MINISTER EDUKACJI I NAUKI
Warszawa, 27 kwietnia 2021 r.
DSKKZ-WKD.4055.14.2021.JN

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki
w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych
z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia
do części pisemnej egzaminu zawodowego*
w roku szkolnym 2022/2023
Na podstawie art. 44zzzw ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.) ogłasza się komunikat w sprawie
wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy
uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu
zawodowego* w roku szkolnym 2022/2023.
Nazwa olimpiady
lub turnieju

Organizator

Olimpiada Wiedzy
o Żywieniu
i Żywności

Zespół Szkół Nr 6
im. Mikołaja Reja
w Szczecinie
przy
merytorycznym wsparciu
Uniwersytetu
Przyrodniczego
w Poznaniu
i
Pomorskiego
Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie

Olimpiada Wiedzy
Technicznej

Naczelna Organizacja
Techniczna
Federacja Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych

Zwolnienie z przystąpienia
do części pisemnej egzaminu
zawodowego*
w roku szkolnym 2022/2023
 cukiernik
 kelner
 kucharz
 operator maszyn i urządzeń
przemysłu spożywczego
 piekarz
 przetwórca mięsa3
 przetwórca ryb
 technik przetwórstwa
mleczarskiego
 technik technologii żywności
 technik usług kelnerskich3
 technik żywienia i usług
gastronomicznych
 wędliniarz1,2
 mechanik pojazdów
kolejowych3
 technik automatyk
 technik automatyk
sterowania ruchem
kolejowym
 technik budownictwa
 technik budownictwa
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Olimpiada Wiedzy
Ekonomicznej

Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne

Olimpiada
SpedycyjnoLogistyczna

Uniwersytet Gdański
Wydział Ekonomiczny














kolejowego3
technik budownictwa
okrętowego1
technik budownictwa
wodnego
technik budowy dróg2,3
technik budowy jednostek
pływających2,3
technik chłodnictwa
i klimatyzacji
technik dróg i mostów
kolejowych1
technik dróg kolejowych
i obiektów inżynieryjnych2
technik elektroenergetyk
transportu szynowego
technik elektronik
technik elektroniki
i informatyki medycznej
technik elektryk
technik energetyk
technik inżynierii sanitarnej2,3
technik mechanik
technik mechanik lotniczy
technik mechanik okrętowy
technik mechanizacji
rolnictwa i agrotroniki
technik mechatronik
technik pojazdów
kolejowych3
technik pojazdów
samochodowych
technik spawalnictwa3
technik teleinformatyk
technik telekomunikacji
technik urządzeń
dźwigowych
technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej
sprzedawca
technik administracji
technik ekonomista
technik handlowiec
technik księgarstwa
technik organizacji reklamy1,2
technik rachunkowości
technik reklamy3
magazynier-logistyk2,3
technik eksploatacji portów i
terminali
technik logistyk
technik spedytor
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Olimpiada Innowacji
Technicznych
i Wynalazczości

Polski Związek
Stowarzyszeń
Wynalazców
i Racjonalizatorów

 mechanik pojazdów
kolejowych3
 technik analityk
 technik architektury
krajobrazu
 technik automatyk
 technik budownictwa
 technik budownictwa
kolejowego3
 technik budowy dróg2,3
 technik chłodnictwa i
klimatyzacji
 technik cyfrowych procesów
graficznych1
 technik dróg i mostów
kolejowych1
 technik dróg kolejowych
i obiektów inżynieryjnych2
 technik ekonomista
 technik elektroenergetyk
transportu szynowego
 technik elektronik
 technik elektryk
 technik geodeta
 technik geolog
 technik grafiki i poligrafii
cyfrowej2,3
 technik górnictwa
odkrywkowego
 technik handlowiec
 technik informatyk
 technik inżynierii sanitarnej2,3
 technik leśnik
 technik logistyk
 technik mechanik
 technik mechanik okrętowy
 technik mechanizacji
rolnictwa i agrotroniki
 technik mechatronik
 technik ochrony środowiska
 technik pojazdów
kolejowych3
 technik pojazdów
samochodowych
 technik spawalnictwa3
 technik spedytor
 technik technologii
chemicznej
 technik technologii drewna
 technik technologii żywności
 technik teleinformatyk
 technik telekomunikacji
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Olimpiada Wiedzy
i Umiejętności
Rolniczych

Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Olimpiada Wiedzy
i Umiejętności
Budowlanych

Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Lądowej

 technik transportu
kolejowego
 technik usług fryzjerskich
 technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej
 technik urządzeń
sanitarnych1
 technik włókiennik
 technik żywienia i usług
gastronomicznych
 mechanik-operator pojazdów
i maszyn rolniczych
 ogrodnik
 rolnik
 technik agrobiznesu
 technik architektury
krajobrazu
 technik hodowca koni
 technik inżynierii środowiska
i melioracji
 technik leśnik
 technik mechanizacji
rolnictwa i agrotroniki
 technik ochrony środowiska
 technik ogrodnik
 technik rolnik
 technik technologii żywności
 technik weterynarii
 technik żywienia i usług
gastronomicznych
 betoniarz-zbrojarz
 cieśla
 dekarz
 monter izolacji budowlanych
 monter konstrukcji
budowlanych
 monter sieci i instalacji
sanitarnych2, 3
 monter stolarki budowlanej2, 3
 monter zabudowy i robót
wykończeniowych w
budownictwie
 murarz-tynkarz
 technik budownictwa
 technik budownictwa
kolejowego3
 technik budowy dróg2,3
 technik dróg i mostów
kolejowych1
 technik dróg kolejowych
i obiektów inżynieryjnych2
 technik inżynierii sanitarnej2,3
 technik renowacji elementów
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Olimpiada Wiedzy
Elektrycznej
i Elektronicznej
„Euroelektra”

Stowarzyszenie
Elektryków Polskich













Olimpiada Wiedzy
Geodezyjnej
i Kartograficznej
Olimpiada Wiedzy
i Umiejętności
z Zakresu
Projektowania
i Wytwarzania
Odzieży
Olimpiada Techniki
Samochodowej

Stowarzyszenie Geodetów
Polskich

Turniej Budowlany
„Złota Kielnia”

Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Edukacji
Budowlanej i Kultury
Fizycznej w Grudziądzu

Politechnika Łódzka
Wydział Technologii
Materiałowych
i Wzornictwa Tekstyliów
Wydawnictwa Komunikacji
i Łączności Sp. z o.o.





 krawiec
 technik przemysłu mody

 elektromechanik pojazdów
samochodowych
 mechanik pojazdów
samochodowych
 technik pojazdów
samochodowych









Ogólnopolski Turniej
na najlepszego
Ucznia w Zawodzie
Cukiernik

Dolnośląska Izba
Rzemieślnicza
we Wrocławiu

Ogólnopolski Turniej

Zespół Szkół Zawodowych

architektury
technik robót
wykończeniowych
w budownictwie2,3
technik urządzeń
sanitarnych1
elektronik2,3
elektromechanik
elektryk
mechatronik2,3
monter sieci i urządzeń
telekomunikacyjnych
technik elektronik
technik elektryk
technik energetyk
technik mechatronik
technik szerokopasmowej
komunikacji elektronicznej
technik teleinformatyk
technik telekomunikacji
technik geodeta

betoniarz-zbrojarz
cieśla
dekarz
monter konstrukcji
budowlanych
monter sieci i instalacji
sanitarnych2,3
monter zabudowy i robót
wykończeniowych
w budownictwie
murarz-tynkarz
stolarz

 cukiernik

 piekarz
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na Najlepszego
Ucznia w Zawodzie
Piekarz
Ogólnopolski Turniej
Cukierniczy
im. Wojciecha
Kandulskiego
Ogólnopolski Turniej
Piekarski im. Anny
Butki
Ogólnopolski Turniej
Przetwórstwa Mięsa
im. Iwony
Mossakowskiej

Nr 5 we Wrocławiu
Wielkopolska Izba
Rzemieślnicza w Poznaniu
Zespół Szkół Przemysłu
Spożywczego w Poznaniu

 piekarz
 wędliniarz1,2
 przetwórca mięsa3
 kucharz

Ogólnopolski Turniej
Kucharski
Ogólnopolska
Olimpiada Wiedzy
Elektrycznej
i Elektronicznej

 cukiernik

Akademia GórniczoHutnicza w Krakowie























Olimpiada
Wiedzy Górniczej
„O Złotą Lampkę"

