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DLACZEGO POTRZEBNE SĄ 
KWALIFIKACJE ZAWODOWE 

Początek kariery zawodowej
w rzemiośle!



Egzamin czeladniczy

• Nauka zawodu u pracodawcy - rzemieślnika kończy się egzaminem czeladniczym 
składanym przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

• Egzamin czeladniczy jest sprawdzianem efektów uczenia się tworzących kwalifikację 
zawodową. Ocenienie podlega wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 
kandydata.

• Warunkiem dopuszczenia do egzaminu czeladniczego jest złożenie kopii dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków dopuszczających do egzaminu oraz 
przedstawienie oryginałów tych dokumentów w celu uwierzytelnienia ich kopii.



Jakie dokumenty są potrzebne ?

• Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego.
• Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego.
• Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny).
• Świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia lub ukończenia ośmioletniej szkoły 

podstawowej i zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu.
• Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem ukończenia nauki 

zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (jeżeli pracodawca jest 
członkiem cechu).

• W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy  
o pracę i świadectwa pracy, a w przypadku zaliczenia nauki  w szkole - zaświadczenie o okresie 
nauki zawodu.

OPŁATĘ ZA PIERWSZY EGZAMIN CZELADNICZY WNOSI PRACODAWCA!



Kto przeprowadza 
egzamin czeladniczy?

Egzamin czeladniczy przeprowadza komisja 
w zespołach powołanych przez przewodniczącego 
w porozumieniu z izbą rzemieślniczą. W skład zespołu 
egzaminacyjnego wchodzą co najmniej cztery osoby: 
przewodniczący komisji lub jego zastępca - jako 
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego; co najmniej 
dwóch członków komisji - jako członkowie zespołu 
egzaminacyjnego; sekretarz zespołu egzaminacyjnego.

Przewodniczący zespołu organizuje pracę komisji 
i wraz z członkami zespołu przeprowadza egzamin. 

O ocenach za poszczególne etapy egzaminu oraz 
o wyniku końcowym decyduje cały zespół.



Dwa etapy potwierdzające 
uzyskanie kwalifikacji 

Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego. 

• Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i z części ustnej. 
Komisja powiadamia zdających z odpowiednim wyprzedzeniem o terminie i miejscu 
zdawania etapu praktycznego oraz teoretycznego.

• Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem 
ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.



Etap praktyczny egzaminu 
czeladniczego

W przeważającej większości najpierw odbywa się etap 
praktyczny, który polega na samodzielnym wykonaniu 
przez zdającego zadań egzaminacyjnych.

Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy 
niż 120 minut i nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie 
w ciągu trzech dni. 

Etap praktyczny odbywa się u pracodawców 
lub w warsztatach szkoleniowych.



Etap teoretyczny egzaminu czeladniczego
część pisemna
Etap teoretyczny egzaminu odbywa się w izbie rzemieślniczej

Etap teoretyczny rozpoczyna się od części pisemnej, która polega na rozwiązaniu testu wyboru. Kandydat 
udziela odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

• rachunkowość zawodowa,
• dokumentacja działalności gospodarczej,
• rysunek zawodowy,
• zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
• podstawowe zasady ochrony środowiska,
• podstawowe przepisy prawa pracy,
• podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania 

przedsiębiorstwem.

Każdy zdający otrzymuje zestaw pytań egzaminacyjnych posiadający określony numer. Udziela odpowiedzi 
na 7 pytań. Każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.



Etap teoretyczny egzaminu czeladniczego 
część ustna

Po wystawieniu ocen z części pisemnej egzaminu rozpoczyna się część ustna, która polega na udzieleniu przez 
zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

• technologia,
• maszynoznawstwo,
• materiałoznawstwo.

Zdający losuje zestaw pytań, następnie przygotowuje się do udzielenia odpowiedzi przez około 10 minut 
i po zaproszeniu przez zespół egzaminacyjny do stołu komisji przystępuje do udzielenia odpowiedzi. Odpowiedziom 
tym przysłuchuje się cały zespół egzaminacyjny, który wspólnie ustala oceny za odpowiedzi na poszczególne pytania. 
Czas trwania części ustnej nie może być dłuższy niż 30 minut.

Każdy zestaw pytań ustnych składa się z 3 oddzielnych zestawów obejmujących po 3 pytania z każdego tematu.



Etap teoretyczny 
egzaminu czeladniczego 
- wielki finał

Po sporządzeniu przez sekretarza protokołów z egzaminu 
wszyscy uczestnicy składają podpisy.

Na zakończenie egzaminu przewodniczący ogłasza wyniki 
egzaminu. 

Osoby, które zdały egzamin, otrzymają  świadectwo 
czeladnicze potwierdzające ich kwalifikacje zawodowe. 



