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Uchwała  Nr  21 

Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego 

z dnia  18 grudnia   2012r. 

znak: NO-I-130/E/12 
 

 

 

w sprawie: ustalenia wzorów wniosków o dopuszczenie do egzaminów czeladniczego,  

       mistrzowskiego, sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne  

                  izb rzemieślniczych  

 

 

Na podstawie § 2 ust.2, pkt.7 Statutu Związku Rzemiosła Polskiego  -   Zarząd Związku 

Rzemiosła Polskiego uchwala  co następuje: 

 

§1 

 

1. Ustala się wzory wniosków o dopuszczenie do egzaminów czeladniczego, 

mistrzowskiego i sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb 

rzemieślniczych: 

1) Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego 

2) Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego  

3) Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego 

 

2. Wzory wniosków,  o których mowa §1 są załącznikami do niniejszej Uchwały. 

 

§2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

 

 

 

 

SEKRETARZ ZARZĄDU                                                  PREZES 

                                                                    ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO   
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U Z A S A D N I E N I E 
 
W  związku z modernizacją systemu kształcenia zawodowego w sierpniu 2011 r.  Sejm RP 

ustawą zmieniającą ustawę o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 

2011 r. Nr 205, poz.1206) dokonał kolejnej nowelizacji ustawy o rzemiośle  tj.  

 nowe brzmienie delegacji dla Ministra Edukacji Narodowej w sprawie  rozporządzenia o 

komisjach egzaminacyjnych izb rzemieślniczych 

 wprowadzenia od 1 września 2012 r. iż podstawą przeprowadzania egzaminów 

czeladniczych i mistrzowskich stanowią standardy wymagań egzaminacyjnych  ustalone 

przez Związek Rzemiosła Polskiego, a w odniesieniu do zawodów z klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa zawodowego wymagania, określone w podstawie programowej 

kształcenia w zawodach.  

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu 

czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych 

przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2012 r., poz.1117)  określa m.in.: 

 tryb dopuszczania przez izby rzemieślnicze do egzaminów czeladniczego , 

mistrzowskiego i sprawdzającego,  

 warunki, jakie musi spełniać osoba ubiegająca się   o dopuszczenie do egzaminu 

 rodzaje dokumentów, jakie musi złożyć osoba ubiegająca się o dopuszczenie do 

egzaminu, potwierdzających spełnienie warunków określonych w par.6-8 rozporządzenia. 

 

W  rozporządzeniu  (par.9) wyspecyfikowane są  informacje jakie powinien zawierać 

wniosek o dopuszczenie do egzaminu, ale  rozporządzenie nie ustala wzoru takiego wniosku.   

Biorąc pod uwagę dotychczasową praktykę, stosowania przez wszystkie izby rzemieślnicze 

jednolitych formularzy, przygotowano formularze wzorcowe. Ze względu na obszerność 

informacji, które powinny znajdować się w takim formularzy oraz potrzebę zachowania 

warunków dla czytelności wpisywanych danych nie było możliwe utrzymanie jednego 

formularza stosowanego do trzech rodzajów egzaminów.  Dlatego projekt zawiera trzy, 

dwustronne  wzory wniosków  odrębne dla egzaminu czeladniczego, mistrzowskiego i 

sprawdzającego.  

Zakres danych zawartych we wnioskach ma na celu usprawnienie prac izb rzemieślniczych 

dotyczących nie tylko dopuszczenie do egzaminu, ale także przygotowania stosownych 

zaświadczeń w celu ubiegania się przez pracodawcę o dofinansowanie kosztów wyszkolonego 

młodocianego pracownika (dotyczy czeladniczego).  W tym przypadku formularz zawiera 

miejsce na wpisanie danych więcej, niż jednego pracodawcy u których była realizowana nauka 

zawodu.  

Ponadto umieszczono we wnioskach informacje dotyczące zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oraz osób niepełnosprawnych.  

W pracach związanych z przygotowaniem projektu formularza wykorzystano doświadczenia izb 

rzemieślniczych.  

Forma przygotowanych formularzy pozwala na wykorzystanie ich do pobrania ze strony 

internetowej izby rzemieślniczej z możliwością elektronicznego wypełnienia. 

 

 

Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej 

i Problematyki Społecznej  

/ - /  Jolanta Kosakowska  
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