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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 12 paêdziernika 2005 r.

w sprawie egzaminów na tytu∏y czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych
przez komisje egzaminacyjne izb rzemieÊlniczych

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca
1989 r. o rzemioÊle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979
oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1304) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) warunki powo∏ywania komisji egzaminacyjnych
izb rzemieÊlniczych przeprowadzajàcych egzami-
ny na tytu∏y czeladnika i mistrza w zawodzie;

2) warunki dopuszczania do egzaminów na tytu∏y
czeladnika i mistrza;

3) sposób przeprowadzania egzaminów na tytu∏y
czeladnika i mistrza;

4) wysokoÊç wynagrodzenia cz∏onków komisji egza-
minacyjnych;

5) warunki wydawania oraz wzory Êwiadectw czelad-
niczych i dyplomów mistrzowskich, w tym wyda-
wania duplikatów, a tak˝e sposób dokonywania
legalizacji dokumentów przeznaczonych do obro-
tu prawnego z zagranicà oraz wysokoÊç odp∏atno-
Êci za wykonywanie tych czynnoÊci.

§ 2. 1. Komisje egzaminacyjne izb rzemieÊlniczych,
zwane dalej „komisjami”, przeprowadzajà egzaminy
na tytu∏y czeladnika i mistrza, zwane dalej „egzamina-
mi”, w odpowiadajàcych danemu rodzajowi rzemio-
s∏a zawodach, wyst´pujàcych w klasyfikacji zawodów
i specjalnoÊci dla potrzeb rynku pracy, okreÊlonej
w odr´bnych przepisach. 

2. Egzamin na tytu∏ czeladnika, zwany dalej „egza-
minem czeladniczym”, oraz egzamin na tytu∏ mistrza,
zwany dalej „egzaminem mistrzowskim”, jest formà
oceny poziomu opanowania wiadomoÊci i umiej´tno-
Êci z zakresu danego zawodu.

———————
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje dzia∏em administra-

cji rzàdowej — oÊwiata i wychowanie, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
2 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia-
∏ania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 168,
poz. 1404).



§ 3. 1. Komisj´ powo∏uje w∏aÊciwy organ statuto-
wy izby rzemieÊlniczej.

2. Komisj´ powo∏uje si´ na pi´cioletnià kadencj´. 

3. W uzasadnionych przypadkach w∏aÊciwy organ
statutowy izby rzemieÊlniczej mo˝e przed∏u˝yç lub
skróciç d∏ugoÊç kadencji komisji.

4. Siedzibà komisji jest siedziba izby rzemieÊlni-
czej. 

5. O powo∏aniu komisji izba rzemieÊlnicza infor-
muje Zwiàzek Rzemios∏a Polskiego. 

§ 4. 1. W sk∏ad komisji wchodzà: 

1) przewodniczàcy komisji; 

2) zast´pcy przewodniczàcego komisji; 

3) cz∏onkowie komisji; 

4) cz∏onkowie-sekretarze komisji.

Liczba osób wchodzàcych w sk∏ad komisji jest uza-
le˝niona od liczby kandydatów przyst´pujàcych do
egzaminu.

2. Przewodniczàcy komisji i zast´pcy przewodni-
czàcego komisji powinni posiadaç wykszta∏cenie wy˝-
sze i co najmniej szeÊcioletni sta˝ pracy w zawodzie,
którego dotyczy egzamin.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
przewodniczàcy komisji i zast´pcy przewodniczàcego
komisji mogà posiadaç:

1) wykszta∏cenie Êrednie i tytu∏ mistrza w zawodzie,
którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wcho-
dzàcym w zakres tego zawodu oraz po uzyskaniu
tytu∏u mistrza co najmniej trzyletni sta˝ pracy
w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w za-
wodzie wchodzàcym w zakres tego zawodu albo

2) wykszta∏cenie Êrednie i tytu∏ technika w zawodzie,
którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wcho-
dzàcym w zakres tego zawodu oraz po uzyskaniu
tytu∏u technika co najmniej szeÊcioletni sta˝ pracy
w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w za-
wodzie wchodzàcym w zakres tego zawodu albo

3) wykszta∏cenie zasadnicze zawodowe i tytu∏ mistrza
w zawodzie unikatowym, którego dotyczy egza-
min, oraz po uzyskaniu tytu∏u mistrza co najmniej
szeÊcioletni sta˝ pracy w tym zawodzie.

4. Cz∏onkowie komisji powinni posiadaç:

1) wykszta∏cenie co najmniej zasadnicze zawodowe
i tytu∏ mistrza w zawodzie, którego dotyczy egza-
min, lub w zawodzie wchodzàcym w zakres tego
zawodu oraz po uzyskaniu tytu∏u mistrza co naj-
mniej trzyletni sta˝ pracy w zawodzie, którego do-
tyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzàcym w za-
kres tego zawodu albo

2) wykszta∏cenie co najmniej Êrednie i tytu∏ technika
w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawo-
dzie wchodzàcym w zakres tego zawodu oraz po
uzyskaniu tytu∏u technika co najmniej szeÊcioletni
sta˝ pracy w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub
w zawodzie wchodzàcym w zakres tego zawodu.

5. Przewodniczàcy komisji, zast´pcy przewodni-
czàcego komisji oraz cz∏onkowie komisji powinni po-
siadaç przygotowanie pedagogiczne wymagane od
nauczycieli lub ukoƒczony kurs pedagogiczny wyma-
gany od instruktorów praktycznej nauki zawodu, okre-
Êlone w odr´bnych przepisach.

6. Cz∏onkami komisji mogà byç tak˝e osoby, które
sà wpisane do ewidencji egzaminatorów, o której mo-
wa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia
1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z póên. zm.2)), w zakresie przeprowadzania
egzaminu potwierdzajàcego kwalifikacje zawodowe.