Czy warto startować w konkursach?
Start w konkursie  zawodowym o zasięgu ogólnopolskim, którego regulamin zatwierdzony jest 
przez Związek Rzemiosła Polskiego to nie tylko okazja do konkurowania z rówieśnikami. 
Laureaci tych konkursów premiowani są zaliczeniem części praktycznej egzaminu czeladniczego: 

• Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego im. Stefana Siankowskiego - Poznań,
• Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie KUCHARZ - Zabrze,
• MASTER OF BEAUTY Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Polski Fryzjersko - Kosmetyczne Poznań,
• Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki - Poznań,
• Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego - Poznań,
• Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa im. Iwony Mossakowskiej - Poznań,
• Otwarty Młodzieżowy Konkurs Fryzjerski - Gdańsk,
• Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w zawodzie Cukiernik - Wrocław,
• Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w zawodzie Piekarz - Wrocław,
• Ogólnopolski Konkurs złotników „Złoto i Srebro w Rzemiośle” - Warszawa.

• Uzupełnić od  P. Moniki Walterskiej



Tytuł czeladnika

Świadectwo czeladnicze jest potwierdzeniem 
zdania pierwszego  Egzaminu Państwowego, 
przyznającego kwalifikacje zawodowe i tytuł 
czeladnika. 

Świadectwo czeladnicze umożliwia  
zatrudnienie na stanowisku wymagającym 
kwalifikacji zawodowych na tzw. pierwszym 
poziomie.

Świadectwa czeladnicze wydawane przez izby 
rzemieślnicze mają charakter państwowych 
dokumentów.



Świadectwo czeladnicze 

To prawnie uznany dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych.
Na potwierdzenie jego państwowego charakteru jest opatrywany okrągłą pieczęcią 
z godłem RP.

Jest to istotna cecha dokumentu. Okrągłej pieczęci mogą używać tylko te organizacje 
i instytucje przeprowadzające egzaminy, które na mocy ustawy Sejmu RP uzyskały 
takie upoważnienie. Należą do nich izby rzemieślnicze.

Uprawnienie izb rzemieślniczych wynika z w/w ustawy o rzemiośle.



Europass – suplement dyplomu 
Osoby, które uzyskały Dyplom Mistrzowski lub Świadectwo 
Czeladnicze po 1 marca 2013 r. mają możliwość uzyskania 
Suplementu do Dyplomu Mistrzowskiego lub Suplementu 
do Świadectwa Czeladniczego.

Suplement zawiera opis umiejętności i kompetencji 
potwierdzonych zdanym egzaminem wraz ze wskazaniem zawodów, 
które są dla niego dostępne, z zastrzeżeniem, iż prawo do ich 
wykonywania w poszczególnych państwach członkowskich UE może 
być uwarunkowane spełnieniem dodatkowych wymogów.

Dokument ten wystawiany jest nieodpłatnie w języku polskim oraz 
w języku angielskim.



Egzamin mistrzowski

Zgodnie z ustawą o rzemiośle tytuł mistrza może być uzyskany przez 
osobę, która spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu 
mistrzowskiego, posiada odpowiedni staż i wykształcenie oraz 
przedstawi wymagane do egzaminu dokumenty. 

Kandydat posiada świadectwo ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej 
oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje 
egzamin, a także:

• co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, 
w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego        
albo

• co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym 
zdaje egzamin, łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego.



Egzamin mistrzowski

Przebieg egzaminu jest podobny do egzaminu czeladniczego, ale od kandydata na mistrza wymagany 
jest znacząco większy zakres kompetencji i umiejętności zawodowych.

Na egzaminie praktycznym przeprowadzanym u pracodawcy lub w warsztatach szkoleniowych, trzeba 
wykonać w określonym czasie sztukę mistrzowską (dawniej majstersztyk). 

Wymagany jest przy nauczaniu zawodowym nieletnich w systemie nauki rzemieślniczej, a także jako 
dowód kwalifikacji dla uczestników komisji egzaminacyjnych.

Dyplom mistrzowski to dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodzie 
rzemieślniczym na wyższym poziomie. Jest uznawany w Unii Europejskiej. 



Zły to uczeń, który 
nie przewyższa swego mistrza.
Leonardo da Vinci



Ścieżka kariery absolwenta 
rzemieślniczej nauki zawodu

CZELADNIK

PRACOWNIK

WŁAŚCICIEL 
FIRMY PRACODAWCA

MISTRZ
SZKOLĄCY

WYCHOWAWCA 
NASTĘPNYCH 

POKOLEŃ
RZEMIEŚLNIKÓW



Nauka przez całe życie

Szkoła branżowa 
I stopnia

Szkoła branżowa 
II stopnia

CZELADNIK 
podejmuje pracę

kursy, szkolenia
MISTRZ

TYTUŁ TECHNIKA 
DANEGO ZAWODU

uzupełnienie 
egzaminu 

maturalnego

TYTUŁ TECHNIKA 
DANEGO ZAWODU

kursy, szkolenia
MISTRZ

Licencjat lub studia 
magisterskie



Kwalifikacje czeladnika umożliwiają:

• szybkie podjęcie, dobrze płatnej pracy,

• kontunuowanie nauki,

• podjęcie pracy i kontunuowanie nauki.
.



Liczy się pomysł!

