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INFORMACJA O OPŁATACH ZA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO  
WNOSZONYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W WARSZAWIE 

 
Opłatę wnoszą1: 
 

1. Absolwenci, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego 
przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego; 

2. Absolwenci, którzy deklarują przystąpienie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu 
dodatkowego, który deklarowali w poprzednim roku lub w poprzednich latach, ale nie przystąpili 
do tego egzaminu. 
 

„Kolejny raz” przystąpienia do egzaminu oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie 
głównym / dodatkowym oraz poprawkowym jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego 
z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz. 
W razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu opłata nie podlega 
zwrotowi. 
 
 

Wysokość opłaty i sposób dokonania wpłaty: 
 

Sposób naliczania kwoty2:  50 zł za każdy egzamin zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej 
 
 

Termin wniesienia opłaty3:  od 1 stycznia do 7 marca 2020 roku 
niewniesienie opłaty maturalnej w wyznaczonym terminie skutkuje 
brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu 

 
 

Rachunek bankowy komisji:  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie,  
Numer konta: 80 1010 1010 0109 0822 3100 0000 

 
 W polu „Tytuł wpłaty” należy wpisać:  
Opłata za maturę: imię i nazwisko zdającego, numer PESEL; … - wymienić przedmiot i część egzaminu  

 

Przykład: Opłata za maturę: Jan Kowalski;90101010101; język angielski-część ustna, WOS 
 
 
. 

U W A G A : Absolwent, który ukończył szkołę macierzystą na terenie innej niż OKE 
w Warszawie, powinien wnieść opłatę do właściwej OKE. 
 
Poinformowanie komisji o wniesieniu opłaty:  
Po wniesieniu opłaty absolwent:  

1. Przekazuje potwierdzenie wpłaty do OKE w Warszawie - sposób dostarczenia potwierdzenia wpłaty:  

a) osobiście do OKE w Warszawie  

b) drogą pocztową na adres korespondencyjny Komisji:  
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, 

Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa 
tytułem - „opłata maturalna” 

2. Potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa w terminie od 1 stycznia 
2020 r. do 7 marca 2020 r. 

3. Kopię potwierdzenia wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, 
w której przystępuje do egzaminu maturalnego.  

 
W razie pytań dotyczących opłaty maturalnej można zwrócić się do OKE w Warszawie telefonicznie: 
22 457 03 17 lub 22 457 03 29 lub wysłać email: oplatamaturalna@oke.waw.pl 

                                                 
1 Podstawa prawna: art. 44zzq. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 poz. 1481 z późn. zm.) 
2Podstawa prawna: § 78 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. (Dz. U. poz. 2223) 
3Podstawa prawna: art. 2 pkt 73 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2245, ze zm.)   

http://www.oke.waw.pl/

