przedmiotów (w roku 2022), ale nieprzystąpienia do 

tego egzaminu 

3. zadeklarowania przez danego absolwenta zamiaru przystąpienia do 

egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako 

przedmiotu dodatkowego (w roku 2021), ale nieprzystąpienia do tego 
egzaminu. 

 