Politechnika Śląska
Wydział Górnictwa
i Geologii






automatyk3
elektronik2,3
elektromechanik
elektryk
mechatronik2,3
monter sieci i urządzeń
telekomunikacyjnych
technik automatyk
technik automatyk
sterowania ruchem
kolejowym
technik elektronik
technik elektroniki
i informatyki medycznej
technik elektroenergetyk
transportu szynowego
technik elektryk
technik energetyk
technik informatyk
technik mechatronik
technik szerokopasmowej
komunikacji elektronicznej
technik programista3
technik teleinformatyk
technik telekomunikacji
technik tyfloinformatyk
technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej
górnik eksploatacji
podziemnej
górnik podziemnej
eksploatacji kopalin innych
niż węgiel kamienny3
technik górnictwa
podziemnego
technik podziemnej
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Ogólnopolska
Olimpiada
Logistyczna
Olimpiada Wiedzy
Hotelarskiej
Ogólnopolska
Olimpiada Wiedzy
o Żywności

Wyższa Szkoła Logistyki
w Poznaniu
Wyższa Szkoła
Gospodarki w Bydgoszczy
Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu
Katedra Jakości
i Bezpieczeństwa
Żywności

















Olimpiada Wiedzy
o Turystyce

Uniwersytet Łódzki
Wydział Nauk
Geograficznych
Instytut Geografii Miast,
Turyzmu i Geoinformacji




Olimpiada Wiedzy
i Umiejętności
HandlowoMenedżerskich

Stowarzyszenie
Dyrektorów i Nauczycieli
Twórczych i Aktywnych
Szkół Zawodowych
w Bydgoszczy

Olimpiada Wiedzy
o Mleku
i Mleczarstwie

Krajowy
Związek Spółdzielni
Mleczarskich Związek
Rewizyjny w Warszawie











Turniej na
Najlepszego Ucznia
w Zawodzie
Kucharz

Izba Rzemieślnicza Małej
i Średniej
Przedsiębiorczości
w Katowicach
Zespół Szkół
Spożywczych w Zabrzu
Polskie Towarzystwo
Statystyczne
Zakład Ubezpieczeń
Społecznych

Olimpiada
Statystyczna
Ogólnopolska
Olimpiada „Warto
wiedzieć o
ubezpieczeniach
społecznych”

eksploatacji kopalin innych
niż węgiel kamienny3
magazynier-logistyk2,3
technik logistyk
technik spedytor
pracownik obsługi hotelowej3
technik hotelarstwa
cukiernik
kucharz
piekarz
przetwórca mięsa3
przetwórca ryb
wędliniarz1,2
operator maszyn i urządzeń
przemysłu spożywczego
technik przetwórstwa
mleczarskiego
technik technologii żywności
technik żywienia i usług
gastronomicznych
technik obsługi turystycznej1,2
technik organizacji turystyki3

technik administracji
technik ekonomista
technik handlowiec
technik księgarstwa
technik organizacji reklamy1,2
technik rachunkowości
technik reklamy3
technik technologii żywności
technik przetwórstwa
mleczarskiego

 kucharz

 technik ekonomista**
 technik ekonomista***
 technik rachunkowości***

ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, tel. (22) 52 92 638, sekretariat.minister@mein.gov.pl,
www.mein.gov.pl

Objaśnienia:











* do zakończenia roku szkolnego 2026/2027 dotyczy również zwolnienia z części
pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
** w zakresie kwalifikacji AU.35. „Planowanie i prowadzenie działalności
w organizacji”,
*** w zakresie kwalifikacji EKA.05. „Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych”,
1
oznaczono zawody określone w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
o której mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia
2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U.
poz. 2094),
2
oznaczono zawody określone w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
o której mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca
2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622,
z późn, zm.),
3
oznaczono zawody określone w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego,
o której mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego
2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa
branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316,
z późn. zm.),
bez oznaczenia wskazano zawody, które występują pod taką samą nazwą w każdym
z trzech wymienionych wyżej rozporządzeń.

Marzena Machałek
Sekretarz Stanu
/ – podpisany cyfrowo/
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