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UCHWAŁA  Nr  11 

Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego 

z dnia  10  września 2003 r. 

znak:NO-I-130/ES/03 

 

w sprawie:  egzaminów sprawdzających  przeprowadzanych  

                    po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy.  

 

 
   Na podstawie art. 7 ust. 5 pkt. 5 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989r. o 

rzemiośle (Dz.U. Nr 112, poz. 979 z  2002r. z późn. zm.) i § 16 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich 

wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) oraz § 17pkt.2  Statutu Związku 

Rzemiosła Polskiego – Zarząd ZRP uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
1. Egzamin sprawdzający po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy, 

przeprowadza czeladnicza komisja  egzaminacyjna powołana przez izbę rzemieślniczą 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 grudnia 2002 

r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, 

przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U z 2003 r. 

.Nr.20, poz.171). 

2. Egzamin sprawdzający zwany dalej "egzaminem" przeprowadza komisja egzaminacyjna 

powołana dla zawodu obejmującego zakres odbytego  przyuczenia do wykonywania 

określonej pracy. 

 

§ 2 
1. Komisja przeprowadza egzamin  sprawdzający według trybu i zasad ustalonych dla 

egzaminu czeladniczego. 

2. W posiedzeniu  komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin sprawdzający, za 

zgodą  przewodniczącego komisji,  w charakterze obserwatorów mogą uczestniczyć  

przedstawiciele Ochotniczych Hufców Pracy albo innych instytucji lub organizacji 

uczestniczących w procesie  przyuczenia do wykonywania określonej pracy.  

 

§ 3 
Izba rzemieślnicza dopuszcza do egzaminu sprawdzającego osobę, która ukończyła 

przyuczenie do wykonywania określonej pracy. 

 

§ 4 
1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego kandydat składa w izbie 

rzemieślniczej, której członkiem jest cech sprawujący  nadzór nad przebiegiem 

przyuczenia  do wykonywania określonej pracy.  

2. Kandydat załącza do wniosku: 

a) kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie  przyuczenia do 

wykonywania określonej pracy, 

b)  zaświadczenie  pracodawcy  potwierdzające ukończenie  przyuczenia. 
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§ 5 
1. Celem egzaminu sprawdzającego jest potwierdzenie umiejętności sprawnego 

wykonywania prac obejmujących zakres przyuczenia. 

2. Egzamin sprawdzający składa się z dwóch części: 

a) części praktycznej w postaci wykonania zadania praktycznego, 

b) części teoretycznej polegającej na sprawdzeniu znajomości przepisów bhp oraz ochrony 

środowiska i teorii zawodowej, związanych z wykonywaniem prac, których dotyczyło 

przyuczenie.   

 

§ 6 
1. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub z jego upoważnienia przewodniczący 

zespołu egzaminacyjnego, w porozumieniu z izbą rzemieślniczą, ustala listę kandydatów 

na egzamin oraz  terminy i miejsce części praktycznej i części teoretycznej egzaminu. 

2. Komisja przeprowadza egzamin w terminie do miesiąca od dnia złożenia w izbie 

rzemieślniczej kompletnych dokumentów. 

3. Izba rzemieślnicza w porozumieniu z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego 

pisemnie zawiadamia kandydatów i członków zespołu egzaminacyjnego o 

wyznaczonych terminach z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 

 

§ 7 
1. Kandydat zgłaszający się na egzamin jest zobowiązany przedstawić dowód stwierdzający 

tożsamość oraz polisę ubezpieczeniową na czas wykonania  części praktycznej  

egzaminu. 

2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego   informuje kandydatów o ich podstawowych 

prawach i obowiązkach. 

 

§ 8 
1. Praktyczna część egzaminu,  polega na samodzielnym wykonaniu zadanej pracy. 

2. Egzamin praktyczny odbywa się u pracodawcy, przy czym liczba zdających kandydatów 

nie może przekroczyć liczby stanowisk pracy. 

3. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego  ustala temat zadania egzaminacyjnego oraz 

wystawia skierowanie do jego wykonania. Temat pracy powinien być tak ustalony, aby 

wykonanie jej nie przekraczało 3 godzin i nie było połączone ze znacznymi kosztami, ale 

zapewniło komisji możliwość oceny umiejętności praktycznych  zdającego. 

Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek zespołu omawia z kandydatem 

zadaną pracę. 

 

§ 9 
1. Teoretyczna część egzaminu,  obejmuje  podstawowe zagadnienia z zakresu: bhp i 

ochrony p.pożarowej, ochrony środowiska oraz teorii zawodowej. 