7. Cz∏onkowie-sekretarze komisji, zwani dalej „se-
kretarzami komisji”, sà powo∏ywani spoÊród pracow-
ników organizacji samorzàdu gospodarczego rzemio-
s∏a, posiadajàcych co najmniej wykszta∏cenie Êrednie
oraz co najmniej dwuletni sta˝ pracy. Sekretarze komi-
sji sprawujà obs∏ug´ administracyjno-biurowà komi-
sji. 

8. Osoby wchodzàce w sk∏ad komisji sà obowiàza-
ne ukoƒczyç szkolenie zorganizowane przez izb´ rze-
mieÊlniczà, o którym mowa w art. 3 ust. 3g pkt 7 usta-
wy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemioÊle, zwanej dalej
„ustawà”. 

9. W sk∏ad komisji nie mo˝e wchodziç osoba spra-
wujàca funkcj´ organu lub b´dàca cz∏onkiem organu
statutowego izby rzemieÊlniczej powo∏ujàcego komi-
sj´. 

10. W uzasadnionych przypadkach w∏aÊciwy organ
statutowy izby rzemieÊlniczej mo˝e odwo∏aç osob´
wchodzàcà w sk∏ad komisji przed up∏ywem kadencji
komisji. Informacj´ o odwo∏aniu wraz z uzasadnie-
niem izba rzemieÊlnicza przesy∏a odwo∏anej osobie.

11. Izba rzemieÊlnicza prowadzi wykaz komisji
przeprowadzajàcych egzaminy czeladnicze i egzaminy
mistrzowskie, wykaz osób wchodzàcych w sk∏ad po-
szczególnych komisji wraz z potwierdzeniami ukoƒ-
czenia szkolenia, o którym mowa w ust. 8.

§ 5. 1. Komisja przeprowadza egzamin w zespo-
∏ach egzaminacyjnych, powo∏anych przez przewodni-
czàcego komisji, w porozumieniu z izbà rzemieÊlniczà,
z zastrze˝eniem ust. 6. 

2. W sk∏ad zespo∏u egzaminacyjnego przeprowa-
dzajàcego egzamin czeladniczy wchodzà co najmniej
cztery osoby: 
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2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,
Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091 i Nr 167, poz. 1400.



1) przewodniczàcy komisji lub jego zast´pca — jako
przewodniczàcy zespo∏u egzaminacyjnego;

2) co najmniej dwóch cz∏onków komisji — jako
cz∏onkowie zespo∏u egzaminacyjnego;

3) sekretarz zespo∏u egzaminacyjnego.

3. W sk∏ad zespo∏u egzaminacyjnego przeprowa-
dzajàcego egzamin mistrzowski wchodzi co najmniej
pi´ç osób: 

1) przewodniczàcy komisji lub jego zast´pca — jako
przewodniczàcy zespo∏u egzaminacyjnego;

2) co najmniej trzech cz∏onków komisji — jako cz∏on-
kowie zespo∏u egzaminacyjnego;

3) sekretarz zespo∏u egzaminacyjnego.

4. W sk∏ad zespo∏u egzaminacyjnego nie mo˝e
wchodziç nauczyciel kandydata lub inna osoba pozo-
stajàca z kandydatem w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, ˝e mo˝e to budziç uzasadnione wàtpliwo-
Êci co do jej bezstronnoÊci, albo która w okresie ostat-
nich trzech lat pozostawa∏a z kandydatem w stosunku
pracy lub zlecenia. 

5. Osoba wchodzàca w sk∏ad zespo∏u egzaminacyj-
nego informuje na piÊmie przewodniczàcego komisji
o zaistnieniu przes∏anek, o których mowa w ust. 4. 

6. Sekretarzem zespo∏u egzaminacyjnego jest se-
kretarz komisji wyznaczony przez izb´ rzemieÊlniczà.
Sekretarz zespo∏u egzaminacyjnego sprawuje obs∏ug´
administracyjno-biurowà zespo∏u egzaminacyjnego.
Sekretarz zespo∏u egzaminacyjnego nie uczestniczy
w przeprowadzaniu egzaminu ani w ocenianiu i usta-
laniu wyniku egzaminu.

§ 6. Do egzaminu czeladniczego izba rzemieÊlnicza
dopuszcza osob´, która spe∏nia jeden z nast´pujàcych
warunków:

1) ukoƒczy∏a nauk´ zawodu u rzemieÊlnika oraz do-
kszta∏canie teoretyczne w szkole lub w formach
pozaszkolnych; 

2) posiada Êwiadectwo ukoƒczenia gimnazjum albo
oÊmioletniej szko∏y podstawowej oraz uzyska∏a
umiej´tnoÊci zawodowe w zawodzie, w którym
zdaje egzamin, w formie pozaszkolnej; 

3) posiada Êwiadectwo ukoƒczenia gimnazjum albo
oÊmioletniej szko∏y podstawowej oraz co najmniej
dwuletni lub trzyletni sta˝ pracy w zawodzie,
w którym zdaje egzamin — odpowiednio do okre-
su kszta∏cenia w danym zawodzie przewidzianego
w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
okreÊlonej w odr´bnych przepisach;

4) posiada Êwiadectwo ukoƒczenia gimnazjum albo
oÊmioletniej szko∏y podstawowej oraz co najmniej
dwuletni lub trzyletni sta˝ pracy w zawodzie,
w którym zdaje egzamin — odpowiednio do okre-
su nauki w danym zawodzie ustalonym przez
Zwiàzek Rzemios∏a Polskiego, je˝eli zawód nie wy-

st´puje w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawo-
dowego, o której mowa w pkt 3; 

5) posiada Êwiadectwo ukoƒczenia szko∏y ponadgim-
nazjalnej albo dotychczasowej szko∏y ponadpod-
stawowej, prowadzàcej kszta∏cenie zawodowe
o kierunku zwiàzanym z zawodem, w którym zda-
je egzamin; 

6) posiada tytu∏ zawodowy w zawodzie wchodzàcym
w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz
po uzyskaniu tytu∏u zawodowego co najmniej pó∏-
roczny sta˝ pracy w zawodzie, w którym zdaje eg-
zamin.

