
 

 

U C H W A Ł A Nr  4  

Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego 

z dnia  8 marca  2004 r. 

znak: NO-I-130/NADZÓR/ 04 

 

w sprawie zasad sprawowania przez Związek Rzemiosła Polskiego nadzoru 

nad działalnością komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych 
 

Na podstawie art.3, ust.3c ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. (tekst jednolity 

Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz.979, ze zm. Dz.U.z 2003 r. Nr 137, poz.1304) oraz § 2 ust.2, 

pkt.7 Statutu Związku Rzemiosła Polskiego uchwala się, co następuje: 

 

§1 

Związek Rzemiosła Polskiego, na mocy art. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o 

zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 137, 

poz. 1304) sprawuje nadzór nad działalnością komisji egzaminacyjnych izb 

rzemieślniczych. 

 

§2 

Nadzór sprawowany jest w formach 

a) kontroli działalności komisji egzaminacyjnych przeprowadzonych, zgodnie z 

rocznym planem, 

b) rozpatrywania nieuwzględnionych przez izbę rzemieślniczą skarg kandydatów 

dotyczących prawidłowości przeprowadzenia egzaminu, 

c) analizowania wyników egzaminów oraz formułowania wniosków. 

 

§3 

Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego, na wniosek Komisji Oświaty i Problematyki 

Społecznej Zarządu ZRP, ustala roczny plan kontroli działalności komisji 

egzaminacyjnych, kierując się następującymi zasadami: 

- w ciągu roku kontrola przeprowadzana jest w wybranych 12 izbach rzemieślniczych 

(po 3 w kwartale), 

- Związek Rzemiosła Polskiego, w porozumieniu z izbą rzemieślniczą, ustala z 

14-dniowym wyprzedzeniem termin przeprowadzenia kontroli, 

- kontrolę przeprowadzają osoby upoważnione przez Zarząd ZRP, 

- kontrola ma na celu potwierdzenie prawidłowości pracy komisji oraz udoskonalenie i 

usprawnienie procedur stosowanych w działalności komisji egzaminacyjnych, 

- kontrola przeprowadzana jest w połączeniu z jednoczesnym instruktażem i doradztwem 

z zakresu zasad prawnych i organizacyjnych dotyczących 

 działalności egzaminacyjnej. 

 

 

 



 

§4 

1. Kontrola obejmuje problematykę: 

a) prawidłowość powołania komisji egzaminacyjnej, 

b) prawidłowość powołania członków komisji egzaminacyjnej, 

c) prawidłowość dopuszczenia kandydatów do egzaminu, 

d) prawidłowość przeprowadzenia egzaminu. 
 

2. Kontrolujący ma prawo wglądu do prowadzonej przez izbę rzemieślniczą 

 dokumentacji dotyczącej problematyki o której mowa w pkt 1. 

 

§5 

Kontrolujący z przeprowadzonej kontroli sporządza protokół, który zawiera: imiona i 

nazwiska osób kontrolujących, termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli, nazwę komisji i 

skład komisji egzaminacyjnej, opis stanu faktycznego, zgłoszone uwagi i wnioski 

wynikające z przeprowadzonej kontroli, datę i miejsce sporządzenia protokołu, podpisy 

osób, które przeprowadziły kontrolę oraz przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. 

Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach przeznaczonych dla ZRP, izby 

rzemieślniczej i komisji egzaminacyjnej. 

 

 §6 

1. Skarga kandydata dotycząca prawidłowości przeprowadzenia egzaminu, po 

zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty Zarządu ZRP jest rozpatrywana przez Zarząd 

Związku Rzemiosła Polskiego. 
 

2. Dokumentację dotyczącą skarg kandydatów prowadzi Zespół Oświaty Zawodowej     i 

Problematyki Społecznej. 

 

§7 

Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej przedstawia podczas najbliższego 

posiedzenia Komisji Oświaty Zawodowej Zarządu ZRP informację 

o wynikach przeprowadzonej kontroli. 

§8 

Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej przedstawia Zarządowi ZRP raz w 

roku wnioski i uwagi wynikające z przeprowadzonych kontroli. 

 

§9 

Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej prowadzi dokumentację 

przeprowadzonych kontroli. 

 

§ 10 

Zarząd ZRP określi w odrębnej uchwale zasady finansowania kontroli działalności komisji 

egzaminacyjnych izb rzemieślniczych. 

 

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



UZASADNIENIE 

 

W wyniku nowelizacji ustawy o rzemiośle nadzór nad działalnością komisji 

egzaminacyjnych izb rzemieślniczych  został przekazany Związkowi  Rzemiosła 

Polskiego (na mocy art. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o zmianie ustawy o 

systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw - (Dz.U. Nr 137, poz. 

1304). 

Do czasu zmian w ustawie nadzór ten sprawował minister właściwy d.s. edukacji 

narodowej (par.31 pkt.1 rozporządzenia z dnia 4 grudnia 2002 r. Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu  w sprawie  egzaminów kwalifikacyjnych  w zawodzie, 

przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych - (Dz.U. z 

2003 r. Nr 20, poz.171). 

Obecnie w związku ze zmianą  treści delegacji zawartej  ustawie o rzemiośle,  trwają 

prace nad projektem nowego rozporządzenia  dotyczącego egzaminów w rzemiośle. 

Wobec nowego ustawowego zapisu w nowym rozporządzeniu   wykonawczym 

będzie  informacja o nadzorze sprawowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego 

oraz ustalony tryb postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości   w 

działaniu  komisji egzaminacyjnej. 

Taki kierunek zmian jest zgodny  z postulatami środowiska  i izb rzemieślniczych. 

            Należy podkreślić, że celem nadzoru sprawowanego przez Związek 

Rzemiosła Polskiego nad działalnością komisji egzaminacyjnych jest zapewnienie 

jakości egzaminów, wyrównanie ich poziomu oraz zgodnego z przepisami trybu 

przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. 

Ustawa określa zadania osób wykonujących czynności z zakresu nadzoru jako: 

a) obserwację egzaminu, 

b) wgląd w dokumentację prowadzoną przez komisję. 

Takie zapisy ustawowe oznaczają, iż osoby wykonujące czynności nadzoru mają 

porównać stosowane procedury egzaminacyjne z procedurami przewidzianymi 

prawem oraz ocenić prawidłowość prowadzenia przez komisję dokumentacji 

egzaminacyjnej. 

       W wyniku kontroli powstanie m.in. protokół zawierający  ocenę zgodności 

podstaw działalności komisji oraz  jej postępowania egzaminacyjnego z trybem i 

zasadami ustalonymi w  rozporządzeniu z dnia 4 grudnia 2002 r. Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu  w sprawie  egzaminów kwalifikacyjnych  w zawodzie, 

przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.  

Projekt Uchwały Zarządu ZRP w przedmiotowej sprawie na posiedzeniu w 

dniu 4 marca br. uzyskał akceptację Komisji Oświaty Zawodowej i Problematyki 

Społeczne j Zarządu ZRP. 

 
Przygotował 

Zespół Oświaty Zawodowej  

I Problematyki Społecznej ZRP 

Warszawa, dnia  5  marca   2004 r. 

 