2. Część teoretyczna egzaminu odbywa się w formie ustnej i może być połączona z 

wykonywaniem zadania podczas  części praktycznej. 

3. Pytania do części  teoretycznej  ustala  zespół egzaminacyjny  i  wnikają z zakresu  

zawodu, w jakim odbyło się przyuczenie. 

 

§ 10 
1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego odpowiedzialny jest za właściwe 

przygotowanie i prawidłowy przebieg egzaminu. 

2. Nadzór nad wykonywanym przez kandydata zadaniem egzaminacyjnym sprawuje 

przewodniczący, bądź wyznaczony przez niego członek zespołu egzaminacyjnego. 

3. Osoba nadzorująca, przed przystąpieniem  do wykonywania  części praktycznej egzaminu  

organizuje dla kandydata krótki instruktaż stanowiskowy z zakresu przepisów 
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przeciwpożarowych oraz bezpiecznej i higienicznej pracy, obowiązujące w miejscu 

wykonywania  części praktycznej egzaminu. 

 

§ 11 

1. Komisja egzaminacyjna na podstawie   ocen części  praktycznej i teoretycznej egzaminu  

ustala ocenę końcową i w zależności od wyniku do protokołu  wpisuje: "zdał”  lub „nie 

zdał” . 

2. Członkowie komisji egzaminacyjnej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy 

przebiegu obrad i głosowania. 

3. Komisja egzaminacyjna w przypadku negatywnej oceny umiejętności  lub wiedzy 

kandydata, ustala ponowny termin egzaminu sprawdzającego. 

 

§ 12 
1. Komisja egzaminacyjna sporządza protokół  z egzaminu każdego kandydata, według 

załączonego wzoru. 

2. Na podstawie protokołów indywidualnych sekretarz komisji egzaminacyjnej  sporządza 

protokół zbiorczy z  posiedzenia komisji egzaminacyjnej, według wzoru ustalonego dla 

egzaminu czeladniczego. 

3. Osoba, która złożyła egzamin sprawdzający otrzymuje zaświadczenie informujące o  

okresie trwania przyuczenia, wyniku egzaminu sprawdzającego,  zakresie  wykazanych 

umiejętności. 

4. Izba rzemieślnicza prowadzi rejestr wniosków o dopuszczenie do egzaminu 

sprawdzającego. 

5. Rejestr zawiera: numer ewidencyjny, datę wpływu sprawy, nazwisko i imię, miejsce i datę 

urodzenia, adres zamieszkania, nazwę zawodu – określenie zakresu przyuczenia, datę i 

wynik egzaminu. 

 

§ 13 
1. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia zażalenia na decyzję komisji egzaminacyjnej 

w terminie 3 dni od daty egzaminu. 

Zażalenie może dotyczyć  uchybień formalnych w działalności komisji egzaminacyjnej. 

2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego po ogłoszeniu wyników egzaminu informuje 

kandydatów o prawie wniesienia zażalenia . 

3. Zażalenie kandydat wnosi  do izby rzemieślniczej, która  rozstrzyga je  w terminie 7 dni 

od dnia wniesienia zażalenia. 

 

§ 14 
Opłaty egzaminacyjne i wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych oraz sekretarza 

komisji ustala izba rzemieślnicza w trybie i według zasad przewidzianych dla egzaminów 

czeladniczych i mistrzowskich. 

 

§ 15 
Traci moc Uchwała Nr 30 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 25.11.1997r. 

 

§ 16 
Uchwała wchodzi w życie z dniem    30  września  2003 r. 

 

Sekretarz Zarządu ZRP                                                          Prezes  Zarządu ZRP 

 

/ - / Zbigniew DADOK                                                          / - / Jerzy BARTNIK  
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Załącznik do  Uchwały Nr 11  Zarządu ZRP z dnia 10 września  2003 r.  

 

 

 
 

 
 

....................................................................................................................................................................................... 

(nazwa statutowa izby rzemieślniczej) 

Nr ................... 

Zaświadczenie 
złożenia egzaminu sprawdzającego   

 

 

 

Pan/Pani  ......................................................................................................................... 

urodzony/a w dniu .......................................r. w .............. ...................................................  

woj.  ......................................................................................................  odbył/a w okresie od 

dnia ...................................... r,  do dnia ............................................. r. przyuczenie do 

wykonywania określonych prac i  przed  czeladniczą komisją egzaminacyjną  w  zawodzie  

............................................................................................................... złożył/a w dniu  

................................ r.  z wynikiem pozytywnym  egzamin sprawdzający  po zakończeniu  

przyuczenia do wykonywania określonej pracy,  przeprowadzony na podstawie § 16, pkt.3 

rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 28 maja 1996 r.  w sprawie przygotowania 

zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60  z 1996 r. poz.278, 

zm.Dz.U. Nr197 z 2002 r. poz.197).  Na  egzaminie kandydat/ka wykazał/a: 

1) umiejętności  praktyczne  w  zakresie: 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

2) znajomość podstawowych zagadnień  z zakresu: bhp i ochrony ppoż., ochrony 

środowiska oraz teorii zawodowej, dotyczących  prac wykonywanych w ramach 

przyuczenia do wykonywania określonej pracy. 

