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Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 10.01.2020 r.  

w sprawie uszczegółowienia terminów (zmian) sesji czerwiec 2020 r. egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Wyłącznie dla kwalifikacji MS.20 i MS.21. 

 

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, ogłasza szczegółowy 

harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  

na podstawie: 

 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed 

dniem 1 września 2019 r.  

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1707). 
 

Sesja wyłącznie dla kwalifikacji MS.20 oraz MS.21 (technik pożarnictwa; Czerwiec 

2020)  

Część pisemna  Część praktyczna  

MS.20 

2 czerwca 2020 r.  od 8 czerwca do 27 czerwca 2020 r. (model „w”)  

MS.21 

3 czerwca 2020 r.  4 czerwca 2020 r. (model „d”)  

USZCZEGÓŁOWIENIE: 

- część pisemna 02 czerwca 2020 r.: (kwalifikacja MS.20 – wykonywanie działań ratowniczych) 

 z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi 

1 zmiana  godz. 10.00; 

 

 z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu: 

0 zmiana  godz. 08.00; 

1 zmiana  godz. 10.00; 

 

- część praktyczna od 08 czerwca do 27 czerwca 2020 r. 

 dla kwalifikacji o 120 minutowym czasie trwania egzaminu 

I zmiana   godz. 08.00, 

II zmiana  godz. 11.00, 

III zmiana godz. 14.00,  

IV zmiana godz. 17.00,  

 

- część pisemna 03 czerwca 2020 r.: (kwalifikacja MS.21 – Zarządzanie działaniami 

ratowniczymi) 

 z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi  

2 zmiana  godz. 12.00; 

 

 z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu: 

1 zmiana  godz. 10.00; 

2 zmiana  godz. 12.00; 

 

- część praktyczna 04 czerwca 2020 r. 

 I zmiana   godz. 11.00,  
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Termin ogłoszenia wyników egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

technik pożarnictwa: 

MS.20 10 lipca 2020 r. 

MS.21 19 czerwca 2020 r. 

Termin przekazania szkołom, placówkom lub 

centrom, pracodawcom oraz podmiotom 

prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe 

wyników egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa: 

MS.20 10 lipca 2020 r. 

MS.21 19 czerwca 2020 r. 

Termin przekazania szkołom, placówkom lub 

centrom i pracodawcom świadectw 

potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz 

termin przekazania szkołom dyplomów 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe  

w zawodzie technik pożarnictwa: 

MS.20 10 lipca 2020 r. 

MS.21 19 czerwca 2020 r. 

 


