
 

 

 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie 

harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego 

zawodowego w 2022 roku  

 

 
 

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
W 2022 ROKU 

 
 
 
 

Podstawa programowa 2019 – kwalifikacje trzyliterowe 
 

Sesja 1. 2022 Zima: styczeń - luty 2022 r. 

Termin składania deklaracji na sesję styczeń - luty 2022 r.  
do 15 września 2021 roku 

 Technik usług fryzjerskich:  
o kwalifikacja FRK. 01. Wykonywanie usług fryzjerskich  

 Technik technologii żywności: 
o kwalifikacja SPC. 01 Produkcja wyrobów cukierniczych 

                                   Termin główny (10 – 23 stycznia 2022 r.) 

Część pisemna  Część praktyczna  

11 – 15 stycznia 2022 r.  
11 -23 stycznia 2022 r. (model „w” – zadania 

jawne dla FRK.01., SPC.01) 

                                   Termin dodatkowy (1 – 2 lutego 2022 r.) 

1 lutego 2022 r. 
2 lutego 2022 r. (model „w” – zadania jawne dla 

FRK.01., SPC.01) 

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom wyników egzaminu wyników 
egzaminu zawodowego 

31 marca 2022 r. 
 

Termin przekazania szkołom  
certyfikatów zawodowych i dyplomów zawodowych 

7 kwietnia 2022 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesja 2. 2022 Lato: czerwiec - lipiec 2022 r. 

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec - lipiec 2022 r.  
do 7 lutego 2022 roku, a w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez 

zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń – luty 2022 r. ( kwalifikacje FRK.01 
i SPC.01) – do 7 kwietnia 2022 r. 

 Technik usług fryzjerskich:  
o kwalifikacja FRK. 01. Wykonywanie usług fryzjerskich  

 Technik technologii żywności: 
o kwalifikacja SPC. 01 Produkcja wyrobów cukierniczych 

 Sprzedawca: 
o Kwalifikacja HAN.01. Prowadzenie sprzedaży 

 Mechanik-monter maszyn i urządzeń: 
o kwalifikacja MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 

 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych  
o kwalifikacja CHM.01. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw 

sztucznych 

                                   Termin główny (1 - 19 czerwca 2022 r.) 

Część pisemna  Część praktyczna  

2 – 7 czerwca 2022 r.  

1 -19 czerwca 2022 r. (model „w” – zadania 
jawne dla FRK.01., SPC.01., HAN.01.) 

3 -19 czerwca 2022 r. (model „w” dla MEC.03., 
CHM.01.) 

                                   Termin dodatkowy (22 - 29 czerwca 2022 r.) 

22 czerwca 2022 r. 

29 czerwca 2022 r. (model „w” – zadania jawne 
dla FRK.01., SPC.01., HAN.01.) 

29 czerwca 2022 r. (model „w” dla MEC.03., 
CHM.01.) 

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom wyników egzaminu wyników 
egzaminu zawodowego 

31 sierpnia 2022 r. 
 

Termin przekazania szkołom  
certyfikatów zawodowych i dyplomów zawodowych 

7 września 2022 r. 

 