§ 7. Do egzaminu mistrzowskiego izba rzemieÊlni-
cza dopuszcza osob´, która spe∏nia jeden z nast´pujà-
cych warunków:

1) posiada tytu∏ czeladnika lub równorz´dny w zawo-
dzie, w którym zdaje egzamin, i po uzyskaniu tytu-
∏u zawodowego co najmniej trzyletni sta˝ pracy
w tym zawodzie albo ∏àcznie przed i po uzyskaniu
tytu∏u zawodowego co najmniej szeÊcioletni sta˝
pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin, oraz
Êwiadectwo ukoƒczenia szko∏y ponadgimnazjalnej
albo dotychczasowej szko∏y ponadpodstawowej;

2) przez okres co najmniej szeÊciu lat w ramach sa-
modzielnie prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodar-
czej wykonywa∏a zawód, w którym zdaje egzamin,
i posiada Êwiadectwo ukoƒczenia szko∏y ponad-
gimnazjalnej albo dotychczasowej szko∏y ponad-
podstawowej; 

3) posiada tytu∏ czeladnika lub równorz´dny w zawo-
dzie wchodzàcym w zakres zawodu, w którym zda-
je egzamin, i po uzyskaniu tytu∏u zawodowego co
najmniej trzyletni sta˝ pracy w zawodzie, w którym
zdaje egzamin, oraz Êwiadectwo ukoƒczenia szko-
∏y ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szko∏y
ponadpodstawowej;

4) posiada tytu∏ mistrza w zawodzie wchodzàcym
w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i po
uzyskaniu tytu∏u mistrza co najmniej roczny sta˝
pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin, oraz
Êwiadectwo ukoƒczenia szko∏y ponadgimnazjalnej
albo dotychczasowej szko∏y ponadpodstawowej; 

5) posiada Êwiadectwo ukoƒczenia szko∏y ponad-
gimnazjalnej lub dotychczasowej szko∏y ponad-
podstawowej, dajàcych wykszta∏cenie Êrednie,
w zawodzie wchodzàcym w zakres zawodu, w któ-
rym zdaje egzamin, i tytu∏ zawodowy w zawodzie
wchodzàcym w zakres zawodu, w którym zdaje
egzamin, oraz po uzyskaniu tytu∏u zawodowego
co najmniej dwuletni sta˝ pracy w zawodzie,
w którym zdaje egzamin;

6) posiada dyplom ukoƒczenia szko∏y wy˝szej na kie-
runku lub w specjalnoÊci w zakresie wchodzàcym
w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i po
uzyskaniu tytu∏u zawodowego co najmniej roczny
sta˝ pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin.
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§ 8. 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu cze-
ladniczego lub egzaminu mistrzowskiego sk∏ada si´
w izbie rzemieÊlniczej, z tym ˝e osoba, która ukoƒczy-
∏a nauk´ zawodu u rzemieÊlnika, wymieniona w § 6
pkt 1, sk∏ada wniosek w izbie rzemieÊlniczej, w której
zrzeszony jest rzemieÊlnik lub cech sprawujàcy z upo-
wa˝nienia izby rzemieÊlniczej nadzór nad przebiegiem
przygotowania zawodowego, o którym mowa w art. 3
ust. 6 ustawy. 

2. Osoba ubiegajàca si´ o dopuszczenie do egza-
minu do wniosku do∏àcza:

1) kopie dokumentów potwierdzajàcych spe∏nienie
warunków, o których mowa w § 6 lub 7, oraz
przedstawia orygina∏y tych dokumentów w celu
uwierzytelnienia ich kopii przez izb´ rzemieÊlniczà
lub — z upowa˝nienia izby rzemieÊlniczej — przez
cech;

2) jednà fotografi´;

3) potwierdzenie wniesienia op∏aty za egzamin,
o której mowa w art. 3 ust. 3g pkt 4 ustawy. 

3. Osoba, o której mowa w § 6 pkt 1, sk∏ada wnio-
sek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego na
dwa miesiàce przed terminem zakoƒczenia nauki za-
wodu, a w przypadku gdy dokszta∏canie teoretyczne
realizowa∏a w szkole — po zakoƒczeniu zaj´ç eduka-
cyjnych. 

§ 9. 1. Absolwenci szkó∏ ponadgimnazjalnych i do-
tychczasowych szkó∏ ponadpodstawowych, dajàcych
wykszta∏cenie Êrednie, o kierunkach kszta∏cenia zawo-
dowego odpowiadajàcych danemu rodzajowi rzemio-
s∏a, którego dotyczy egzamin czeladniczy, oraz absol-
wenci szkó∏ wy˝szych na kierunkach lub w specjalno-
Êciach odpowiadajàcych danemu rodzajowi rzemios∏a,
którego dotyczy egzamin czeladniczy, mogà byç zwol-
nieni ze zdawania niektórych tematów etapu teoretycz-
nego tego egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne
z uzyskaniem z danego tematu oceny wpisanej odpo-
wiednio na Êwiadectwie lub dyplomie ukoƒczenia
szko∏y lub szko∏y wy˝szej, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W przypadku wpisanej na Êwiadectwie lub dy-
plomie ukoƒczenia szko∏y oceny dopuszczajàcej z od-
powiedniego tematu etapu teoretycznego egzaminu
czeladniczego zdajàcy uzyskuje ocen´ dostatecznà. 