Przetwórca mięsa może na przykład:
• pracować w zakładzie mięsnym,
• otworzyć własny zakład,
• może stać się specjalistą od układania pater w dużym hotelu,
• pracować jako wykwalifikowany sprzedawca,
• otworzyć  sklep mięsny z punktem  małej  gastronomii 

podawanej  na ciepło,
• otworzyć firmę cateringową.

POMYSŁ NA BIZNES POPARTY ZDOBYCIEM 
KOLEJNYCH KWALIFIKACJI TO KLUCZ 

DO SUKCESU ZAWODOWEGO



Fach w ręku = pomysł na życie

• Fachowcy są dziś w cenie, dlatego tym bardziej trzeba 
honorować młodych ludzi, którzy od początku swojej 
zawodowej drogi stawiają na świadomy wybór. 

• Uczniowie rzemiosła pracują i uczą się - to mądry i dojrzały 
wybór.

• Znacząco wyprzedzają rówieśników na rynku pracy!



Gdzie jest praca? 

• Najwięcej miejsc pracy czeka na wykwalifikowanych 
pracowników.

• Pracodawcy szukają w pierwszej kolejności osób
z utrwalonymi umiejętnościami.

• Dziś nie jest problemem bezrobocie, ale uzyskanie 
i doskonalenie kwalifikacji poszukiwanych przez
pracodawców.

Poszukiwany, poszukiwana…

Pracy w rzemiośle można szukać 
w firmie  mistrza szkolącego,
w cechu lub izbie. 

MOŻNA TEŻ ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ 
FIRMĘ!



„Jeśli nie możesz przewidzieć 
przyszłości, to ją stwórz”
Autor nieznany



Co to jest dialog społeczny?

Nie ma przyjętej krajowej definicji dialogu społecznego.
DS jest pojęciem obejmującym całokształt wzajemnych relacji pomiędzy związkami zawodowymi 
i organizacjami pracodawców. Obejmuje także ich stosunki (dwustronne lub trójstronne) z organami 
państwowymi, jak rząd i jego agendy, samorząd lokalny i inne instytucje państwowe. 

Jest procesem stałej interakcji pomiędzy uczestnikami dialogu w celu osiągnięcia porozumienia 
w sprawach kontroli nad zmiennymi czynnikami społeczno-ekonomicznymi w skali makro i mikro. 

Dialog społeczny może mieć charakter zinstytucjonalizowany (sformalizowany). W dialogu 
zinstytucjonalizowanym negocjacje zbiorowe są prowadzone przez specjalnie powołane do tego celu 
instytucje, rady, czy komisje działające na podstawie aktów prawnych lub przyjętych porozumień. 



Czym zajmuje się RDS?
Rada Dialogu Społecznego (RDS) została powołana przez Prezydenta RP w dniu 
22 października 2015. Instytucja ta stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce 
i współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej, funkcjonujące 
na poziomie centralnym.

Działa na rzecz poprawy jakości formułowania  i wdrażania polityk oraz strategii 
społeczno - gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia 
w drodze prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regionalnego dialogu organizacji 
pracowników, pracodawców i strony rządowej. 

• Opiniowanie
• Negocjowanie
• Reprezentowanie
• Inicjowanie 

Cel - Porozumienie społeczne



Związek Rzemiosła Polskiego 
partnerem dialogu społecznego 

Związek Rzemiosła Polskiego jest pełnoprawnym partnerem dialogu społecznego (ustawa z lipca 2001 roku). 
Jako organizacja pracodawców reprezentuje na forum Rady Dialogu Społecznego interesy mikro-, małych 
i średnich firm - nie tylko członków organizacji, ale również całego sektora MŚP.

Związek jest reprezentowany we wszystkich zespołach problemowych RDS oraz w działających poza nią 
zespołach branżowych ds. budownictwa oraz ds. ochrony zdrowia, a także w Wojewódzkich Radach Dialogu 
Społecznego (WRDS). Dzięki temu głos sektora MŚP jest uwzględniany we wszystkich obszarach 
problemowych, za równo na poziomie ogólnokrajowym, regionalnym jak i lokalnym.

Partnerstwo jest realizowane poprzez stałą współpracę z organami władzy administracji państwowej 
i samorządowej, agendami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz organizacjami zrzeszającymi 
przedsiębiorców. Ważnym celem realizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego, poprzez udział 
w procesie dialogu społecznego, jest stworzenie w Polsce silnego, nowoczesnego samorządu gospodarczego.



„Przyszłość pracy w Polsce, kwalifikacje zawodowe 
w kontekście zmieniających się 

potrzeb gospodarki 
i rynku pracy”

Aktualny temat działań 
Rady Dialogu Społecznego



Gdyby nie było piekarza,
gdyby nie było mechanika samochodowego,
gdyby nie było murarza,
gdyby nie było … innego fachowca?

Czy wyobrażacie sobie współczesny świat 
bez rzemieślników?

Nie !!! No właśnie… 



WYBÓR NAUKI W RZEMIOŚLE 
TO MĄDRY I ODPOWIEDZIALNY WYBÓR!



Przygotowanie prezentacji  


