KOMUNIKAT w SPRA\ryIE OPŁAT ZAEGZAMIN MATURALNY

2019

Aby ułatwió obliczenie kwoty opłaty za egzamin maturalny, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Łodzi uruchomiła formularz elektroniczny.
Jest on dostępny pod adresem:
1.

Egzamin maturaLny

z kńdego

przedmiotu obowiązkowego

i

przedmiotu dodatkowego

na danym poziomie, zarówto w częściustnej, jak i w częścipisemnej, jest odpłatny dla:

raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samęgo
przedmiotu obowiązkowego lub ztego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla
b) absolwentów, ktorzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu
dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji,
ale nię przystąpili do egzaminu maturalnego ztego przedmiotu.
a) absolwentów, ktorzy po

2.

"Kolejny raz" oznacza ,,kolejny rok". Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym i
dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie
do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.
Opłata za egzamin, maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego,
zarówno w częściustnej, jak i w częścipisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto.
Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.

4, Opłatę za egzamin maturalny, wnosi się w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 7lutego 2019 r.
na rachunek bankowy wskazany przez dyrekdora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi
(podany zostanie w tęrminię pózniejszym).

W tytule wpłaty należy podać: imię i
egzaminu.

nazwisko zdającego, PESEL, przedmiot, poziom

Nieprzekraczalny termin wpłaĘ upływa 7 lutego 2019 roku. Niewniesienie w podanym
terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwościprzystąpienia
do tego egzaminu.

5. Opłata, o

której mowa w pkt 4, nie podlega zwrotowi

w razie

rezygnacji

z

przystąpienia

do egzaminu bądźnieprzystąpienia do egzaminu.
6. Dowód wnięsienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Łodzi w terminie od 1 stycznia2019 r. do 7 lutego 2019 r.

komisji egzamtnacyjnej może zwolnió z opłaty osobę o niskim dochodzie,
jej wniosek, jeżeli ten dochód nie jest większy niż kwota, o któĘ mowa w art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz § 1 ust. 2 rozpotządzenia
Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu
osoby lczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek
opiekuńczy, wysokości świadCzeńrodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1238), tj. 7 54,00 zł nę.tto (od 1 listopada ż0I7 r.) (załqcznik 26).
8. Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny, o którym mowa w pkt 7, składa się
do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacylnej w Łodzi nie później niż do 31 grudnia 2018 r.
Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wysokośćdochodów (np. oświadczenie
o liczbie członków w rodzinie, zaświadczęnie o zaĘestrowaniu w LJrzędzie Pracy lub dowód
pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczęńeo wysokości dochodów, zaświadczenie
o korzystaniu zę świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub inny dokument
potwierdzający korzystanie z tego zasiłku).
9. OsobY ubiegające się o zwrot nienaleznie wniesionej opłaty proszone są o pobranie wniosku
(oke_wniosek_o_ałrot) i przesłanie go do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Wniosek
możłtaprzesłaó pocńą tradycyjną lub elektroniczną ftako skan wypełnionego formularza).
10. Do 7 lutego 2019 r. absolwent, I<tóry złożydeklarację do 31 grudnia 2018 t.) ma obowiązek
dostarczyć do dyrektora szkoły kserokopię dowodu wniesienia opłaty.
1 1. W okresie od 1 stycznia do 7 lutego 2019 r. dyreklor szkoĘ przyjmuje deklarację łącznie zkopią
dowodu wniesienia opłaty.
7. Dyrektor okręgowej
na

Kutno, dnia 08 listopada 20l8 roku
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