3. Laureaci trzech pierwszych miejsc olimpiad
i turniejów o zasi´gu ogólnopolskim, obejmujàcych
problematyk´ danego zawodu, organizowanych na
podstawie odr´bnych przepisów, a tak˝e konkursów
zawodowych organizowanych przez stowarzyszenia
zawodowe, samorzàdy gospodarcze i inne organizacje
gospodarcze, mogà byç zwolnieni ze zdawania jedne-
go z etapów egzaminu czeladniczego. 

4. Je˝eli zakres olimpiady, turnieju lub konkursu
zawodowego obejmuje niektóre tematy etapu teore-
tycznego lub zadania egzaminacyjne etapu praktycz-
nego egzaminu czeladniczego, zwolnienie dotyczy wy-
∏àcznie tych tematów lub zadaƒ egzaminacyjnych, któ-

re by∏y przedmiotem olimpiady, turnieju lub konkursu
zawodowego.

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3 i 4, jest
równoznaczne z uzyskaniem z tematów, zadaƒ egza-
minacyjnych lub etapu egzaminu czeladniczego oceny
najwy˝szej.

6. Osoby posiadajàce uprawnienia instruktora
praktycznej nauki zawodu, okreÊlone w odr´bnych
przepisach, sà zwolnione ze zdawania egzaminu mi-
strzowskiego z zakresu tematów, o których mowa
w § 11 ust. 6 pkt 1 lit. h oraz i.

7. Uprawnienie do zwolnienia stwierdza izba rze-
mieÊlnicza.

§ 10. Przewodniczàcy zespo∏u egzaminacyjnego,
w porozumieniu z izbà rzemieÊlniczà, ustala list´
zdajàcych egzamin czeladniczy lub egzamin mi-
strzowski.

§ 11. 1. Egzamin czeladniczy i egzamin mistrzow-
ski przeprowadza si´ w dwóch etapach: praktycznym
i teoretycznym.

2. KolejnoÊç zdawania etapów egzaminu w danym
zawodzie ustala przewodniczàcy komisji w porozu-
mieniu z izbà rzemieÊlniczà.

3. Etap praktyczny polega na samodzielnym wyko-
naniu przez zdajàcego zadaƒ egzaminacyjnych spraw-
dzajàcych umiej´tnoÊci praktyczne.

4. Etap teoretyczny odbywa si´ w dwóch cz´-
Êciach: pisemnej i ustnej.

5. Na egzaminie czeladniczym:

1) cz´Êç pisemna polega na udzieleniu przez zdajàce-
go odpowiedzi na pytania z zakresu nast´pujàcych
tematów:

a) rachunkowoÊç zawodowa, 

b) dokumentacja dzia∏alnoÊci gospodarczej,

c) rysunek zawodowy,

d) zasady bezpieczeƒstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpo˝arowej, 

e) podstawowe zasady ochrony Êrodowiska,

f) podstawowe przepisy prawa pracy, 

g) podstawowa problematyka prawa gospodar-
czego i zarzàdzania przedsi´biorstwem;

2) cz´Êç ustna polega na udzieleniu przez zdajàcego
odpowiedzi na pytania z zakresu nast´pujàcych te-
matów:

a) technologia, 

b) maszynoznawstwo, 

c) materia∏oznawstwo.
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6. Na egzaminie mistrzowskim:

1) cz´Êç pisemna polega na udzieleniu przez zdajàce-
go odpowiedzi na pytania z zakresu nast´pujàcych
tematów:

a) rachunkowoÊç zawodowa wraz z kalkulacjà, 

b) dokumentacja dzia∏alnoÊci gospodarczej,

c) rysunek zawodowy,

d) zasady bezpieczeƒstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpo˝arowej, 

e) podstawowe zasady ochrony Êrodowiska,

f) podstawowe przepisy prawa pracy, 

g) podstawowa problematyka prawa gospodar-
czego i zarzàdzania przedsi´biorstwem,

h) podstawy psychologii i pedagogiki,

i) metodyka nauczania;

2) cz´Êç ustna polega na udzieleniu przez zdajàcego
odpowiedzi na pytania z zakresu nast´pujàcych te-
matów:

a) technologia,

b) maszynoznawstwo, 

c) materia∏oznawstwo.

§ 12. 1. Zadania egzaminacyjne do etapu praktycz-
nego i pytania do obu cz´Êci etapu teoretycznego oraz
zestawy tych pytaƒ przygotowujà cz∏onkowie zespo∏u
egzaminacyjnego w uzgodnieniu z przewodniczàcym
zespo∏u egzaminacyjnego, z uwzgl´dnieniem standar-
dów wymagaƒ, o których mowa w art. 3
ust. 3a i 3b ustawy.

2. Zadania, pytania oraz zestawy pytaƒ, o których
mowa w ust. 1, przewodniczàcy zespo∏u egzaminacyj-
nego przedstawia do zatwierdzenia izbie rzemieÊlni-
czej. 

3. Przy ustalaniu zadaƒ egzaminacyjnych do etapu
praktycznego i miejsca ich wykonania bierze si´ pod
uwag´ niepe∏nosprawnoÊci zdajàcego.

4. Termin i miejsce przeprowadzenia etapu prak-
tycznego oraz poszczególnych cz´Êci etapu teoretycz-
nego egzaminu ustala przewodniczàcy zespo∏u egza-
minacyjnego.

§ 13. 1. Czas trwania etapu praktycznego nie mo˝e
byç d∏u˝szy ni˝ 24 godziny ∏àcznie w ciàgu trzech dni. 

