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Struktura organizacji samorządu 

gospodarczego rzemiosła

Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie 

zrzesza:

28 Izb rzemieślniczych

486 Cechów rzemieślniczych 

Całość organizacji zrzesza ok. 300 tys. 

rzemieślników.

W 2017 roku w rzemiośle było 23 tys. 

zakładów szkolących, w których uczyło się 

ok. 67,5 tys. uczniów (I-III).



PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. 

(Dz.U. z 2016  r. poz.1285, zmiana z 2017 r. poz. 60).

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu

czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz

egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez

komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych

(Dz.U. 2017 poz. 89 z zmianą Dz.U. 2017 poz. 1607).



• Współpraca ze szkołami w zakresie doradztwa  

zawodowego,

• Nadzór nad przebiegiem praktycznej nauki zawodu w 

zakładach rzemieślniczych, sprawowany przez Cech 

Rzemieślników i Przedsiębiorców na mocy Ustawy o 

Rzemiośle,

• Walidacja i certyfikacja po zakończonym kształceniu 

w systemie egzaminów czeladniczych,

• Walidacja i certyfikacja osób dorosłych.

GŁÓWNE DZIAŁANIA NASZEJ ORGANIZACJI 

W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO



CECH KONECKI

IZBA I CECHY

W KIELCACH

CECH STARACHOWICKI

CECH SKARŻYSKI 

CECH OSTROWICKI 

CECH OPATOWSKI 

CECH 

SANDOMIERSKI 

CECH 

STASZOWSKI CECH 

PIŃCZOWSKI 

CECH  

KAZIMIERSKI 

CECH JĘDRZEJOWSKI 

CECH 

WŁOSZCZOWSKI 

CECH BUSKI 

WSPARCIE W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO 

NADZORU NAD PRAKTYCZNĄ NAUKĄ ZAWODU



Obszary współpracy

• Doradztwo zawodowe jako wielowątkowy proces, w 

który wpisuje się rzemiosło (spotkania z rodzicami i 

uczniami);

• Sieć organizacyjna – cechy jako źródło informacji;

• Nadzór nad prawidłowym zawieraniem umów i 

realizacją podstawy programowej;

• Kompetencje przedsiębiorców – pracodawca 

wychowawca;

• Szeroka oferta zawodów



Gimnazjum Szkoła Podstawowa

Szkoła branżowa I stopnia

POLICEALNA

LO TZ

MATURA

JEDNLITE STUDIA 

MAGISTERSKIE
STUDIA 

ZAWODOWE

STUDIA 

MAGISTERSKIE

Szkoła branżowa II stopnia POLICEALNA



trzyletnia Szkoła 

Branżowa I stopnia

Czteroletnie liceum 

ogólnokształcące

szkoła policealna,                     

o okresie nauczania nie 

dłuższym niż 2,5 roku

pięcioletnie 

technikum

Typy szkół 

ponadpodstawowych

trzyletnia szkoła specjalna 

przysposabiającą do pracy



Pracodawca zatrudniający pracownika 

młodocianego w celu nauki zawodu: 

• realizuje program nauczania zatwierdzony przez 

dyrektora szkoły uwzględniający podstawę 

programową kształcenia w zawodzie

lub

• realizuje opracowany program nauczania zgodnie 

z potrzebami egzaminu czeladniczego dla 

danego zawodu  z klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego .



Przygotowanie zawodowe młodocianych 

może odbywać się w formie:

• nauki zawodu– ma ona na celu przygotowanie 

młodocianego do pracy w charakterze  

czeladnika lub wykwalifikowanego pracownika  i 

obejmuje praktyczną naukę zawodu, która jest 

organizowana u pracodawcy na podstawie 

umowy o pracę oraz dokształcania teoretycznego 

w szkole lub w systemie pozaszkolnym (np. na 

kursach);



• przyuczenia do wykonywania określonej 

pracy – ma ono na celu przygotowanie 

młodocianego do pracy w charakterze 

przyuczonego pracownika i może dotyczyć 

wybranych prac związanych z nauką zawodu 

określonych w przepisach dotyczących 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego



Wymagania wobec pracodawców

Przygotowanie zawodowe młodocianych 

może prowadzić :

● pracodawca, 

● osoba prowadząca zakład pracy w 

imieniu 

pracodawcy, 

● osoba zatrudniona u pracodawcy

pod  warunkiem posiadania kwalifikacji 

wymaganych od instruktorów praktycznej 

nauki zawodu



Zawieranie umów

Do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o

pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu pracy, dotyczące umów o pracę na czas 

nieokreślony. 

Pracodawca sporządza pisemną umowę o pracę w celu 

przygotowania zawodowego, która w szczególności powinna 

określać: 

● rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub 

przyuczenie do wykonywania określonej pracy),

● czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego, 

● sposób dokształcania teoretycznego,

● wysokość wynagrodzenia.



Zawarcie umowy

Umowę o pracę w celu nauki zawodu podpisują: 

• pracodawca, 

• młodociany pracownik

• prawny opiekun młodocianego

Umowy dla młodocianych dokształcających się w 

Szkole Branżowej I stopnia należy zawierać z  dniem 

rozpoczęcia roku szkolnego.