                                                                                  
                                                                                          Prezes Izby Rzemieślniczej  

                                                 

                                                   m.p.  

 

 

....................................dnia  .............................20... r. 
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UZASADNIENIE 
 

 

Potrzeba ustalenia  zasad przeprowadzania egzaminów sprawdzających wynika z zapisu § 16 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania 

zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.).Zapis o 

charakterze  delegacji  mówi,  że młodociani pracownicy, którzy u rzemieślników ukończyli 

przyuczenie do wykonywania określonej pracy, składają egzamin sprawdzający przed  

komisją egzaminacyjną,  według zasad ustalonych przez   Związek  Rzemiosła Polskiego.  

Dotychczas  zasady te ustalone  były w  Uchwale  Nr 30 Zarządu Związku Rzemiosła 

Polskiego z dnia 25.11.1997r  wraz z załącznikiem w postaci  "Regulaminu działania komisji 

egzaminacyjnych izb rzemieślniczych".  W związku z  nowelizacją ustawy o rzemiośle  

uchwała ta utraciła  swe umocowanie w odniesieniu do czeladniczych i mistrzowskich 

komisji  egzaminacyjnych. Obowiązujące zaś  rozporządzenie MENiSP (które zastąpiło 

Uchwałę Zarządu ZRP), nie ujmuje egzaminów sprawdzających.  

Wobec nowej sytuacji  prawnej i  mając na uwadze, że tworzenie  odrębnych komisji dla 

egzaminów sprawdzających  będzie stanowiło nowe, dodatkowe obciążenie dla izb 

rzemieślniczych, proponuje się utrzymanie dotychczasowego  rozwiązania polegającego na 

tym, iż  egzamin sprawdzający przeprowadza    czeladnicza  komisja izby rzemieślniczej. 

Za utrzymaniem tego systemu dodatkowo przemawiają  względy merytoryczne. Egzamin 

sprawdzający, kończący przyuczenie  do wykonywania określonej pracy  będzie 

przeprowadzany  przez komisję egzaminacyjną powołaną dla zawodu obejmującego  zakres 

prac, jakich dotyczyło odbyte przyuczenie, co pozwoli na wykorzystanie istniejącej  

dokumentacji programowej i egzaminacyjnej. 

Ponadto absolwentom przyuczenia - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów dotyczącym  

zatrudniania młodocianych pracowników -   w przypadku podjęcia nauki zawodu, zalicza się 

czas  odbytego przyuczenia.  

                W procesie przeprowadzania egzaminu sprawdzającego proponujemy 

wykorzystanie   wzorów protokołów opracowanych na potrzeby egzaminu czeladniczego,  co 

także  usprawni proces organizacji  egzaminu sprawdzającego. 

               Biorąc pod uwagę, że egzamin sprawdzający  nie jest  egzaminem  potwierdzającym 

kwalifikacje zawodowe, a jedynie stwierdzającym  sprawność w wykonywaniu określonych 

prac -  proponujemy łagodny system  oceny z ustaleniem  wyniku;   "zdał"  lub "nie zdał", 

przy czym  izba rzemieślnicza  wydaje  zaświadczenie, zarówno w przypadku pozytywnego, 

jak i negatywnego wyniku egzaminu. 

Opłaty za egzamin sprawdzający ustalą izby rzemieślnicze w trybie przewidzianym dla  

czeladniczych komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych. Wysokość tych opłat powinna 

być bardzo wyważona, ponieważ należy wziąć pod uwagę, że egzamin sprawdzający 

przeprowadzany u innych pracodawców, jest bezpłatny.   

Projekt Uchwały  pozytywnie zaakceptowała Komisja Oświaty Zarządu ZRP na posiedzeniu 

w dniu 25 sierpnia 2003 r. oraz Prezydium ZRP na posiedzeniu w dniu 2003 r. 

 

Opr. J. Kosakowska 

Akcept. M.Prószyński 

 

 

 

 

Warszawa,    dnia  29  sierpnia  2003 r. 

  

 