2. Etap praktyczny przeprowadza si´ u pracodaw-
ców lub w warsztatach szkoleniowych, posiadajàcych
warunki organizacyjne i techniczne niezb´dne do wy-
konania przez zdajàcego zadaƒ egzaminacyjnych. 

3. Liczba zdajàcych nie mo˝e byç wi´ksza ni˝ licz-
ba stanowisk pracy przygotowanych do przeprowa-
dzenia etapu praktycznego egzaminu.

4. Nadzór nad wykonywaniem przez zdajàcego za-
daƒ egzaminacyjnych etapu praktycznego sprawuje

co najmniej dwóch cz∏onków zespo∏u egzaminacyjne-
go wyznaczonych przez przewodniczàcego zespo∏u
egzaminacyjnego.

§ 14. 1. Czas trwania cz´Êci pisemnej etapu teore-
tycznego nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ 210 minut.

2. Cz´Êç pisemna odbywa si´ w warunkach zapew-
niajàcych samodzielnà prac´ zdajàcego. 

3. W cz´Êci pisemnej zdajàcy odpowiada na co naj-
mniej dwa pytania z zakresu ka˝dego tematu egzami-
nu, zawarte w arkuszu egzaminacyjnym przygotowa-
nym przez izb´ rzemieÊlniczà.

§ 15. 1. Czas trwania cz´Êci ustnej etapu teoretycz-
nego nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ 30 minut.

2. W cz´Êci ustnej zdajàcy losuje jeden zestaw za-
wierajàcy po trzy pytania z zakresu ka˝dego tematu
egzaminu. Na zapoznanie si´ z treÊcià pytaƒ zdajàcy
ma oko∏o 10 minut, których nie wlicza si´ do czasu
trwania cz´Êci ustnej egzaminu.

§ 16. Na etap praktyczny i teoretyczny egzaminu
zdajàcy zg∏asza si´ z dowodem osobistym lub innym
dokumentem ze zdj´ciem potwierdzajàcym jego to˝-
samoÊç. 

§ 17. Sekretarz zespo∏u egzaminacyjnego w szcze-
gólnoÊci:

1) powiadamia przewodniczàcego i cz∏onków zespo-
∏u egzaminacyjnego o terminach i miejscach prze-
prowadzenia egzaminu;

2) powiadamia zdajàcych, na co najmniej 14 dni
przed ustalonym terminem egzaminu, o terminie
i miejscu zdawania etapu teoretycznego oraz eta-
pu praktycznego;

3) sprawdza warunki do przeprowadzenia egzaminu.

§ 18. 1. Szczegó∏owe kryteria oceniania etapu
praktycznego i teoretycznego egzaminu czeladniczego
i egzaminu mistrzowskiego w danym zawodzie opra-
cowuje komisja. Przewodniczàcy komisji przedstawia
szczegó∏owe kryteria oceniania do zatwierdzenia izbie
rzemieÊlniczej. 

2. Oceny ustala zespó∏ egzaminacyjny, w stop-
niach wed∏ug nast´pujàcej skali: 

1) stopieƒ celujàcy — 6;

2) stopieƒ bardzo dobry — 5;

3) stopieƒ dobry — 4;

4) stopieƒ dostateczny — 3;

5) stopieƒ niedostateczny — 2.

3. Ocen´ etapu praktycznego ustala si´ na podsta-
wie ocen wystawionych za ka˝de zadanie egzamina-
cyjne. 
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4. Ocen´ cz´Êci pisemnej etapu teoretycznego
ustala si´ na podstawie ocen wystawionych z ka˝dego
tematu egzaminu.

5. Ocen´ cz´Êci ustnej etapu teoretycznego ustala
si´ na podstawie ocen wystawionych z ka˝dego tema-
tu egzaminu. 

6. Ocen´ etapu teoretycznego ustala si´ na podsta-
wie ocen wystawionych za cz´Êç pisemnà i ustnà. 

7. Ocen´ koƒcowà egzaminu ustala si´ na podsta-
wie ocen wystawionych z obu etapów egzaminu.

§ 19. Zdajàcy zda∏ egzamin, je˝eli z etapu praktycz-
nego i etapu teoretycznego egzaminu uzyska∏ oceny
co najmniej dostateczne. 

§ 20. 1. Ocena niedostateczna z co najmniej jedne-
go tematu cz´Êci pisemnej lub ustnej etapu teoretycz-
nego decyduje o niedostatecznej ocenie z tego etapu.

2. Ocena niedostateczna z co najmniej jednego za-
dania egzaminacyjnego etapu praktycznego decyduje
o niedostatecznej ocenie z tego etapu.

3. Zdajàcy, który otrzyma∏ ocen´ niedostatecznà
z zadania lub zadaƒ egzaminacyjnych etapu praktycz-
nego, ma prawo przystàpiç do egzaminu poprawko-
wego obejmujàcego to zadanie lub zadania.

4. Zdajàcy, który otrzyma∏ ocen´ niedostatecznà
z tematu lub tematów cz´Êci pisemnej lub ustnej eta-
pu teoretycznego, ma prawo przystàpiç do egzaminu
poprawkowego obejmujàcego ten temat lub tematy. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja,
w terminie i miejscu ustalonym przez przewodniczàce-
go komisji.

6. Na wniosek zdajàcego egzamin poprawkowy
mo˝e obejmowaç ca∏y etap lub cz´Êç pisemnà lub ust-
nà etapu teoretycznego.

7. Egzamin poprawkowy z cz´Êci pisemnej lub ust-
nej etapu teoretycznego przeprowadzany jest odpo-
wiednio w formie cz´Êci pisemnej lub ustnej.

