
Załącznik 5a: EM23 EM15 Wniosek o nadanie loginu i hasła dostępu do systemu informatycznego 

Wypełnij ten formularz, jeżeli chcesz uzyskać login i hasło dostępu do systemu informatycznego, w którym można złożyć deklarację 
przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej.  
 

Formularz WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI i złóż go do: 
1) dyrektora szkoły, którą ukończyłeś(-łaś) w latach ubiegłych 

a) do 20 września 2022 r., jeżeli chcesz złożyć deklarację wstępną (do 30 września 2022 r.) 
b) do 15 stycznia 2023 r., jeżeli chcesz złożyć tylko deklarację ostateczną (do 7 lutego 2023 r.) 

2) dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na Twoje ostatnie miejsce zamieszkania – do 15 stycznia 2023 r., 
jeżeli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego masz obowiązek złożyć do dyrektora OKE. 

 
 

X1. Miejscowość  X2. Data   –   –     
 

X3. Do dyrektora  
   Wskaż odpowiednio: albo dyrektora szkoły, którą ukończyłeś(-łaś) w latach ubiegłych, albo dyrektora właściwej OKE. 

 
Część A. Dane osoby, która składa wniosek 
 

A1. Numer PESEL A            
  Jeżeli nie masz nr PESEL, w pole oznaczone przerywaną linią wpisz nazwę i numer innego dokumentu tożsamości, którym się posługujesz. 

 

A2. Nazwisko i imię (imiona)  
 

A3. Adres korespondencyjny  
 

A4. Adres e-mail  
 

A5. Ukończona szkoła  
 

 Wypełnij A5, wyłącznie jeżeli składasz wniosek do dyrektora OKE. Wpisz nazwę szkoły, którą ukończyłeś(-łaś), oraz adres (ulica,                

    nr budynku, miasto) tej szkoły.  

 
Część B. Zakres wniosku 
 

B1. Chcę złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2023 r. wyłącznie w postaci elektronicznej.  
Uprzejmie proszę o nadanie identyfikatora (loginu) oraz hasła dostępu do systemu informatycznego (www.wyniki.edu.pl), 
w którym deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego można złożyć w postaci elektronicznej. 

 
B2. Proszę o przesłanie loginu oraz hasła: 

 Login i hasło mogą być wysłane listem lub e-mailem wyłącznie przez dyrektora szkoły.  
 

B2.1.  na adres korespondencyjny wskazany w A3. 
   

B2.2.  na adres e-mail wskazany w A4. 

 

B3.   Login i hasło odbiorę osobiście w siedzibie OKE za okazaniem dokumentu tożsamości. 

   Osoby, które składają wniosek do dyrektora OKE, mają obowiązek odebrać login i hasło osobiście. 

 
Część C. Podpis składającego wniosek 
 

C1. Podpis zdającego  
 
 

 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE, w zakresie przeprowadzania egzaminu maturalnego, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi wydanymi 
na jej podstawie, został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

 

http://www.wyniki.edu.pl)/

