
          

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2017 r. 

Poz. 1607 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
1)

 

z dnia 11 sierpnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego  

oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych 

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2016 r. poz. 1285 oraz z 2017 r. 

poz. 60) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, 

egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieśl-

niczych (Dz. U. poz. 89) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle; 

2) ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 grudnia 2015 r. 

o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji; 

3) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.
2)

); 

4) ustawie – Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949); 

5) ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292, 1321, 1428 i 1543); 

6) egzaminie sprawdzającym – należy przez to rozumieć egzamin sprawdzający wybrane kwalifikacje zawodowe 

w zakresie zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła, o którym mowa w art. 3 ust. 3i ustawy; 

7) egzaminach – należy przez to rozumieć egzamin czeladniczy, egzamin mistrzowski i egzamin sprawdzający; 

8) klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – należy przez to rozumieć odpowiednio przepisy wydane na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o systemie oświaty albo art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe; 

9) klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy – należy przez to rozumieć przepisy wydane na 

podstawie art. 36 ust. 8 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

10) PRK – należy przez to rozumieć Polską Ramę Kwalifikacji, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy o Zintegro-

wanym Systemie Kwalifikacji; 

11) znakach graficznych PRK – należy przez to rozumieć znaki graficzne PRK określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji; 

12) komisji – należy przez to rozumieć komisję egzaminacyjną izby rzemieślniczej.”; 

                                                           
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. 

poz. 1903). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 

949 i 1292. 
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2) w § 3: 

a) ust. 4–6 otrzymują brzmienie: 

„4. W przypadku braku możliwości powołania przewodniczącego komisji lub zastępcy przewodniczącego 

komisji spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3, w szczególności w przypadku egzaminu przeprowa-

dzanego w zawodzie unikatowym, przewodniczący komisji lub zastępcy przewodniczącego komisji posiadają: 

1) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawo-

dzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, którego doty-

czy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo 

2) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w za-

wodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, którego 

dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika, albo 

3) wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe i tytuł mistrza w zawodzie unikatowym, które-

go dotyczy egzamin, oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza. 

5. Członkowie komisji posiadają: 

1) wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe i tytuł mistrza w zawodzie, któ-

rego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej trzyletni okres 

wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po  

uzyskaniu tytułu mistrza, albo 

2) wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy eg-

zamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywa-

nia zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytu-

łu technika. 

6. Przewodniczący komisji, zastępcy przewodniczącego komisji oraz członkowie komisji posiadają przygo-

towanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189), lub ukończony kurs pedago-

giczny wymagany od instruktorów praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w przepisach wydanych na pod-

stawie art. 120 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe.”, 

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Wymóg ukończenia kursu pedagogicznego, o którym mowa w ust. 6, przez przewodniczącego komisji, 

zastępców przewodniczącego komisji oraz członków komisji, uznaje się za spełniony także w przypadku, gdy 

osoby te ukończyły kurs pedagogiczny wymagany od instruktorów praktycznej nauki zawodu, o którym mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy o systemie oświaty obowiązujących przed dniem 

1 września 2017 r.”, 

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Sekretarze komisji są wyznaczani spośród pracowników organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, 

posiadających co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz co najmniej dwuletni staż pracy 

w organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. Sekretarze komisji sprawują obsługę administracyjno-biurową 

komisji.”; 

3) w § 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo 

szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., prowadzących 

kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;”; 

4) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Do egzaminu mistrzowskiego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących 

warunków: 

1) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo 

szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika 

lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także: 

a) co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodo-

wego, albo 

b) co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed uzyskaniem 

i po uzyskaniu tytułu zawodowego; 
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2) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły 

ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz co najmniej sześcioletni okres 

wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej; 

3) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły 

ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub 

równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni 

okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego; 

4) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo 

szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł mistrza 

w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wyko-

nywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza; 

5) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły 

ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., dających wykształcenie 

średnie albo średnie branżowe i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje eg-

zamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co 

najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego; 

6) posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres 

zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egza-

min, po uzyskaniu tytułu zawodowego.”; 

5) w § 9: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Absolwenci szkół ponadpodstawowych, dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponad-

podstawowych działających w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., dających wykształcenie średnie 

albo średnie branżowe i kształcących w zawodzie, z zakresu którego przeprowadza się egzamin czeladniczy, oraz 

absolwenci szkół wyższych na kierunkach lub w specjalnościach w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, 

z którego przeprowadza się egzamin czeladniczy, mogą być zwolnieni ze zdawania niektórych tematów etapu 

teoretycznego tego egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z danego tematu oceny wpisanej na 

świadectwie lub dyplomie ukończenia szkoły lub na dyplomie ukończenia szkoły wyższej.”, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Osoby posiadające uprawnienia instruktora praktycznej nauki zawodu, określone w przepisach wyda-

nych na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe są zwolnione ze zdawania egzaminu mistrzowskiego 

z zakresu tematów, o których mowa w § 11 ust. 6 pkt 1 lit. h oraz i.”, 

c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 6, przysługuje również osobom, które posiadają uprawnienia in-

struktora praktycznej nauki zawodu, uzyskane na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 70 ust. 4 

ustawy o systemie oświaty obowiązujących przed dniem 1 września 2017 r.”; 

6) w § 27 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) świadectw czeladniczych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – znak 

graficzny PRK dla kwalifikacji pełnej na poziomie 3 PRK lub innym, odpowiednio do poziomu PRK dla kwali-

fikacji pełnej dla danego zawodu określonego w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy o systemie oświaty albo art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe;”. 

§ 2. Dla absolwentów dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, którzy ukończyli tę szkołę przed dniem 

1 września 2017 r., oraz absolwentów dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, o których mowa w art. 164 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949), 

podstawę przeprowadzania egzaminów w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1943, z późn. zm.
3)

) stanowią wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach, określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a tej ustawy. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. 

Minister Edukacji Narodowej: wz. M. Kopeć 

                                                           
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 

949 i 1292. 