8. Po up∏ywie dwóch lat od daty pierwszego egza-
minu osoby, o których mowa w ust. 3 i 4, zdajà egza-
min w pe∏nym zakresie.

§ 21. Przewodniczàcy zespo∏u egzaminacyjnego
informuje zdajàcych o wynikach etapu praktycznego
i teoretycznego egzaminu, og∏asza wyniki koƒcowe
egzaminu oraz informuje zdajàcych o prawie z∏o˝enia
skargi dotyczàcej prawid∏owoÊci przeprowadzenia eg-
zaminu, o której mowa w art. 3 ust. 3g pkt 6 ustawy.

§ 22. 1. Kwestie sporne powsta∏e podczas egzami-
nu rozstrzyga przewodniczàcy zespo∏u egzaminacyj-
nego.

2. Skarg´ dotyczàcà prawid∏owoÊci przeprowadze-
nia egzaminu zdajàcy mo˝e z∏o˝yç do izby rzemieÊlni-

czej w terminie trzech dni od dnia zakoƒczenia egza-
minu. 

3. Izba rzemieÊlnicza rozpatruje skarg´ w terminie
siedmiu dni od dnia jej otrzymania. 

4. W przypadku nieuwzgl´dnienia skargi zdajàcy
mo˝e zwróciç si´ o rozpatrzenie skargi do Zwiàzku
Rzemios∏a Polskiego, w terminie siedmiu dni od dnia
otrzymania odpowiedzi izby rzemieÊlniczej. 

5. Zwiàzek Rzemios∏a Polskiego rozpatruje skarg´
w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania. 

§ 23. 1. W czasie egzaminu oraz podczas posie-
dzeƒ zespo∏u egzaminacyjnego mogà byç obecni,
w charakterze obserwatorów, delegowani przedstawi-
ciele ministra w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty i wycho-
wania oraz Zwiàzku Rzemios∏a Polskiego, upowa˝nie-
ni przez izb´ rzemieÊlniczà przedstawiciele organu
sprawujàcego nadzór pedagogiczny nad szko∏à, do
której zdajàcy ucz´szcza∏, oraz — za zgodà przewodni-
czàcego komisji — pracodawcy, u których odbywa∏a
si´ nauka zawodu lub szkolenie, i nauczyciele szkó∏
prowadzàcych kszta∏cenie zawodowe. Osoby te nie
uczestniczà w przeprowadzaniu egzaminu ani w oce-
nianiu i ustalaniu wyniku egzaminu. 

2. Osoby wchodzàce w sk∏ad zespo∏u egzaminacyj-
nego oraz osoby, o których mowa w ust. 1, sà obowià-
zane do nieujawniania informacji dotyczàcych prac ze-
spo∏u egzaminacyjnego, w tym informacji dotyczà-
cych ustalania ocen.

§ 24. 1. Osoba, która z przyczyn usprawiedliwio-
nych nie przystàpi∏a do egzaminu albo odpowiednie-
go etapu lub cz´Êci etapu tego egzaminu albo która
przerwa∏a egzamin, ma prawo przystàpiç do egzami-
nu lub odpowiednio do etapu lub jego cz´Êci w kolej-
nych terminach przeprowadzania egzaminu w ciàgu
dwóch lat od daty pierwszego egzaminu. 

2. Po up∏ywie dwóch lat od daty pierwszego egza-
minu osoba, o której mowa w ust. 1, zdaje egzamin
w pe∏nym zakresie.

§ 25. 1. Sekretarz zespo∏u egzaminacyjnego spo-
rzàdza indywidualny protokó∏ z egzaminu dla ka˝dego
zdajàcego.

2. Protokó∏, o którym mowa w ust. 1, zawiera
w szczególnoÊci: piecz´ç pod∏u˝nà izby rzemieÊlniczej,
rodzaj egzaminu, nazw´ zawodu, sk∏ad zespo∏u egza-
minacyjnego, imi´ i nazwisko zdajàcego, dat´ ustale-
nia oceny koƒcowej egzaminu, zadania egzaminacyjne
etapu praktycznego, tematy cz´Êci ustnej i pisemnej
etapu teoretycznego, oceny z ka˝dego zadania egzami-
nacyjnego i tematu, oceny z ka˝dego etapu egzaminu
i ocen´ koƒcowà, podpisy przewodniczàcego, cz∏on-
ków i sekretarza zespo∏u egzaminacyjnego oraz infor-
macj´ o egzaminie poprawkowym, je˝eli zdajàcy przy-
stàpi∏ do tego egzaminu. Do protoko∏u sekretarz zespo-
∏u egzaminacyjnego do∏àcza arkusz egzaminacyjny da-
nego zdajàcego, o którym mowa w § 14 ust. 3.

Dziennik Ustaw Nr 215 — 14354 — Poz. 1820



3. Sekretarz zespo∏u egzaminacyjnego na podsta-
wie protoko∏ów, o których mowa w ust. 1, sporzàdza
protokó∏ zbiorczy danego egzaminu, który zawiera
w szczególnoÊci: piecz´ç pod∏u˝nà izby rzemieÊlniczej,
rodzaj egzaminu, nazw´ zawodu, sk∏ad zespo∏u egza-
minacyjnego, list´ zdajàcych, oceny koƒcowe z egza-
minu oraz podpisy przewodniczàcego i sekretarza ze-
spo∏u egzaminacyjnego. Do protoko∏u zbiorczego se-
kretarz zespo∏u egzaminacyjnego do∏àcza pismo,
o którym mowa w § 5 ust. 5. 