W przypadku gdy młodociany dokształca się w 

systemie pozaszkolnym podpisanie umowy może 

nastąpić w innym terminie przed ukończeniem 18 roku 

życia.



Izby rzemieślnicze przeprowadzają trzy rodzaje egzaminów: 

• egzaminy mistrzowskie   

• egzaminy czeladnicze

• egzaminy sprawdzające

Obejmują zakres określony w standardzie wymagań 

egzaminacyjnych dla czeladnika lub w standardzie 

wymagań egzaminacyjnych dla mistrza dla zawodów 

wynikających z klasyfikacji zawodów szkolnych i 

klasyfikacji zawodów rynku pracy.

EGZAMINOWANIE



Egzamin czeladniczy oraz egzamin mistrzowski są formą
oceny poziomu opanowania wiadomości
i umiejętności z zakresu zawodu odpowiadającego danemu
rodzajowi rzemiosła, określonego w klasyfikacji zawodów i
specjalności na potrzeby rynku pracy lub klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego.

Egzamin sprawdzający wybrane kwalifikacje zawodowe w
zakresie zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi
rzemiosła, jest formą oceny poziomu opanowania wybranych
kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodu odpowiadającego
danemu rodzajowi rzemiosła.



Egzaminy składają się z:

• Etapu praktycznego, który polega na samodzielnym
wykonaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych
sprawdzających umiejętności praktyczne w zakresie
zawodu

(czas trwania od 120 minut - 24 godzin)

• Etapu teoretycznego, który składa się z 2 części:

 pisemnej (czas trwania od 45 minut do 210 minut)

 ustnej (czas trwania do 30 minut), dodatkowo

10 minut na przygotowanie.



1. Część pisemna polega na udzieleniu przez zdającego 
odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:
a) rachunkowość zawodowa (dla mistrza z kalkulacją),
b) dokumentacja działalności gospodarczej,
c) rysunek zawodowy,
d) przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
ochrony przeciwpożarowej,
e) podstawowe zasady ochrony środowiska,
f) podstawowe przepisy prawa pracy,
g) podstawowa problematyka z zakresu podejmowania 
działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem,
Dodatkowo na egzaminie mistrzowskim:
h) podstawy psychologii i pedagogiki, 
i) metodyka nauczania.



2) część ustna polega na udzieleniu przez zdającego
odpowiedzi na pytania z zakresu następujących
tematów:

a) technologia,
b) maszynoznawstwo,
c) materiałoznawstwo.

Zadania i pytania egzaminacyjne w bankach pytań
i zadań powinny być pogrupowane w 3 stopniach
trudności. Zestawy egzaminacyjne powinny zawierać
pytania i zadania z w/w grup.

Przy ustalaniu zadań egzaminacyjnych do etapu
praktycznego i miejsca ich wykonania bierze się pod
uwagę niepełnosprawności zdającego.



SKALA OCEN

Oceny ustala zespół egzaminacyjny w stopniach według

następującej skali:

6 celujący

5 bardzo dobry

4 dobry

3 dostateczny

2 niedostateczny



WZORY DOKUMENTÓW





SUPLEMENT EUROPASS
• Na wniosek osoby, która uzyskała świadectwo
czeladnicze lub dyplom mistrzowski izba rzemieślnicza
może wystawić w języku polskim i angielskim
Suplement Europass.

• Suplement wystawiany jest bezpłatnie.

• Suplementy Europass izby rzemieślnicze wystawiają od
marca 2013 r.





PLATFORMA EWR



W okresie od 2016 do 2018 w ramach projektu 

opracowano 10.860 zadań egz. dla 15 

zawodów ze szkoleniem metodologicznym dla 

członków Zespołów Autorskich, stworzeniem 

Poradnika dla członków komisji 

egzaminacyjnych i platformy internetowej oraz 

15 szkoleniami metodycznymi dla 375 

członków komisji egzaminacyjnych izb 

rzemieślniczych w tych zawodach i 2 szkolenia 

dla kobiet kandydatek do komisji 

egzaminacyjnych.



 Blacharz samochodowy

 Cieśla

 Cukiernik

 Elektromechanik

 Florysta

 Fryzjer

 Glazurnik

 Kosmetyczka

 Kucharz

 Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych

 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 Stolarz

 Ślusarz

 Tapicer

 Wędliniarz





Główne moduły systemu to:

1. Informacje

2. Zasoby

3. Izby

4. Egzaminy

5. Wskaźniki

6. Administracja

7. Logowanie





ZAŁADANE EFEKTY DO KOŃCA 2020 ROKU:

- pytania w kolejnych 25 zawodach pokrewnych ( w 

trakcie realizacji), 

- 29 szkoleń dla około 725 osób, w tym: 25 szkoleń 

metodycznych dla 625 członków izbowych komisji, 

przeprowadzających egzaminy czeladnicze i 

mistrzowskie oraz 4 szkolenia dla kandydatek na 

członkinie komisji,

- udoskonalona zostanie platforma EWR (kolejne 

funkcjonalności).



Dziękuję za uwagę!

Piotr Prędota 

tel. 413447653

e-mail: sekretariat@izbakielce.pl