4. Izba rzemieÊlnicza prowadzi:

1) rejestr wniosków o dopuszczenie do egzaminu mi-
strzowskiego oraz rejestr wniosków o dopuszcze-
nie do egzaminu czeladniczego; rejestr zawiera:
numer ewidencyjny i dat´ wp∏ywu wniosku, na-
zwisko i imi´ sk∏adajàcego wniosek, adres za-
mieszkania, nazw´ zawodu;

2) ksi´g´ wieczystà egzaminów mistrzowskich i ksi´-
g´ wieczystà egzaminów czeladniczych; ksi´ga
wieczysta zawiera: liczb´ porzàdkowà, nazwisko
i imi´ osoby, która zda∏a egzamin, miejsce i dat´
urodzenia, dat´ egzaminu, nazw´ zawodu i sym-
bol cyfrowy zawodu ustalony w klasyfikacji zawo-
dów i specjalnoÊci dla potrzeb rynku pracy, ocen´
koƒcowà z egzaminu, sk∏ad zespo∏u egzaminacyj-
nego oraz miejsce na uwagi;

3) skorowidz alfabetyczny ksi´gi wieczystej, zawiera-
jàcy nazwiska i imiona osób, które zda∏y egzamin,
oraz liczby porzàdkowe, pod którymi zosta∏y wpi-
sane do ksi´gi wieczystej.

5. Dokumentacj´, o której mowa w ust. 1—4 i § 4
ust. 11, przechowuje si´ zgodnie z odr´bnymi przepi-
sami.

§ 26. 1. Podstawà ustalenia wysokoÊci wynagro-
dzenia przewodniczàcego, zast´pcy przewodniczàce-
go, cz∏onków oraz cz∏onków-sekretarzy komisji za
udzia∏ w przeprowadzonym egzaminie jest ustalona
przez izb´ rzemieÊlniczà op∏ata odpowiednio za egza-
min mistrzowski oraz egzamin czeladniczy, wnoszona
przez osob´ przyst´pujàcà do egzaminu mistrzowskie-
go lub egzaminu czeladniczego. WysokoÊç wynagro-
dzenia za udzia∏ w przeprowadzonym egzaminie jed-
nego zdajàcego nie mo˝e przekroczyç:

1) na egzaminie mistrzowskim dla:

a) przewodniczàcego komisji oraz jego zast´pcy
— 5 % podstawy,

b) cz∏onka komisji oraz cz∏onka-sekretarza komisji
— 4 % podstawy;

2) na egzaminie czeladniczym dla:

a) przewodniczàcego komisji oraz jego zast´pcy
— 4 % podstawy,

b) cz∏onka komisji oraz cz∏onka-sekretarza komisji
— 3 % podstawy.

2. Wynagrodzenie ustala i wyp∏aca izba rzemieÊl-
nicza, przy której powo∏ano komisj´.

§ 27. 1. Osobie, która zda∏a egzamin czeladniczy,
izba rzemieÊlnicza wydaje Êwiadectwo czeladnicze. 

2. Osobie, która zda∏a egzamin mistrzowski, izba
rzemieÊlnicza wydaje dyplom mistrzowski. 

§ 28. 1. Âwiadectwo czeladnicze drukuje si´ na bia-
∏ym papierze pokrytym siatkà ozdobnà — giloszem
(poddrukiem) w kolorze zielonym. Pierwsza strona
Êwiadectwa czeladniczego jest zdobiona giloszem z li-
terami RP oraz z logo rzemios∏a, druga strona jest zdo-
biona giloszem bez tych liter i bez logo rzemios∏a.

2. Dyplom mistrzowski drukuje si´ na bia∏ym pa-
pierze pokrytym siatkà ozdobnà — giloszem (poddru-
kiem) w kolorze ˝ó∏tym. Pierwsza strona dyplomu mi-
strzowskiego jest zdobiona giloszem z literami RP oraz
z logo rzemios∏a, druga strona jest zdobiona giloszem
bez tych liter i bez logo rzemios∏a.

3. Âwiadectwo czeladnicze i dyplom mistrzowski
majà format A4 (210 x 297 mm). Margines gilosza wy-
nosi 15 mm z ka˝dej strony od kraw´dzi Êwiadectwa
czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego. Gramatu-
ra papieru wynosi 220 g/m2. 

4. Dla Êwiadectwa czeladniczego ustala si´ symbol
IRz-II/1, a dla dyplomu mistrzowskiego — IRz-II/2.

5. Wzór Êwiadectwa czeladniczego i wzór dyplomu
mistrzowskiego stanowià za∏àczniki nr 1 i 2 do rozpo-
rzàdzenia. 

6. Âwiadectwo czeladnicze i dyplom mistrzowski
opatruje si´ w miejscach oznaczonych we wzorach
druków piecz´cià urz´dowà izby rzemieÊlniczej, przy
której zosta∏a powo∏ana komisja, o Êrednicy 36 mm,
oraz w miejscach przeznaczonych na umieszczenie fo-
tografii — piecz´cià urz´dowà o Êrednicy 20 mm.

7. W Êwiadectwie czeladniczym i dyplomie mi-
strzowskim w miejscu przeznaczonym na wpisanie
numeru wpisuje si´ liczb´ porzàdkowà, pod którà oso-
ba, która zda∏a egzamin, jest wpisana w odpowiedniej
ksi´dze wieczystej, o której mowa w § 25 ust. 4 pkt 2.

8. Âwiadectwo czeladnicze i dyplom mistrzowski
podpisujà prezes izby rzemieÊlniczej i przewodniczàcy
komisji. 

9. Druki Êwiadectw czeladniczych i dyplomów mi-
strzowskich sà drukami Êcis∏ego zarachowania. 

§ 29. 1. Osoba, która utraci∏a orygina∏ Êwiadectwa
czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego, mo˝e wy-
stàpiç do izby rzemieÊlniczej, która wyda∏a ten doku-
ment, z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu
Êwiadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskie-
go.

2. Izba rzemieÊlnicza sporzàdza duplikat Êwiadec-
twa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego na
podstawie odpowiedniej ksi´gi wieczystej, o której
mowa w § 25 ust. 4 pkt 2, oraz protoko∏u, o którym
mowa w § 25 ust. 1.
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3. Duplikat wystawia si´ na druku wed∏ug wzoru
obowiàzujàcego w dacie wystawienia orygina∏u Êwia-
dectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego,
z zastrze˝eniem ust. 4. Na pierwszej stronie u góry na-
le˝y umieÊciç wyraz „duplikat”, a pod tekstem dodaç
wyrazy „orygina∏ podpisali” i wymieniç nazwiska
osób, które podpisa∏y orygina∏ Êwiadectwa czeladni-
czego lub dyplomu mistrzowskiego, oraz umieÊciç da-
t´ wydania duplikatu i opatrzyç piecz´cià urz´dowà.
Na duplikacie nie umieszcza si´ fotografii.

4. Je˝eli izba rzemieÊlnicza posiada dokumentacj´
przebiegu egzaminu, a brak jest druku Êwiadectwa
czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego wed∏ug
wzoru obowiàzujàcego w dacie wystawienia orygina-
∏u, duplikat wystawia si´ na przygotowanym przez
izb´ rzemieÊlniczà formularzu zgodnym z treÊcià ory-
gina∏u Êwiadectwa czeladniczego lub dyplomu mi-
strzowskiego.

5. W odpowiedniej ksi´dze wieczystej, o której mo-
wa w § 25 ust. 4 pkt 2, nale˝y umieÊciç adnotacj´ o wy-
daniu duplikatu Êwiadectwa czeladniczego lub dyplo-
mu mistrzowskiego.

6. Duplikat ma moc orygina∏u i mo˝e byç wysta-
wiony ponownie.

7. W przypadku likwidacji izby rzemieÊlniczej du-
plikat Êwiadectwa czeladniczego lub dyplomu mi-
strzowskiego wydaje izba rzemieÊlnicza wskazana
przez Zwiàzek Rzemios∏a Polskiego.

8. Je˝eli brak jest dokumentacji przebiegu egzami-
nu lub nie jest ona wystarczajàca do wystawienia du-
plikatu, orygina∏ Êwiadectwa czeladniczego lub dyplo-
mu mistrzowskiego odtwarza si´ na podstawie odr´b-
nych przepisów. 

§ 30. 1. Legalizacji Êwiadectw czeladniczych i dy-
plomów mistrzowskich przeznaczonych do obrotu
prawnego z zagranicà dokonuje Zwiàzek Rzemios∏a
Polskiego.

2. Legalizacji dokonuje si´ przez umieszczenie na
Êwiadectwie czeladniczym lub dyplomie mistrzow-
skim: 

1) klauzuli w brzmieniu: 

a) „Stwierdza si´ autentycznoÊç Êwiadectwa
czeladniczego Nr ............ wydanego w dniu
...................................................................... przez
......................................” lub

b) „Stwierdza si´ autentycznoÊç dyplomu mi-
strzowskiego Nr ........... wydanego w dniu
...................................................................... przez
......................................”

z podaniem pe∏nej nazwy i siedziby izby rzemieÊl-
niczej; 

2) podpisu osoby upowa˝nionej do legalizacji Êwia-
dectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskie-
go i piecz´ci imiennej; odcisk piecz´ci powinien
byç wyraêny;

3) piecz´ci urz´dowej Zwiàzku Rzemios∏a Polskiego;

4) nazwy miejscowoÊci, w której znajduje si´ siedziba
Zwiàzku Rzemios∏a Polskiego; 

5) daty dokonania legalizacji.

§ 31. 1. Âwiadectwa czeladnicze i dyplomy mi-
strzowskie sà wydawane przez izby rzemieÊlnicze nie-
odp∏atnie.

2. Za wydanie duplikatu Êwiadectwa czeladniczego
lub dyplomu mistrzowskiego oraz za legalizacj´ Êwia-
dectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego
przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicà po-
biera si´ op∏at´ w wysokoÊci równej kwocie op∏aty
skarbowej od legalizacji dokumentu.

§ 32. Komisje egzaminacyjne izb rzemieÊlniczych
przeprowadzajàce egzaminy na tytu∏y czeladnika i mi-
strza, powo∏ane przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniej-
szego rozporzàdzenia, dzia∏ajà do koƒca kadencji, na
którà zosta∏y powo∏ane, chyba ˝e d∏ugoÊç kadencji zo-
stanie przed∏u˝ona lub skrócona, zgodnie z § 3 ust. 3.

§ 33. 1. Osoby, które rozpocz´∏y zdawanie egzami-
nu czeladniczego albo egzaminu mistrzowskiego
przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, kontynu-
ujà zdawanie egzaminu na dotychczasowych zasa-
dach.

2. Osoby wymienione w ust. 1, po zdaniu egzami-
nu czeladniczego albo mistrzowskiego, otrzymujà od-
powiednio Êwiadectwo czeladnicze albo dyplom mi-
strzowski na druku wed∏ug dotychczasowego wzoru.

§ 34. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2006 r., z wyjàtkiem § 29—31, które wcho-
dzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia.3)

Minister Edukacji Narodowej: M. Sawicki

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 grud-
nia 2002 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych na ty-
tu∏y czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych
przez komisje egzaminacyjne izb rzemieÊlniczych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 20, poz. 171), które traci moc z dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, na podstawie art. 21
pkt 3 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy
o systemie oÊwiaty oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 137, poz. 1304).
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